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Úvod 
 

Jako téma rigorózní práce si autorka zvolila „Hromadné žaloby“. Téma je aktuální 

jak v České republice, tak i v jiných, nejen evropských, státech. Zpožděné lety nebo 

kauza tzv. „Dieselgate“ jsou spory, které se přímo domáhají kolektivní ochrany práv. 

Avšak kolektivní uplatňování práva bylo donedávna deficit právních úprav většiny 

států. Evropská komise naznačila členským státům, že je na místě tento přístup 

změnit, a vyzvala členské státy k přijetí vnitrostátní právní úpravy kolektivní ochrany 

práv. Evropská unie se současně odhodlala k přípravě institutu, jehož prostřednictvím 

bude možné domoci se kolektivní ochrany práv i na úrovni práva EU. 

Ve většině evropských zemí (např. Rakousko nebo Švédsko) již došlo na 

vnitrostátní úrovni k přijetí instrumentu, jehož prostřednictvím jsou prosazována 

kolektivní práva. Česká republika se rozhodla také nezaostávat a přijala doporučení 

Evropské komise za své. Po přijetí věcného záměru k zákonu o hromadných žalobách 

bylo v březnu roku 2019 představeno i paragrafové znění zákona o hromadných 

žalobách, které již dostálo některých změn. Obdobně se k tomu postavilo i Německo, 

které s ohledem na gradaci aféry s naftovými automobily společnosti VW a blížící se 

promlčení nároků kupujících přijalo právní úpravu vzorové určovací žaloby, 

„Musterfeststellungsklage“, již v roce 2018, přičemž část 6. ZPO nabyla účinnosti 

1. 11. 2018. Je potřeba však zmínit, že část 6. ZPO nepředstavuje jedinou kolektivní 

ochranu práv v Německu, je však v rámci německé právní úpravy tou doposavad 

nejobecněji aplikovatelnou. 

Rigorózní práce je členěna do čtyř hlavních kapitol.  

Po úvodní části následuje kapitola, která se zaobírá kolektivním uplatňováním práv, 

a to v obecné rovině. Je zde v krátkosti zmíněna historie, dále jsou v této kapitole 

uvedeny jednotlivé způsoby, žaloby, kterými mohou být práva kolektivně uplatňována, 

zejména se autorka věnuje nastínění skupinových a reprezentativních žalob. Autorka 

se snaží nejen přiblížit terminologii této oblasti, která má nejednotnou interpretaci, ale 

i přiblížit pojmy s jasným významem, jako je například systém účasti na kolektivní 

žalobě, opt-in a opt-out.  
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Postavení EU ke kolektivnímu uplatňování práva a již zmíněné hromadné žalobě 

v rámci práva EU jsou součástí druhé kapitoly. V této kapitole bude představen vývoj 

kolektivního uplatňování práva na poli EU, vydání doporučení a nastíněn bude i návrh 

směrnice, který směřuje k tomu, aby byla práva kolektivně chráněna i na poli práva 

EU, a nikoliv jen vnitrostátně.  

Třetí kapitola se zabývá podobnými instituty, které jsou upraveny v rámci českého 

právního řádu a které jsou hromadným žalobám sice vzdáleny, ale kterými účastník 

může již nyní v občanském soudním řízení v České republice disponovat. Jedná se 

o instituty, které jsou specifické tím, že se řízení účastní současně několik účastníků 

na straně žalující, nebo které zakládají překážku litispendence.  

Stěžejní částí je kapitola čtvrtá, ve které je aplikována metoda komparace dvou 

právních úprav, a to navrhované úpravy zákona o hromadném řízení v České 

republice, která prozatím nebyla v rámci legislativního procesu přijata, a německé 

právní úpravy, tedy části 6. ZPO. V průběhu zpracování rigorózní práce došlo 

k přepracování návrhu českého zákona, ze kterého se stal zákon o hromadném řízení, 

přičemž autorka tyto změny v rigorózní práci zohledňuje, poukazuje na ně a následně 

se je snaží hodnotit. Autorka chce nejdříve poukázat na okolnosti, za nichž byly právní 

úpravy připravovány a přijímány, a na cíle, které byly při přípravě právních úprav 

hromadných řízení vytyčeny. Dále chce autorka poukázat jak na společné rysy 

právních úprav, které jsou komparovány v rámci části čtvrté, tak i na jejich odlišnosti.  

Cílem práce je zhodnotit klady a zápory dosud nepřijaté právní úpravy hromadných 

žalob v České republice a již přijaté právní úpravy části 6. ZPO v Německu, zda volba 

těchto institutů byla prospěšná a v jakém rozsahu, zda odpovídá právu Evropské unie. 
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1. Kolektivní uplatňování práva 
 

V rámci kolektivního uplatňování práva je zpočátku důležité zmínit historii institutů 

a jednotlivých druhů žalob, které se svým charakterem blížily kolektivnímu řízení.  

Již za doby římské bylo možné uplatňovat práva tzv. veřejnou žalobou, která se 

nazývala také „actio popularis“. Aktivní legitimaci k podání takové žaloby měl kterýkoliv 

občan Říma. Žaloba nesloužila k ochraně jedince, ale předmětem ochrany byl zájem 

všech římských občanů.1   

S pojmem veřejná žaloba se bylo možné setkat také v 19. a 20. století, kdy 

v některých zemích bylo přípustné podat žalobu na zdržení se činnosti, která 

ohrožovala či poškozovala práva či oprávněné zájmy veřejnosti. Žalobcem byl orgán 

veřejné moci.2 Žaloba, stejně jako veřejná žaloba z období Říma, sleduje ochranu 

většího počtu osob. Rozdíl je však možné vidět v aktivní legitimaci, neboť v tomto 

případě se nemůže jednat o soukromou osobu. Z tohoto pohledu je potřeba dojít 

k závěru, že svým charakterem je dnešní podoba kolektivního uplatňování práva blíže 

pojetí tzv. veřejné žaloby v období Říma. O tom, že „actio popularis“ je obdobným 

institutem ochrany společných kolektivních práva, hovoří v jednom ze svých příspěvků 

do sborníku i doktorka Frintová.3 

Pokud chceme zmínit začátky kolektivního uplatňování práva v podobě, v jaké ho 

známe dnes, pak prvními průkopníky v oblasti kolektivního uplatňování práva nelze 

hledat v kontinentálním právu, ale v právu anglosaském, ve kterém se hovoří o tzv. 

class action (o class action bude podrobněji hovořeno níže). Až posléze se přidaly 

evropské státy (např.: Norsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie nebo Francie).4 

Jedná se o problematiku relativně novou, která reflektuje vývoj společnosti, ke kterému 

došlo ve 20. a 21. století, i když první impulzy lze spatřovat již v období průmyslové 

revoluce, ve kterém došlo ke změně způsobu výroby.5 

 
1 SMOLÍK, Petr. Veřejné žaloby, Hromadné žaloby – současnost a výhledy české právní úpravy, Právní 
fórum, 2006, č. 11, s. 395. 
2 SMOLÍK, Petr. Veřejné žaloby, Hromadné žaloby – současnost a výhledy české právní úpravy, Právní 
fórum, 2006, č. 11, s. 395. 
3 FRINTOVÁ, Dita. Diskuze. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník 
z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 54. 
4 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 7. 
5 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 18. 
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Kolektivní ochrana práv není uzavřeným systém s ustálenou terminologií. 

Akademici z různých států, ale i akademici v rámci jedné země interpretují některou 

terminologii odlišně. V České republice je rozdílná interpretace o to silnější, neboť 

klasické kolektivní uplatňování práva nenašlo doposud místo v naší právní úpravě. 

V případě přijetí právní úpravy, která bude sloužit ke kolektivní ochraně práv, lze 

předpokládat, že dojde k zakotvení pevnější terminologie v dané oblasti a nebude tak 

docházet k zaměňování či mísení některých pojmů.  

Pod souslovím kolektivní uplatňování práva si lze představit možnost velké 

skupiny osob, které mají stejný nebo obdobný nárok a které tak svá práva uplatní 

v jednom společném řízení.6  

Mnohem komplikovanější je pak interpretace a postavení hromadných žalob 

v rámci systému kolektivního uplatňování práva. To není zcela jednotné. Definice 

hromadných žalob je podobná výše uvedené interpretaci kolektivního uplatňování 

práva, avšak je konkrétnější a vymezuje i následky. Hromadná žaloba předpokládá 

velkou skupinu osob, u nichž by se individuální podání žaloby jevilo jako 

neekonomické, řešeny jsou obdobné právní otázky a nároky mají stejnou nebo velmi 

obdobnou skutkovou povahu. Výsledek řízení pak ovlivní nároky jiných osob, které 

byly uplatněny.7 Ještě specifičtěji pojímá svůj výklad profesor Zoulík. Dle profesora 

Zoulíka hromadná žaloba představuje situaci, ve které žalobce nejedná ve vlastním 

zájmu, ale v zájmu jiných osob, jejichž právní postavení bude výsledkem sporu 

ovlivněno.8 

Docent Smolík upozorňuje na postavení hromadných žalob v rámci určitého 

systému kolektivního uplatňování práva a poukazuje na jejich obecnost, neboť říká, že 

hromadné žaloby zahrnují všechny typy žalob.9 Dle jeho názoru se hromadné žaloby 

pak dále dělí na různé typy.10 Hromadná žaloba je nejobecnějším označením také 

 
6 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 2. 
7 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Pohled mezinárodního práva soukromého z komparativního hlediska. IN 
HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického 
sympozia. Praha, 2017, s. 23. 
8 ZOULÍK, František. Problematika hromadných žalob se zřetelem k českému právu. IN TICHÝ, Luboš. 
Procesní ochrana kolektivních zájmů, Karolinum, Praha, 2008, s. 11 an. 
9 SMOLÍK, Petr. Meze užití skupinové žaloby v českém civilním procesu – současnost a vyhlídky. IN 
TICHÝ, Luboš. Procesní ochrana kolektivních zájmů, Karolinum, Praha, 2008, s. 107. 
10 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 16. 
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podle profesorky Winterové.11 Odlišný názor má pak profesor Tichý, který nenahlíží 

oproti předchozím akademikům na hromadnou žalobu jako na obecný pojem. Profesor 

Tichý zastává názor, že kolektivní uplatňování práva disponuje třemi typy žalob, a to 

žalobou hromadnou, kolektivní (skupinovou žalobou) a modelovou (vzorovou 

žalobou).12 Za účelem další interpretace jednotlivých pojmů se autorka ztotožňuje 

s názorem docenta Smolíka a profesorky Winterové a pohlíží na hromadnou žalobu 

jako na obecný pojem, který je nadřazen všem dalším typům žalob, jejichž 

prostřednictvím může ke kolektivnímu uplatňování práva docházet. O jednotlivých 

typech hovoří dále následující podkapitoly. 

 

1.1 Skupinové žaloby 

Za skupinovou žalobu lze pokládat žalobu, kterou podává žalobce za skupinu 

osob, které mají stejný nebo podobný nárok vůči žalovanému. Každá osoba, za kterou 

byla žaloba podána, je pak adresátem výsledku řízení. Žalobcem může být jednotlivec, 

orgán veřejné moci nebo právnická osoba, která hájí zájmy třetích osob.13 Ten, kdo 

podává žalobu, je nositelem uplatňovaného práva.14 Žádá ochranu pro sebe, avšak 

s účinky i pro jiné osoby.15 O skupinové žalobě se vede tzv. skupinové řízení.16 

Navrhovaná česká právní úprava jde tímto směrem, tedy má být formou skupinové 

žaloby, ačkoliv v samotném návrhu je žaloba označena pro nás nadřazeným pojmem, 

tedy hromadnou žalobou. Je potřeba však zmínit, že v navrhované právní úpravě není 

výše zmíněná definice skupinové žaloby zcela naplněna, neboť žalobcem může být 

nejen osoba, která žádá ochranu pro sebe i pro jiné osoby, ale i osoba, která ochranu 

žádá pouze pro jiné osoby. 

 
11 WINTEROVÁ, Alena. Hromadné žaloby (procesualistický pohled). Bulletin advokacie. 2008, č. 10, 
s. 21. 
12 TICHÝ, Luboš. Procesní ochrana kolektivních zájmů – přehled a řešení. IN Tichý Luboš, Procesní 
ochrana kolektivních zájmů, Karolinum, Praha, 2008, s. 46–47. 
13 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
14 MACKOVÁ, Alena. Žaloba jako prostředek ochrany individuálního práva v kontinentálním právním 
systému. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného 
právnického sympozia. Praha, 2017, s. 16. 
15 WINTEROVÁ, Alena. Poznámky k vybraným aspektům hromadné žaloby. IN HAVLÍČEK, Karel, 
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, 
s. 19. 
16 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
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Zvlášť významným pojmem je class action, která je druhem skupinové žaloby 

v USA.17 Právě s class action je navrhovaná česká právní úprava často konfrontována, 

proto je na místě věnovat class action pár slov. 

Americká class action je upravena na dvou úrovních, a to jednak na federální 

a jednak v rámci jednotlivých členských států. Federální class action představuje 

skupinovou žalobu, která je založena na principu opt-out. Každá poškozená osoba je 

oprávněná žalovat. Předmět řízení není nikterak omezen, lze se tedy domáhat 

jakéhokoliv nároku.18 Přísnější jsou ovšem podmínky řízení, neboť žaloba musí spadat 

alespoň do jedné z kategorií. První kategorií je nebezpečí, že by byly vydány v rámci 

individuálních řízeních různá rozhodnutí, přičemž splněním jednoho plnění by vznikl 

rozpor jiného plnění. Do další kategorie patří nebezpečí, že by individuální řízení byla 

v rozporu se zájmy členů skupiny. Třetí kategorií je situace, za které žalovaný odmítne 

jednat či plnit na základě důvodů, které se týkají skupiny. Poslední skupinou je pak 

převažující společný zájem nad oním individuálním a skupinové řízení se tak jeví jako 

účelnější řešení.19 

Po podání žaloby je vydáno certifikační usnesení, které dokládá splnění 

procesních podmínek pro vedení skupinového řízení a dále také určuje podobu 

skupinového řízení. V usnesení je určena skupina, předmět řízení a advokát skupiny, 

přičemž soud je oprávněn rozhodnout i o dalších otázkách, jako je vytvoření 

podskupin, způsob zveřejňování informací nebo další záležitosti ohledně vedení 

skupinového řízení. Certifikační řízení probíhá při jednání a pro kladné vydání 

certifikačního usnesení musí být splněny následující podmínky: početnost skupiny bez 

možnosti provedení individuálního řízení, společné skutkové a právní otázky, typický 

charakter nároků a obran kolektivního zástupce a způsobilost zástupce spravedlivě 

chránit zájmy skupiny.20 

Poté následuje samotné jednání ve věci. Soud postupuje v souladu s plánem 

řízení. I v rámci class action je možné zpětvzetí žaloby či uzavření smíru, a to po 

informování členů skupiny, přičemž je potřeba schválení soudem. Většina skupinových 

 
17 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
18 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 131. 
19 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 132–133. 
20 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 134. 
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sporů v USA skončí smírem.21 Pokud je přece jen vydán ve věci samé rozsudek, pak 

je závazný pro všechny členy skupiny.22 

 

1.2 Reprezentativní žaloby 

Reprezentativní žalobu podává žalobce za skupinu osob, která se však řízení 

přímo neúčastní. Žalobcem je zpravidla právnická osoba, která hájí určité zájmy 

veřejnosti.23 Tato právnická osoba je pak k podání žalob zmocněna.24 Reprezentativní 

žaloba se pak dále může dělit na tradiční reprezentativní žalobu, v jejímž rámci 

zastoupené osoby postoupí své nároky žalobci a ten jim je po jejich vymožení postoupí 

zpět, a kolektivní reprezentativní žalobu, která nevede k uplatňování jednotlivých 

nároků. Jedná se například o případy náhrady škody způsobené kolektivnímu zájmu.25  

 

1.3 Další dělení kolektivních žalob 

Jak již bylo výše řečeno, terminologie v oblasti kolektivní ochrany práv není 

ustálená. Ustálené není ani dělení jednotlivých žalobních typů. 

Profesorka Winterová vedle skupinové a reprezentativní žaloby zmiňuje dále 

i žalobu veřejnou, kdy je aktivní legitimace k podání žaloby svěřena některému 

z orgánů veřejného práva, například státnímu zástupci nebo ombudsmanovi.26 

Veřejná žaloba se jeví spíše jako poddruh té reprezentativní, když i v tomto případě je 

žaloba podána osobou, která je sice k podání žaloby aktivně legitimována, ale 

nositelem toho nároku reálně není. Vstupuje do řízení s tím, že bude uplatňovat nároky 

pro někoho jiného. V tomto se reprezentativní a veřejný typ žaloby shodují a jejich 

odlišnost lze vidět pouze v osobě, která žalobu podává, zda se jedná například 

 
21 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 135. 
22 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 136. 
23 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
24 MACKOVÁ, Alena. Žaloba jako prostředek ochrany individuálního práva v kontinentálním právním 
systému. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného 
právnického sympozia. Praha, 2017, s. 16. 
25 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
26 WINTEROVÁ, Alena. Poznámky k vybraným aspektům hromadné žaloby. IN HAVLÍČEK, Karel, 
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, 
s. 19. 
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o právnickou osobu jako soukromý subjekt nebo orgán veřejné moci. Ostatně 

o veřejné žalobě bylo hovořeno již v historickém exkurzu. 

V rámci kolektivní ochrany práva se setkáváme i s pojmem vzorové žaloby. Účelem 

této žaloby je dosáhnout rozhodnutí, které bude podkladem pro rozhodování v jiných 

řízeních se stejným skutkovým základem. Často se jedná o iniciativní jednání zájmové 

organizace, která se rozhodne uplatnit jeden z více identických nároků. Může se jednat 

ale i o případ, kdy bude rozhodnuto jen o základu nároku. I tato žaloba je 

systematizována jako poddruh reprezentativní žaloby.27 

Zde je na místě zmínit, že již přijatá německá právní úprava 

„Musterfeststellungsklage“ je nejen žalobou reprezentativní, ale má své konkrétní 

znaky žaloby vzorové. V rámci německé právní úpravy je v kolektivním řízení 

rozhodováno pouze o základu, tedy zda mají žalobci určité právo vůči žalovanému. 

Jednotlivá dílčí plnění osob, jež mají nárok vůči žalovanému, jsou pak předmětem 

individuálního řízení. Rozhodnutí kolektivního řízení je však pro následné individuální 

řízení závazné. 

 

1.4 Přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení  

V rámci kolektivního uplatňování práva se setkáváme s dalšími termíny, jsou to 

zejména princip opt-in a opt-out. Někteří dávají tyto principy účasti na řízení, v jehož 

rámci jsou kolektivně uplatňována práva, do spojitosti jen se skupinovou žalobou28. 

Autorka je však toho názoru, že lze tyto principy využít i v souvislosti s jinými typy 

hromadných žalob. Stačí se podívat na německou právní úpravu, která, i když se jedná 

o reprezentativní žalobu, o pojmu opt-in často hovoří. 

V rámci systému opt-in je potřeba, aby se každý, kdo se chce zúčastnit řízení, 

v jehož rámci budou hromadně uplatňována práva, do tohoto řízení také přihlásil.29 

Musí tedy aktivně jednat, aby byl účastníkem řízení. Naopak v případě systému         

opt-out je součástí řízení každý člen skupiny.30 Jeho aktivní jednání je nezbytné 

 
27 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 18. 
28 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
29 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
30 BALARIN, Jan. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení. Praha: 2011, s. 17. 
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v případě, že se nechce skupinového řízení účastnit. Stejná definice je obsažena 

i v navrhované české právní úpravě zákona o hromadném řízení, a to v § 4 a v § 5.31  

Termín opt-out ani termín opt-in i přes jejich zdomácnění nebylo možné zahrnout 

do navrhované právní úpravy, neboť tato slova nemají český původ.32 Avšak 

v některých odborných článcích či publikacích se s těmito pojmy setkáváme.  

Dle českých zákonodárců oba druhy hromadného řízení sledují odlišné cíle. 

Přihlašovací hromadné řízení sleduje zefektivnění vymáhání soukromých 

subjektivních práv, ekonomičnost řízení a odlehčení soudů. Odhlašovací hromadné 

řízení má dále i preventivní účinek zabránit ostatním potencionálním škůdcům páchat 

škody. Nemělo by se přehlédnout, že v některých případech je pro osobu ekonomicky 

a racionálně smýšlející jediným možným prostředkem k vymáhání. Hovoříme 

o tzv. difúzních škodách.33  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Návrh zákona o hromadném řízení, § 4–§ 5. 
32 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 96. 
33 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 97, Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 141–142. 
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2. Právo Evropské unie a kolektivní uplatňování práva 
 

Právo Evropské unie je stěžejní pro český právní řád stejně tak jako i pro německý. 

V oblasti kolektivní ochrany práv na úrovni práva Evropské unie došlo k určitým 

změnám, které by členské státy měly ve svých vnitrostátních právních úpravách 

reflektovat.  

Evropská unie své snahy o rozvoj kolektivní ochrany práv projevila již dříve. Před 

rokem 2000 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/27/ES, která 

dávala spotřebitelům v přeshraničním styku možnost ochrany hromadných 

negatorních zájmů.34 Nároky na zdržení se jednání pak následně byly upraveny další 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/22/ES o žalobách na zdržení se 

jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.35 O její další existenci bude hovořeno 

dále v kapitole 2.2, a to v souvislosti s návrhem nové směrnice. 

 Kromě směrnic docházelo k rozvoji kolektivní ochrany práv i prostřednictvím 

jiných nástrojů. V roce 2005 Komise přijala tzv. zelenou knihu, která se zaobírala 

žalobami na náhradu škody způsobenou porušením antimonopolních pravidel [KOM 

(2005) 672]. V roce 2008 pak bylo navázáno na zelenou knihu bílou knihou, která 

představila politické plány, které se týkaly kolektivní právní ochrany antimonopolních 

pravidel [KOM (2008) 165]. Téhož roku došlo ještě k posunu v oblasti spotřebitelského 

práva, když byla zveřejněna zelená kniha ohledně kolektivního odškodňování 

spotřebitelů [KOM (2008) 794]. V roce 2011 se pak uskutečnila veřejná konzultace, 

která měla určit směr k soudržnému evropskému přístupu k hromadné žalobě [KOM 

(2010) 135].36 Ke změnám a k posunu ohledně kolektivní ochrany práv přispěl 

i Evropský parlament, když dne 2. 2. 2012 přijal usnesení s názvem „Směrem 

k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“ [2011/2089 (INI)], 

které má v Evropské unii zajistit sjednocený přístup ke spravedlnosti prostřednictvím 

kolektivní ochrany práv. Již v tomto usnesení Evropský parlament poukázal na 

důležitost právních tradic a právních řádů jednotlivých členských států, které je nutné 

zohlednit.37 Z výše uvedeného vyplývá, že na evropské úrovni docházelo k neustálým 

 
34 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 54. 
35 HAMULÁKOVÁ, Klára, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Kolektivní ochrana práva v nově navrhované 
úpravě. Bulletin advokacie, 12/2018, s. 17. 
36 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/60 (3). 
37 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/60 (4). 
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snahám o rozvoj kolektivního uplatňování práva, a to zejména v určitých specifických 

oblastech práva, přičemž ochrana byla poskytována zejména slabším stranám, tedy 

spotřebitelům. Avšak nedá se říci, že by Evropská unie přišla s obecně aplikovatelným 

prostředkem k ochraně kolektivních práv. 

 

2.1 Evropské doporučení členským státům k zavedení hromadných 
žalob 

Dne 11. 6. 2013 Komise vydala doporučení o společných zásadách pro prostředky 

kolektivní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech 

v souvislosti s porušením práva přiznaného právem Evropské unie, 2013/396/EU, 

které má všeobecnou působnost a jeho cílem je zavedení systému kolektivní ochrany 

práv ve všech členských státech.38 Lhůta, ve které měly členské státy přijmout 

nezbytná opatření k provedení zásad, která jsou obsahem doporučení, byla stanovena 

na 2 roky.39 Konkrétně do 26. 7. 2015.40 Tento dokument není nijak právně závazný.41 

Možná proto tomuto doporučení Česká republika prozatím nedostála a nebyl doposud 

přijat žádný právní prostředek, který by poskytoval ochranu kolektivním právům. 

Zodpovědnější v tomto ohledu není ani Německo, které sice právní úpravu 

„Musterfeststellungsklage“ již přijalo, avšak také teprve v roce 2018. Je s údivem, že 

i přes časový předstih doporučení členské státy přijímají vnitrostátní právní úpravu 

kolektivní ochrany práv v časové tísni a pod tlakem, o čemž bude blíže hovořeno níže. 

V rámci doporučení je upraven soubor zásad pro soudní i mimosoudní kolektivní 

právní ochranu, které by se měly uplatňovat v rámci celé EU. Tyto zásady by pak 

zaručovaly účastníkům řízení základní procesní práva a současně by chránily systém 

před zneužitím.42 Členskými státy by mělo být zaručeno, aby řízení, v nichž jsou 

kolektivně uplatňována práva, probíhala v souladu se spravedlností, včasně a šetrně 

s ohledem na náhradu nákladů řízení.43 

 
38 HAMULÁKOVÁ, Klára, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Kolektivní ochrana práva v nově navrhované 
úpravě. Bulletin advokacie, 12/2018, s. 17. 
39 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/62 (24). 
40 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/65 bod 38. 
41 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, S. 54. 
42 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/61 (13). 
43 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/62 bod 2. 
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Doporučení směřuje na kolektivní právní ochranu v oblasti uplatňování náhrady 

škody a dále týkající se zdržení se jednání.44 S ohledem na druh řízení jsou členěny 

i zásady. Nejdříve jsou upraveny společné zásady a poté zvláštní, které se vždy týkají 

buď náhrady škody, nebo zdržení se jednání.  

První oblastí v rámci společných zásad je aktivní legitimace. Ohledně aktivní 

legitimace poukazuje doporučení na rozdíly mezi skupinovou a reprezentativní 

žalobou. Aktivní legitimace v rámci skupinové žaloby nezpůsobuje žádné potíže, neboť 

aktivně legitimovaní jsou ti, kdo tvrdí, že jim vznikla škoda. Oproti tomu aktivní 

legitimace k podání reprezentativní žaloby musí být jasně stanovena, a to formou 

jasně určených specifikovaných subjektů, které splňují určitá kritéria. Může se jednat 

o zastupující subjekty nebo o orgány veřejné moci.45 Na zastupující subjekty klade 

doporučení specifické požadavky, které demonstrují její způsobilost.46 V případě, že 

by některou z podmínek zastupující subjekt přestal splňovat, mělo by to mít za 

následek ztrátu jeho postavení. Zastupující subjekty by pak měly být předem za 

zastupující subjekty označeny nebo by měly být ad hoc certifikovány, a to buď 

vnitrostátními orgány, nebo soudy.47  

Členské státy by v první fázi soudního řízení měly z moci úřední zkoumat, zda se 

jedná o věc, u které jsou splněny podmínky pro kolektivní žalobu, či zda se nejedná 

o věc právně zjevně nepodloženou.48 Tato zásada demonstruje, že hlavním cílem 

kolektivní ochrany práva není pouze ochrana osob, které chtějí kolektivně prosadit své 

nároky. Je potřeba dbát i na to, aby nedocházelo k šikaně žalovaného, pro kterého 

může mít výsledek sporu s ohledem na rozsah řízení fatální důsledky. 

Jako další společná zásada je upravena povinnost šíření informací. Subjekty, jimž 

svědčí aktivní legitimace k podání žaloby, by měly být oprávněny šířit zejména 

skutečnost, že došlo k porušení práva a bude podána kolektivní žaloba.49 Pokud již 

bude kolektivní ochrana poskytována, je žádoucí, aby byla poskytována co největšímu 

počtu dotčených osob. Z tohoto důvodu je na místě, aby co nejvíce osob bylo 

 
44 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/61 (14). 
45 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/61 (17) a III. 
46 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/62 bod 4. 
47 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 6. 
48 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 8. 
49 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 10. 
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informováno a mohly se rozhodnout, zda svá práva chtějí kolektivně uplatňovat či se 

raději rozhodnou pro individuální ochranu práva prostřednictvím individuální žaloby.  

Doporučení dále poukazuje na náhradu nákladů řízení a na princip úspěšnosti, 

které by se měly uplatnit i v rámci kolektivního uplatňování práva.50 Kromě náhrady 

nákladů řízení se doporučení zabývá ještě další otázkou, a to povinností žalobce sdělit, 

odkud jsou jeho finanční prostředky, které budou využívány k jeho právním krokům.51 

Finanční prostředky mohou pocházet také od soukromé třetí osoby, přičemž je potřeba 

zakázat určité praktiky. Jedná se o zákaz ovlivňování žalující strany třetí osobou, která 

řízení finančně podporuje. Současně třetí osobou, která by řízení financovala, nemůže 

být konkurent žalovaného nebo osoba, která je na žalovaném závislá. A v neposlední 

řadě by měl být zakázán nepřiměřený úrok u poskytovaných finančních prostředků.52  

Poslední společná zásada se zabývá přeshraničním aspektem, pokud se spor týká 

fyzických nebo právnických osob, které pocházejí z více členských států. Dává se 

důraz na to, aby vnitrostátní pravidla, upravující přípustnost nebo aktivní legitimaci 

zahraničních žalobců, nebránila v možnosti podat jedinou kolektivní žalobu a konat tak 

kolektivní řízení u jediného soudu.53 Tato zásada tak zaručuje nejen ekonomičnost 

řízení, ale také předchází nebezpečí rozdílného rozhodování sporů se stejným 

skutkovým základem. 

Pro prostředky kolektivní právní ochrany jsou upraveny dvě zásady, které se týkají 

zdržení se jednání. První zásada se týká rychlosti řízení o návrzích na vydání soudního 

zákazu, kterými se usiluje o to, aby bylo zastaveno nebo zakázáno porušování práv 

přiznaných právem EU. Díky rychlosti řízení by mělo být zabráněno vzniku či zvýšení 

škody.54 Druhá zásada apeluje na členské státy, aby zavedly sankce vůči žalovaným, 

kteří spor prohráli, aby byly dodržovány zákazy současně se stanovením penále za 

jejich prodlení.55  

Dále k zásadám pro prostředky kolektivní právní ochrany, které se týkají nároků 

na náhradu škody. První zásada upravuje vytvoření žalující strany, která by se měla 

 
50 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 13. 
51 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 14. 
52 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 16. 
53 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/63 bod 17. 
54 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/64 bod 19. 
55 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/64 bod 20. 
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vytvářet na základě principu opt-in. Doporučení připouští výjimky, avšak pouze na 

základě zákona nebo na základě rozhodnutí soudu, a to jen jestliže je to potřeba 

k řádnému výkonu spravedlnosti. V této souvislosti by měl mít každý člen možnost 

opustit žalující stranu před vyhlášením rozsudku nebo jiným vyřešením sporu, a to za 

stejných podmínek, které platí pro zpětvzetí individuální žaloby. Nesmí tím přijít 

o možnost uplatňovat svůj nárok jiným způsobem. Naopak připojení by mělo být 

možné kdykoliv před vynesením rozsudku nebo jiným vyřešením sporu.56 Právě 

způsob účasti na kolektivním řízení je jedním ze stěžejních bodů navrhovaných úprav 

a také častým bodem sporu. Jak bude vidět níže, Česká republika nejde zcela 

v souladu s touto zásadou, naopak na německé právní úpravě je zřejmé, že je zcela 

zdrženlivá vůči systému opt-out. 

Doporučení vybízí členské státy, aby účastníci řízení byli vedeni ke smírnému 

řešení či mimosoudní dohodě, a to ve fází před soudním řízením, ale i v jeho průběhu. 

K tomu je potřeba, aby členské státy také prostředky kolektivního alternativního řešení 

sporů zajistily a s jejich použitím by měly souhlasit strany sporu. Od souhlasu 

s alternativním řešením sporu až po ukončení účasti jedné ze stran by mělo docházet 

ke stavění promlčecích lhůt. Kolektivní smír by měl být ověřen soudem tak, aby byly 

chráněny zájmy a práva všech dotčených stran.57 I v kolektivním řízení by měla být 

dána možnost uzavření smíru, k němuž by měly být strany vedeny především soudem. 

Evropská unie byla k zavedení této zásady nejspíše inspirována class action. Autorka 

je však toho názoru, že class action je postaveno na odlišných principech a nelze se 

proto slepě domnívat, že úspěšnost smírného řešení v evropském pojetí kolektivního 

řízení bude stejná. 

Další zásada se týká právních zástupců a jejich odměn. Odměna a způsob jejího 

výpočtu by měly být členskými státy stanoveny tak, aby nebyly zbytečně vedeny spory. 

Z toho důvodu by neměly být povolovány podílové odměny, které jsou vázány na 

výsledek sporu. V případě povolení by pak členské státy měly odpovídajícím 

způsobem takovou odměnu regulovat.58 

 
56 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/64 bod 21–24. 
57 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/64 bod 25–28. 
58 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/64 bod 29–30. 
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Další zásada se týká výše náhrady škody, která by neměla být vyšší než náhrada 

škody, která by byla přiznána v případě individuální žaloby.59  

Předposlední zásada reaguje na již zmíněnou možnost soukromé třetí osoby 

poskytnout finanční prostředky. K obecným zásadám, která byly zmíněny výše ve 

vztahu k financování, by v případě uplatňování nároku na náhradu škody mělo být 

zakázáno odvozovat požadovanou odměnu nebo úrok z finančních prostředků 

z částky dosažené ve smíru z přiznané náhrady škody, pokud není taková úprava 

regulována orgánem veřejné moci tak, aby byly zaručeny zájmy stran.60 Zásada tak 

zcela jistě cílí na skutečnost, že na prvém místě jsou zájmy stran a především 

dotčených subjektů, a nikoliv odměna. 

Poslední zásada pak upravuje situaci, kdy je možné, aby v určité oblasti práva 

vydal orgán veřejné moci rozhodnutí, kde bude deklarováno či vyloučeno porušení 

práva EU. Pokud je takové řízení u orgánu veřejné moci již zahájeno, neměla by být 

podána kolektivní žaloba. Pokud dojde k zahájení řízení u orgánu veřejné moci až po 

podání kolektivní žaloby, mělo by dojít k přerušení řízení o kolektivní žalobě, a to do 

doby, než bude řízení u orgánu veřejné moci s konečnou platností skončeno.61  

V doporučení jsou i obecné informace, které se týkají zavedení vnitrostátního 

registru kolektivních žalob. Ten by měl být k dispozici elektronicky, a to bez jakýchkoliv 

poplatků. Internetové stránky registrů by pak obsahovaly komplexní a objektivní 

informace, jak se úspěšně domoci náhrady škody.62 Takové doporučení reaguje na již 

výše uvedenou zásadu, že by se dotčené osoby měly dozvědět o zahájení kolektivního 

řízení a měly by tak mít možnost uplatňovat své nároky.  

 

2.2 Kolektivní uplatňování práva v rámci práva Evropské unie 

Dne 11. 4. 2018 byl zveřejněn návrh nové směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení 

 
59 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/64 bod 31. 
60 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/65 bod 32. 
61 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/65 bod 33. 
62 Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013, L 201/65 bod 35–37. 
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směrnice 2009/22/ES.63 Směrnice 2009/22/ES obsahovala právní úpravu zástupných 

žalob, kterými bylo možné dosáhnout zastavení nebo zákaz porušování právních 

předpisů EU, jimiž byly poškozovány kolektivní zájmy spotřebitelů, avšak tato směrnice 

dostatečně neřešila výzvy pro vymáhání spotřebitelského práva. Evropská unie tak 

došla k závěru, že je potřeba směrnici 2009/22/ES zrušit a nahradit ji novou právní 

úpravou.64 Jen díky této směrnici došlo k zavedení ustanovení § 83 a § 159a do 

občanského soudního řádu, a tak naše vnitrostátní právní úprava obsahuje alespoň 

některé instituty, které suplují kolektivní ochranu práv.65 

Autorka je toho názoru, že s ohledem na absenci právní závaznosti výše 

uvedeného doporučení, o němž bylo hovořeno v podkapitole 2.1., je na místě upravit 

konkrétní prostředek kolektivní ochrany práv, a to pomocí směrnice, jejíž 

implementace bude pro členské státy závazná. 

Podle právních nebo správních předpisů, které by byly přijaty na základě nové 

směrnice, bude postupováno jen v případě, pokud k porušení práva došlo až po dni 

použitelnosti nové směrnice. V případě začátku porušení práva před datem 

použitelnosti nové směrnice se použijí právní nebo správní předpisy, které prováděly 

směrnici 2099/22/ES.66  

Návrh směrnice upravuje nápravný prostředek pro porušování práva EU a jedná 

se o institut zástupných žalob.67 Právo Evropské unie nám pak do kolektivní ochrany 

práv vkládá další terminologické novum, a to zástupné žaloby. 

Kvalifikované subjekty se budou moci domáhat dodržování příslušných ustanovení 

práva EU a prostřednictvím zástupné žaloby překonat překážky, které nastávají 

v rámci individuálního prosazování práva spotřebitelů. A to především v případech, 

kdy se jedná zejména o nejistotu spotřebitelů ohledně jejich práva a procesních 

 
63 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018. 
64 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 18, (2). 
65 KRULIŠ, Kryštof. Role spotřebitelských organizací při prosazování kolektivních práv spotřebitelů. IN 
HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického 
sympozia. Praha, 2017, s. 42. 
66 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 33, čl. 20. 
67 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 18, (1). 
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prostředků, zdrženlivost jednání, hrozba vysokých nákladů řízení a samotný přínos 

žaloby.68  

Směrnice nenahrazuje stávající mechanismy ve vnitrostátních právních úpravách. 

Je tedy na členských státech, zda zástupnou žalobu upravenou touto směrnicí 

zakomponují do stávajícího nebo budoucího mechanismu hromadné žaloby nebo ji 

naopak postaví vedle jako jakousi alternativu.69  

Soulad navrhované české právní úpravy s navrhovanou směrnicí bude řešen blíže 

v průběhu této rigorózní práce, avšak již nyní je důležité upozornit, že ke zveřejnění 

návrhu směrnice došlo až týden po zveřejnění českého návrhu věcného záměru 

zákona o hromadných žalobách. I přesto se však čeští zákonodárci snažili základní 

principy této směrnice v navrhované české právní úpravě zohlednit.70 Právě příprava 

nové právní úpravy hromadných žalob ještě před přijetím evropské legislativy bývá 

kritizována například Českou advokátní komorou.71 Posečkat na znění evropské 

směrnice o zástupných žalobách navrhují také soudci.72 Autorka s takovým názorem 

nesouhlasí, neboť je potřeba přihlédnout i k právně nezávaznému doporučení, které 

je známo již od roku 2013 a jehož zásady jsou do navrhované směrnice z větší části 

převzaty. Většina členských států již kolektivní ochranu určitým způsobem do svých 

vnitrostátních právních úprav zanesla, a proto není třeba čekat na přijetí evropské 

legislativy. 

Směrnice by se měla vztahovat na domácí i přeshraniční porušování předpisů za 

situace, kdy se spotřebitelé nachází v jiném členském státě nebo v jiných členských 

státech než obchodník, který unijní předpisy porušuje.73  

 
68 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 18, (3). 
69 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 22, (24). 
70 BALARIN, Jan, JANOUŠKOVÁ, Anežka. K fenoménu hromadných žalob. Právní rozhledy                      
13–14/2019, s. 489. 
71 PASEKOVÁ, Eva. Česká advokátní komora dál odmítá zákon o hromadných žalobách. Chce počkat 
na evropskou směrnici, 13. 8. 2019. 
72 PASEKOVÁ, Eva. Soudci necítí potřebu zákona o hromadných žalobách, radí vyčkat na přijetí 
evropské směrnice, 16. 12. 2019.  
73 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 19, (8). 
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Směrnice míří k zavedení reprezentativní žaloby. Aktivní legitimace 

kvalifikovaných subjektů k podání zástupné žaloby a splnění určitých kritérií 

kvalifikovaných subjektů by měly zaručovat, že kolektivní zájmy spotřebitelů budou 

řádně zastoupeny.74 Takovými kvalifikovanými subjekty by mohly být nezávislé veřejné 

subjekty nebo spotřebitelské organizace.75 Kvalifikované subjekty budou zveřejněny 

v seznamu, který bude zpřístupněn veřejnosti. Nic nebrání ale tomu určit kvalifikovaný 

subjekt i ad hoc v případě, že bude splňovat předepsaná kritéria. Zodpovědnost za 

soustavné plnění výše uvedených kritérií kvalifikovaného subjektu nesou členské 

státy.76 

Cílem zástupných žalob jsou určitá opatření.77 Prvním opatřením je příkaz 

ke zdržení se určitého jednání jako předběžnému opatření, jehož cílem je zastavení 

praktik nebo k zákazu praktik v případě, že k dané praktice ještě nedošlo, ale hrozí, že 

k ní dojde. Druhým opatřením je příkaz ke zdržení se jednání, přičemž bude určeno, 

že daná praktika porušuje právo, a dále v případě nezbytnosti zastavení praktiky nebo 

zakázání praktiky stejných pravidel jako v případě prvního opatření.78  

Dále je upravena možnost kvalifikovaného subjektu podávat zástupnou žalobu, 

která bude obsahovat příkaz k odškodnění, který bude obchodníka zavazovat, aby 

zajistil náhradu, opravu, výměnu, snížení ceny, ukončení smlouvy nebo vrácení 

zaplacené částky. V případě, kdy je individuální kvantifikace odškodnění složitá, je 

možné vydat namísto příkazu k odškodnění deklaratorní rozhodnutí.79 Naopak 

v jednoduchých případech, v případech, kdy spotřebitelé utrpěli srovnatelnou újmu, 

a v případě drobné újmy, kdy hrozí, že by individuální odškodnění nebylo vymáháno, 

by deklaratorní rozhodnutí nemělo být vydáváno.80   

 
74 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 20, (10). 
75 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 20, (11). 
76 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 27, čl. 4. 
77 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 27, čl. 5. 
78 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 28, čl. 5. 
79 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 28, čl. 6. 
80 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 21, (19). 
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Členské státy zajistí, aby podání zástupné žaloby mělo za účinek přerušení nebo 

pozastavení promlčecí lhůty.81 Všechny uvedené žaloby by měly být vyřizovány 

účelně, avšak příkaz ke zdržení se jednání v podobě předběžného opatření by měl být 

vyřizován zrychleným postupem.82 

Financování činnosti kvalifikovaných subjektů by mělo být zcela transparentní tak, 

aby mohlo být posouzeno, zda nemůže docházet ke střetu zájmů, zneužívání soudních 

sporů nebo zda má třetí strana, která kvalifikovaný subjekt financuje, dostatek 

finančních prostředků. Ohledně financování třetí osobou a jejím vztahem s žalovaným 

nebo ohledně možnosti ovlivňování žalobce platí totéž jako v případě doporučení. Po 

kvalifikovaném subjektu je možné požadovat, aby finanční prostředky odmítl, v případě 

nutnosti je pak možné zamítnout účast kvalifikovaného subjektu v konkrétním řízení.83 

Procesní náklady spojené se zástupnými žalobami by neměly být pro kvalifikované 

subjekty překážkou, proto by členské státy měly omezit soudní nebo správní 

poplatky.84 

Členské státy by měly zajistit, aby soud či správní orgán kdykoliv v průběhu řízení 

o zástupné žalobě mohly vyzvat kvalifikovaný subjekt a žalovaného, aby se v případě 

odškodnění ve stanovené lhůtě dohodli na vyrovnání. Vyrovnání pak soud či správní 

orgán schválí po posouzení legality a práv a zájmů všech stran, a to včetně dotčených 

spotřebitelů. V případě, že vyrovnání není schváleno nebo v případě, že k vyrovnání 

ve stanovené lhůtě nedošlo, soud nebo správní orgán pokračuje v řízení o zástupné 

žalobě.85 Vyrovnání mohou spotřebitelé přijmout či odmítnout.86  

 
81 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 30, čl. 11. 
82 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 31, čl. 12. 
83 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 22, (25). 
84 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 31, čl. 15. 
85 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 29, čl. 8. 
86 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 30, čl. 8. 
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Členské státy by měly zajistit, aby soudy nebo správní orgány mohly od 

obchodníka požadovat, aby na své náklady o určitých věcech spotřebitele 

informoval.87  

Směrnice poukazuje na skutečnost, že v případě, že bylo v jednom členském státě 

konstatováno porušení předpisů unijního práva dle této směrnice a je dána totožnost 

nebo souvislost daného jednání, mělo by toto rozhodnutí zakládat vyvratitelnou 

domněnku pro další rozhodnutí v jiných členských státech o tom, že k porušení 

předpisů došlo.88 Mělo by být také umožněno, aby kvalifikovaný subjekt jednoho 

členského státu byl oprávněn podat zástupnou žalobu v jiném členském státě tak, aby 

byl účinný boj proti porušování předpisů s přeshraničním prvkem.89   

V případě, že obchodník nebude dodržovat rozhodnutí vydané v rámci zástupné 

žaloby, měla by mu hrozit přiměřená sankce.90 Takové sankce by měly mít formu 

pokut.91 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 30, čl. 9. 
88 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 24, (33). 
89 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 25, (41). 
90 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 24, (38). 
91 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních 
zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018, s. 31, čl. 14. 
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3. Instituty současné právní úpravy v České republice, které 

nahrazují kolektivní ochranu práv 
 

Oproti německé právní úpravě v současné české právní úpravě není kolektivní 

řízení ve vlastním slova smyslu upraveno a hovoříme spíše o institutech, které ho 

mohou v některých aspektech nahrazovat. Jedná se o různé skupiny případů, které 

jsou upraveny v hmotněprávních i procesněprávních civilních předpisech. První 

skupinou jsou případy, ve kterých aktivní legitimace přísluší i dalším osobám kromě 

osob přímo dotčených. Druhou skupinu tvoří zejména procesněprávní předpisy, které 

stanoví závaznost rozhodnutí i pro jiné osoby, než jsou účastníci řízení, a dále 

povinnost zdržet se uplatňování nároku v jiných řízeních. Poslední skupinu pak podle 

autorky tvoří případ tzv. subjektivní kumulace, tedy kdy na straně žalobce vystupuje 

v jednom řízení více osob a dochází tak k projednání nároků více žalobců v jednom 

řízení.  

První skupina kvazi kolektivního uplatňování práva je obsažena zejména 

v hmotněprávních předpisech. Nový občanský zákoník zakotvuje v § 2989 OZ aktivní 

legitimaci k negatorní žalobě nejen osobám přímo dotčeným nekalosoutěžním 

ujednáním, ale i právnickým osobám, které chrání zájmy soutěžitelů a zákazníků.92  

V § 1964 odst. 2 OZ je přímo stanoveno, že právnickým osobám, jež mají chránit 

zájmy malých a středních podnikatelů, náleží oprávnění dovolávat se neúčinnosti 

ujednání o času plnění závazku nebo ujednání odchylujícího se od zákonné výše 

úroku z prodlení v případě, jestliže jsou vůči věřiteli hrubě nespravedlivá.93 Takové 

právo se týká jen ujednání v obchodních podmínkách, která jsou využívána ve 

standardizovaných smlouvách.94  

Stejné právo mají již výše zmíněné právnické osoby i v případě, kdy sjednaný úrok 

z prodlení se odchyluje od zákona tak, že se zřetelem ke všem okolnostem 

a podmínkám zhoršuje postavení, aniž by pro to byl spravedlivý důvod. Právnická 

 
92 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 6, Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 48. 
93 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 6, Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 48. 
94 HULMÁK, Milan a kol., Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§1721–2054). 
Komentář, 1. vydání, 2014, § 1964. 
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osoba se tak může dovolávat neúčinnosti obchodních podmínek, přičemž to je 

upraveno v § 1972 odst. 2 OZ.95  

Pokud se zdají být ustanovení § 1964 a § 1972 OZ příliš podobná, a to v rozsahu 

úroku z prodlení, pak nejde o mylný dojem. Duplicitu přiznává i komentář k oběma 

ustanovením.96 Obě ustanovení je dle komentářové literatury nutné vykládat ve 

vzájemném kontextu a jednotně a nahlížet na ně jako na jedno ustanovení, a to i když 

paragrafy obsahují drobné odlišnosti. Navrhují nepřihlížet k ustanovení § 1964 OZ 

a vyzývají k aplikaci ustanovení § 1972 OZ.97 

Ve spotřebitelské oblasti práva mají speciální aktivní legitimaci spotřebitelské 

organizace, které dle § 25 odst. 2 ZOS jsou oprávněné podávat negatorní žalobu.98 

Dle § 25 odst. 2 ZOS jsou ve věcech ochrany spotřebitelů negatorní žalobu oprávněni 

podat a stát se tak účastníkem řízení: sdružení nebo profesní organizace, které mají 

oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, nebo subjekt uvedený v seznamu 

oprávněných osob, aniž by soud oprávněnost subjektu posuzoval. Účastníkem je tak 

spotřebitelská organizace a jednotliví spotřebitelé se na řízení vůbec nepodílí.99 Dle 

dostupných informací se právě spotřebitelské organizace největší měrou podílí na 

kolektivní ochraně práv.100 

Dle průzkumu je ovšem tato ochrana spotřebitelů problematická a nefunkční. 

Negatorní žaloba nedokáže poskytovat adekvátní ochranu spotřebitelům ve všech 

situacích, neboť jejím prostřednictvím nelze vymáhat náhradu škody či peněžité 

plnění. Navíc je pro spotřebitelské organizace těžké formulovat petit zadržovací 

žaloby, neboť žalovaní se procesně brání tak, že neustále mění svou činnost. Řízení 

bývá také časově náročné a spotřebitelské organizace se také bojí neúspěchu ve věci, 

neboť to by v případě hrazení nákladů protistraně pro ně mohlo být likvidační.101  

 
95 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 6., Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 48. 
96 HULMÁK, Milan a kol., Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§1721–2054). 
Komentář, 1. vydání, 2014, § 1964. 
97 HULMÁK, Milan a kol., Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§1721–2054). 
Komentář, 1. vydání, 2014, § 1972. 
98 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 19, Návrh zákona o hromadném řízení, 
s. 48. 
99 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 5. 
100 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 19. 
101 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 19. 
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Druhá skupina je reprezentována spíše procesněprávními předpisy, avšak za 

zmínku stojí předchozí právní úprava v obchodním zákoníku, která regulovala 

skupinovou žalobu, přičemž se o ní takto oficiálně nehovořilo a nebyla za ni ani 

uznána. Jednalo se o žalobu podle § 53 OBCHZ, kterou byli oprávněni podat žalobci, 

jejich skupina nebo i zástupce takové skupiny, přičemž se jednalo o žalobu na zdržení 

se protiprávního jednání a odstranění závadného stavu. Požadovat dle této žaloby bylo 

možné i přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. 

Ve věcech zdržení se protiprávního jednání nebo odstranění závadného stavu nebylo 

možné, aby další oprávněné osoby podávaly žaloby. Výslovně bylo upraveno 

v zákoně, že takové osoby se stávají vedlejšími účastníky v původně zahájeném 

řízení. Pravomocný rozsudek pak byl závazný i pro další oprávněné, i když se jednalo 

o řízení jen jednoho žalobce. Taková právní úprava byla platná do 31. 12. 2002, neboť 

posléze byla právní úprava přejata do občanského soudního řádu, o kterém bude 

hovořeno níže.102  

V procesním předpisu, tedy v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jsou 

úpravy ve dvou paragrafech, které zakotvují překážku litispendence, tedy překážku 

věci zahájené, a dále překážku rei iudicatae, tedy překážku věci pravomocně 

rozhodnuté, jedná se o § 83 OSŘ a o § 159a OSŘ.103  Právě tyto dvě ustanovení 

mohou být označovány jako kvazi hromadné žaloby.104 Hovořit lze i o tom, že v těchto 

ustanoveních jsou upraveny právní důsledky hromadných žalob.105  

Jak je vidět u odst. 2 ustanovení § 83 OSŘ k překážce litispendence nemusí 

docházet jen v případě, že by později byla projednána tatáž věc. Paragraf 

83 odst. 2 OSŘ upravuje tzv. rozšířenou litispendenci.106 Litispendence podle 

ustanovení § 83 odst. 2 OSŘ nastává i v tom případě, pokud v pozdějším řízení má 

být projednán nárok, který vyplývá ze stejného jednání nebo stavu a týká se stejného 

předmětu řízení. Jde tedy o situaci téhož žalovaného a více žalobců. Přičemž musí být 

 
102 SMOLÍK, Petr. Hromadné žaloby – současnost a výhledy české právní úpravy. IN DVOŘÁK, Jan, 
KINDL, Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 385. 
103 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 6., Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 49. 
104 TEJC, Jeroným. Stávající a připravovaná legislativní úprava. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 33. 
105 FRINTOVÁ, Dita. Diskuze. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník 
z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 55. 
106 Hromadné žaloby (česká právní úprava a související judikatura). IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 59. 
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splněna další podmínka, a to, že se jedná o řízení výslovně uvedené. Jedná se 

o zdržení se protiprávního jednání nebo o odstranění závadného stavu ve věcech 

ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, o zdržení 

se protiprávního jednání ve věcech ochrany spotřebitelů, ve věcech náhrady škody 

nebo dorovnání výše protiplnění podle zákona o nabídkách převzetí anebo ve věcech 

přezkoumání protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů a v dalších věcech 

dle zvláštních předpisů, ve kterých nemohou další žalobci zahájit řízení proti témuž 

žalovanému jinde, pokud se jedná o stejné nároky z téhož jednání nebo stavu.107 Další 

věci dle zvláštních předpisů zkonkretizovala judikatura Nejvyššího soudu České 

republiky, přičemž za zmínku stojí rozhodnutí ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 21 Cdo 

1002/2005, a ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 21 Cdo 5310/2008, jedná se o rozhodnutí 

o neplatnosti dražby.108 Následky litispendence podle § 83 odst. 1 a odst. 2 OSŘ jsou 

však stejné, pozdější řízení proto bude podle § 104 odst. 1 OSŘ zastaveno, přičemž 

rozhodný stav pro posouzení litispendence je okamžik vyhlášení nebo vydání 

usnesení. Odvolání proti takovému usnesení je přípustné.109 Kontrola litispendence 

podle § 83 odst. 2 OSŘ se může jevit jako komplikovaná, ale to jen v případě, že by 

místní příslušnost byla určena podle jiného kritéria, než je obecný soud žalovaného. 

Pak by mohlo dojít k situaci, že řízení budou vedena u odlišných soudů, a je otázkou, 

jak by se soud, u něhož byl podán návrh později, dozvěděl o již probíhajícím řízení 

a tím pádem o překážce litispendence dle § 83 odst. 2 OSŘ. Stejná situace by pak 

mohla nastat i v případě, kdy by řízení bylo podáno u místně nepříslušného soudu. 

Na to navazuje § 159a odst. 2 OSŘ, který obsahuje zvláštní pravidlo oproti 

odstavci 1, ve kterém je stanovena obecná závaznost pravomocného rozsudku pro 

účastníky. V případě, že bylo rozhodnuto ve věcech uvedených v § 83 odst. 2 OSŘ, 

pak výrok pravomocného rozsudku je závazný nejen pro účastníky řízení, ale i pro 

další osoby oprávněné proti žalovanému pro tytéž nároky z téhož jednání nebo stavu. 

Zvláštní předpisy pak stanoví, v kterých dalších případech a v jakém rozsahu je výrok 

pravomocného rozsudku závazný i pro další osoby. Taková závaznost rozhodnutí byla 

 
107 BUREŠ, Jan, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk a kol. Občanský soudní řád – Komentář.             
7. vydání, C. H. Beck 2006, § 83. 
108 Hromadné žaloby (česká právní úprava a související judikatura). IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 60. 
109 BUREŠ, Jan, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk a kol. Občanský soudní řád – Komentář.              
7. vydání, C. H. Beck 2006, § 83. 
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v minulosti stanovena například v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2008, 

sp. zn. 29 Odo 1019/2006.110 

Soudy dovodily, že ostatní členové skupiny se stávají ze zákona účastníky řízení, 

pokud podají vlastní návrh na zahájení řízení, a nedochází tak k porušení práva na 

spravedlivý proces. Na jejich návrh je nutné nahlížet jako na přistoupení k již 

probíhajícímu řízení.111 Hovoříme konkrétně o nálezu Ústavního soudu ze dne 

10. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1106/08, který uvedl, že je nepřijatelné, aby subjekt, o jehož 

právech a povinnostech je v řízení jednáno, se řízení nemohl zúčastnit.112 V opačném 

případě by došlo mimo jiné i k porušení čl. 36 odst. 1 LZPS, který zaručuje každému 

možnost obrátit se na soud se svou věcí, aby byla poskytnuta ochrana jeho právům. 

Právo na soudní ochranu je pak spojeno s právem na spravedlivý proces.113 Za zmínku 

stojí i rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 

30 Cdo 1354/2006, které říká, že z čl. 36 odst. 2 LZPS lze dovozovat zásadu, že 

v občanskoprávním řízení se vždy rozhoduje o právech a povinnostech účastníků 

řízení, a nikoliv o právech a povinnostech jiných osob.114 

Nelze přehlédnout, že další žalobci se o zahájení řízení v té době nedozví a budou 

postaveni před hotovou věc až ve chvíli, kdy sami podají žalobu.115 Kritiku 

neinformovanosti osob a nemožnost vyjádření se osob, vůči nimž má posléze 

rozsudek účinky, vyjádřila i profesorka Winterová.116 Problematické je i následné 

vymáhání nároku, když návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční návrh 

může být podán jen žalobcem.117  

Výše uvedená procesní právní úprava je dle některých názorů nekoncepční, 

radikální co do důsledků pro jednotlivé členy. Sami nemohou své nároky uplatnit, jejich 

 
110 Hromadné žaloby (česká právní úprava a související judikatura). IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 61. 
111 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 6, Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 49. 
112 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1106/08. 
113 Hromadné žaloby (česká právní úprava a související judikatura). IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 61. 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1354/2008. 
115 FRINTOVÁ, Dita. Diskuze. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník 
z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 55. 
116 WINTEROVÁ, Alena. Poznámky k vybraným aspektům hromadné žaloby. IN HAVLÍČEK, Karel, 
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, 
s. 21. 
117 HAMULÁKOVÁ, Klára, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Kolektivní ochrana práva v nově navrhované 
úpravě. Bulletin advokacie, 12/2018, s. 17. 
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postavení v rámci jediného řízení, které může být vedeno, není řešeno, a navíc je 

rozsudek z jiného řízení pro ně závazný, aniž by se proti němu mohli jakkoliv bránit.118  

Z hlediska efektivity je to zcela správné, avšak s ohledem na možné důsledky pro 

ostatní žalobce, kteří v podstatě ztratí možnost úspěchu, nemusí být uvedené 

ustanovení spravedlivé.119 Je upozorňováno na možnost zneužití ve prospěch 

žalovaného, který si je vědom svého protiprávního jednání, a proto vyzve jinou osobu 

k podání žaloby, přičemž se už od začátku bude jednat o předem prohraný spor.120 

Lze uzavřít, že výše uvedená ustanovení občanského soudního řádu jsou jakýmsi 

základem kolektivní ochrany práv.121 

Závaznost rozhodnutí i pro jiné osoby v sobě obsahuje i hmotněprávní předpis, 

§ 390 odst. 3 ZOK, který říká, že rozhodnutí, které přiznalo právo na jinou výši 

protiplnění, je závazné i pro ostatní vlastníky účastenských cenných papírů.  

Za zmínku stojí i třetí skupina, konkrétně § 91 OSŘ, který upravuje procesní 

společenství. Jedná se o případ, kdy je v jedné věci několik žalobců nebo žalovaných. 

V takovém případě jedná každý sám za sebe, avšak pokud jde o taková společná 

práva nebo povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny účastníky, kteří jsou 

na jedné straně, platí úkon každého z nich i na ostatní. V případě, že některý z nich 

dospěje k názoru, že je potřeba změnit návrh, vzít návrh zpět, uznat nárok nebo uzavřít 

smír, je zapotřebí k tomuto souhlas všech účastníků, kteří na té straně vystupují. 

Procesní společenství účastníků vzniká tak, že žalobu podá více osob nebo že žaloba 

směřuje proti více žalovaným a dojde ke spojení věci do jednoho řízení dle § 112 odst. 

1 OSŘ nebo že do řízení přistoupí v souladu s § 92 odst. 1 OSŘ další účastník nebo 

účastníci. Účastník procesního společenství se pak nazývá společník. Hned několik 

důvodů může vyvolat potřebu společenství: hmotněprávní povaha předmětu řízení, 

nejdůkladnější projednání věci se všemi, jichž se práva a povinnosti dotýkají, 

a hospodárnost řízení. Společenství účastníků pak můžeme dělit na několik druhů. 

Hovoříme o samostatném společenství, nerozlučném společenství a společenství ve 

 
118 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 6, Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 49. 
119 TEJC, Jeroným. Stávající a připravovaná legislativní úprava. IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 33. 
120 HAMULÁKOVÁ, Klára, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Kolektivní ochrana práva v nově navrhované 
úpravě. Bulletin advokacie, 12/2018, s. 17. 
121 Hromadné žaloby (česká právní úprava a související judikatura). IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 61. 
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věcech, v nichž z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání. Hlavní 

a vedlejší intervence jsou pak zvláštními druhy procesního společenství.122 

Výše uvedené aspekty procesního společenství mohou evokovat, že nějakou 

podobu obecného kolektivního řízení v občanském soudním řádu již máme. Ale z této 

myšlenky nás částečně vyvede komentář k uvedenému paragrafu, který možná 

i záměrně poukazuje na otázky soudních poplatků, nákladů řízení či hrazení nákladů 

řízení.  

Povinnost placení soudního poplatku postihuje každého ze společníků 

samostatně. To neplatí, pokud společně učinili platný úkon nebo kdyby jim jiným 

způsobem společně vznikla povinnost, pak jsou zavázáni k úhradě solidárně.123 

Placení nákladů řízení a záloh na ně probíhá obdobně. Každý účastník si platí sám 

náklady, které vzniknou jemu osobně nebo jeho zástupci. V případě, že mají společné 

náklady, platí je nerozluční společníci solidárně, samostatní společníci pak podle 

poměru účasti na věci, stejně tak je to u věcí, v nichž z právního předpisu vyplývá určitý 

způsob vypořádání.124 V případě, že se jedná o samostatné společenství a o věci, 

u které z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání, pak v případě, že 

společník takového společenství má úspěch ve věci, uloží soud protistraně, aby 

společníkovi nahradila náklady řízení. V případě společných nákladů budou náklady 

řízení nahrazeny podle poměru účastenství na věci a na řízení. Obdobně se pak 

postupuje i v případě, že zvítězí protistrana. Naopak u nerozlučného společenství 

hradí náklady řízení protistraně společně a nerozdílně. To platí i v opačném případě, 

kdy zvítězí nerozluční společníci, pak soud uloží protistraně, aby jim nahradila náklady 

řízení společně a nerozdílně.125  

I když by se mohlo zdát, že procesní společenství dostatečně umožňuje 

účastníkům společně uplatňovat své nároky v rámci jednoho řízení, jak vyplývá 

z předešlého odstavce, tak cíle, kterých má být hromadnou žalobou, nebo i jinými 

instituty, dosaženo, u procesního společenství nenastanou. Soudní poplatek nebo 

 
122 BUREŠ, Jan, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk a kol. Občanský soudní řád – Komentář.            
7. vydání, C. H. Beck 2006, § 91. 
123 BUREŠ, Jan, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk a kol. Občanský soudní řád – Komentář.            
7. vydání, C. H. Beck 2006, § 91. 
124 BUREŠ, Jan, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk a kol. Občanský soudní řád – Komentář.              
7. vydání, C. H. Beck 2006, § 91. 
125 BUREŠ, Jan, DRÁPAL, Ljubomír, KRČMÁŘ, Zdeněk a kol. Občanský soudní řád – Komentář.              
7. vydání, C. H. Beck 2006, § 91. 
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náklady řízení v zásadě podléhají klasické právní úpravě dle individuálního 

uplatňování práva. 

Vedle výše uvedených zákonných ustanovení, které mohou v některých směrech 

suplovat institut kolektivní ochrany práv, přichází ochrana i ze strany státu 

a neziskových organizací. Stát vykonává tzv. dohled a přímou regulaci, a to například 

prostřednictvím České obchodní inspekce, Inspekce životního prostředí, Státního 

úřadu pro kontrolu léčiv nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Avšak zásahy 

ze strany těchto státních subjektů jsou omezené a soustředí se primárně na 

dodržování veřejnoprávních předpisů, avšak není v jejich silách, aby dokázaly zabránit 

vzniku škod u jednotlivců.126 Nad to je potřeba zdůraznit, že se jedná o soukromoprávní 

vztahy a není proto na místě, aby do těchto vztahů stát nad míru zasahoval.127 

Neziskové organizace pak působí zejména v oblasti ochrany spotřebitelů nebo 

ochrany životního prostředí. Jednotlivci se tak sdružují, aby chránili práva určitých 

skupin, jež mohou být porušována. Působí buď individuálně v případech, kdy již 

k porušení práva dojde, a to například formou bezplatné právní poradny, nebo se ve 

vybraných oblastech snaží zabránit porušování práv, a to například prostřednictvím 

médií. Avšak ani neziskové organizace neposkytují dostatečnou ochranu.128 

Závěrem je stěžejní říci, že ani přijetím zákona o hromadném řízení nebudou 

stávající mechanismy, suplující kolektivní ochranu práv, dotčeny.129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 6. 
127 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 26. 
128 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 6. 
129 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 57. 
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4. Připravovaná česká právní úprava hromadného řízení 

v komparaci s již přijatou právní úpravou vzorové určovací 

žaloby, „Musterfeststellungsklage“, v Německu  
 

4.1 Okolnosti navržení a přijetí právní úpravy  

Jak již bylo řečeno v úvodu, navrhovanou právní úpravou hromadného řízení 

v České republice nebo přijetím vzorové určovací žaloby, „Musterfeststellungsklage“, 

v Německu, reagují oba státy, stejně jako ostatní členské státy, na opakovaná 

doporučení ze strany Evropské unie, ale i na spory, jejichž vyřešení by prostřednictvím 

institutu kolektivního uplatňování práva mělo být snazší a efektivnější. Ne všichni však 

považují přijetí právní úpravy hromadného řízení v České republice za nezbytné.130  

Téma hromadného řízení se v českém právním prostředí poprvé začalo skloňovat 

v souvislosti s tzv. sporem o bankovní poplatky, tedy v roce 2013.131 Využití 

kolektivního uplatňování práva může nacházet své místo, i pokud se jedná o praktiky 

některých operátorů či testy Ministerstva zemědělství ČR ohledně rozdílné kvality 

potravin v rámci EU nebo u dlouhotrvajícího problému s tzv. „šmejdy“. Jako důvod 

zavedení je uváděna shodně s Německem i tzv. kauza „Dieselgate“, o níž bude 

podrobněji hovořeno níže“.132 Aktuálně se i v sousedním Rakousku hovoří o hromadné 

žalobě zaměřené proti vládě Rakouska a úřadům spolkové země Tyrolsko, a to 

z důvodu včasného neuzavření restaurací a obdobných zařízení v lyžařských 

střediscích této země v době, kdy již vypukla pandemie koronaviru. Přihlásit se k této 

hromadné žalobě mohou i čeští návštěvníci těchto center.133 

Opravdové započetí prací na právní úpravě řízení, které by poskytovalo kolektivní 

ochranu práv v České republice, začalo až o pár let později. Před tím se však potřeba 

hromadného řízení začala objevovat v judikatuře. Za zmínku stojí nález Ústavního 

 
130 Takový názor mají například někteří zástupci soudní soustavy (PASEKOVÁ, Eva. Soudci necítí 
potřebu zákona o hromadných žalobách, radí vyčkat na přijetí evropské směrnice, 16. 12. 2019), nebo 
předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda, který má právní ochranu 
spotřebitele za dostatečnou (Věcná působnost v návrhu zákona o hromadných žalobách je příliš široká, 
shodli se odborníci, 18. 12. 2019).  
131 Hromadné žaloby (shrnutí závěrů sympozia ze dne 16. 6. 2017) IN HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, s. 5. 
132 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 4. 
133 Na evropské země se valí hromadné žaloby kvůli koronaviru. Bude se o stamilióny hrát i v ČR?, 
5. 4. 2020.  
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soudu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 529/16, který sice rozhodoval o správním 

řízení, avšak nezapomněl ve svém odůvodnění upozornit na skutečnost, že právní 

úprava hromadných žalob v českém právním řádu absentuje: „O takový případ 

nepochybně šlo i v projednávané věci, neboť rozsáhlá aktualizace územního plánu 

města Brna se týkala řádově stovek tisíc, popř. více než milionu, potencionálně 

dotčených fyzických a právnických osob, které mají své bydliště nebo sídlo, pracoviště, 

působiště či např. nemovitosti ve vlastnictví na území města. Také v této souvislosti 

se ukazuje, jak v našem procesním právu chybí úprava institutu tzv. „hromadné 

žaloby“.“134 I když na základě toho, co bude dále v oblasti působnosti nově vzniklého 

zákona o hromadném řízení řečeno, nedojde v oblasti správního práva k žádnému 

posunu.  

Již na začátku je nutné zmínit, aby nedošlo k záměně, že v dosavadním 

legislativním procesu tvorby zákona o hromadném řízení došlo k početným změnám, 

mezi které patří i změna názvu navrhovaného zákona z původního „Zákona 

o hromadných žalobách“ na „Zákon o hromadném řízení“, přičemž tyto změny jsou 

autorkou v rigorózní práci reflektovány.  

Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR nejprve připravil věcný záměr 

zákona o hromadných žalobách, který dne 4. 4. 2018 schválila Vláda ČR. Současně 

bylo uloženo Ministerstvu spravedlnosti ČR předložit návrh zákona Vládě ČR do 

31. 3. 2019.135 Dne 14. 3. 2019 informovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, že návrh 

zákona o hromadných žalobách byl zaslán do připomínkového řízení.136 Posléze, 

v druhé polovině měsíce března, ještě před uplynutím lhůty k předložení, pak bylo 

zveřejněno paragrafové znění zákona o hromadných žalobách.137 Od té doby se již 

mnohé změnilo. Během téhož roku byla zveřejněna přepracovaná verze návrhu 

zákona o hromadných žalobách. Nový, pozměněný návrh zákona o hromadných 

žalobách byl předložen Vládě ČR v červenci 2019. Ministerstvo spravedlnosti ČR 

přepracováním původního návrhu reagovalo na kritiku, která přicházela z mnoha 

institucí.138 Je nutno podotknout, že ani tato verze nebyla finální, neboť vládní 

 
134 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 529/16. 
135 Poškození klienti mají mít možnost podat hromadnou žalobu, schválila vláda. 4. 4. 2018.  
136 Ministerstvo poslala k připomínkám zákon o hromadných žalobách. 14. 3. 2019.  
137 ŠVEŘEPOVÁ, Kateřina. Hromadné žaloby – komentář k uveřejnění paragrafového znění. 
24. 3. 2019.  
138 MIKLÍKOVÁ, Eliška, VODIČKOVÁ, Martina. Návrh zákona o hromadných žalobách – druhý 
(úspěšnější) pokus?, 20. 8. 2019.  
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legislativci vrátili opět návrh zákona o hromadných žalobách Ministerstvu spravedlnosti 

ČR zpět k dopracování.139 Na začátku prosince roku 2019 byla Legislativní radě vlády 

předložena přepracovaná verze navrhovaného zákona, přičemž došlo k již zmíněné 

zásadní formální změně ohledně názvu zákona. Legislativní rada vlády pak doporučila 

Vládě ČR tento návrh schválit.140 Dne 24. 2. 2020 došlo ke schválení návrhu zákona 

o hromadném řízení Vládou ČR.141 

Původně se očekávalo, že účinnost navrhované právní úpravy hromadných žalob 

nastane k 1. 1. 2021.142 Přepracovaný návrh zákona o hromadném řízení však počítá 

s účinností až k 1. 1. 2022.143 Zákon pak bude mít povahu lex specialis k ostatním 

právním předpisům.144 Navrhovaná právní úprava nevylučuje aplikaci občanského 

soudního řádu, naopak pokud není stanoveno zákonem jinak, aplikuje se občanský 

soudní řád.145 

Již z výše uvedeného vyplývá, že se Česká republika vydala cestou samostatného 

zákona. Hromadné řízení tak nebude začleněno ani do stávajícího občanského 

soudního řádu, ani do připravovaného civilního řádu soudního. Hromadné žaloby jsou 

velice specifické a legislativci byli toho názoru, že není na místě je zařazovat do 

obecné právní úpravy sporného řízení.146 Právní úprava hromadného řízení v jednom 

samostatném zákoně umožňuje upravení všech otázek ohledně kolektivního řízení, 

které je svým způsobem specifické, v jednom právním předpise. Jedná se o svébytné 

řešení soudního řízení, když část zákona upravuje například i vykonávací řízení. Pro 

samostatný zákon hovoří i odlišnost některých zásad individuálního a kolektivního 

řízení.147 Navíc není civilní právo procesní kodifikované, neboť je upraveno vedle 

občanského soudního řádu i v zákoně o zvláštních řízeních soudních, v exekučním 

řádu nebo insolvenčním zákoně.148 Je potřeba zdůraznit, že naopak hmotněprávní 

 
139 PASEKOVÁ, Eva. Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, 
zaznělo na LRV, 11. 10. 2019.  
140 ŘEPKA, Vladimír. Legislativní rada vlády se opět zabývala právní úpravou hromadných žalob, 
13. 12. 2019.  
141 Vláda podpořila zavedení hromadných žalob, 24. 2. 2020.  
142 SEDLÁČEK, Dušan, SPRINZ, Petr, RAJDOVÁ, Denisa. Zákon o hromadných žalobách - nové 
možnosti, nová rizika v otázkách a odpovědích, Litigation Focus, červen 2019, ASPI. 
143 Návrh zákona o hromadném řízení, § 167. 
144 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 28. 
145 Návrh zákona o hromadném řízení, § 6. 
146 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 28. 
147 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 11, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 52. 
148 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 28. 
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úprava civilního práva dala přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

najevo, že je důležité různé podoblasti civilního práva ukotvit v jednom právním 

předpise. Civilní procesní právo jde opačnou cestou. 

I když hromadné žaloby budou upraveny v rámci samostatného zákona 

o hromadném řízení, v souvislosti se zavedením této právní úpravy vyvstane potřeba 

reflektovat tuto novou právní úpravu i v jiných právních předpisech. Dílčí změny bude 

možné očekávat v ZSOP, v ZOS, v OSŘ (případně v přípravě nově navrhovaného 

civilního řádu soudního)149, v OZ, jakož i v AT.150 Je zřejmé, že ač se zákonodárce 

snaží zahrnout do samostatného zákona co nejvíce z kolektivního uplatňování práv 

a chce se tak vyhnout novelám jiných právních předpisů, nelze se tomu zcela vyhnout.  

Právní úprava hromadných žalob v samostatném právním předpise je zcela jistě 

odůvodnitelná. Překvapivá může být jen z hlediska ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a 

OSŘ, které i přes svou povahu kolektivního uplatňování práva jsou bez problému 

součástí obecného procesního předpisu. Stejně tak jako jsou součástí obecných 

právních předpisů i ostatní instituty, které se svou povahou přibližují kolektivnímu 

uplatňování práva. 

Česká republika doposud není s právní úpravou hromadného řízení tak daleko 

jako jiné členské státy EU (např. Německo, Rakousko nebo Švédsko), neboť doposud 

navržená česká právní úprava hromadného řízení úspěšně neprošla celým 

legislativním procesem, aby mohla nabýt účinnosti.  

V Německu byla nutnost zavedení prostředku směřujícího k poskytnutí kolektivní 

ochrany práv obecného rázu započata tzv. kauzou „Dieselgate“. Kauza „Dieselgate“ 

se zcela jistě dotkla i některých spotřebitelů u nás. Dle dostupných informací bylo 

v České republice prodáno cca 165 000 automobilů, do kterých byl instalován 

podvodný software.151  

Vše začalo v září roku 2015, kdy se zjistilo, že do automobilů koncernu 

Volkswagen byl nainstalován software, který při běžném užívání v dopravě vyřadí 

regulátor emisí z provozu. Při kontrole emisí byl tento regulátor opět aktivován. Tím 

 
149 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 40. 
150 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 41. 
151 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 8. 
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došlo k vyššímu úniku oxidu dusíku během klasického provozu automobilů. Instalování 

tohoto softwaru pak bylo přímo v rozporu s ustanovením nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007, ze dne 20. 6. 2007, o schvalování typu 

motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel 

(Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. 

Vozidla tím nesplňovala požadavky emisní normy Euro 5, která ale byla zaručována. 

Automobily, kterých se aféra „Dieselgate“ týká, byly vyrobeny mezi lety 2009 až 2014, 

přičemž je odhadováno, že se jedná o cca 2 800 000 v Německu vyrobených vozidel 

v rámci koncernu Volkswagen, do kterého patří značky: Volkswagen, Audi, Seat a 

Škoda.152 Právě díky této aféře byla potřeba institutu, který by poskytoval kolektivní 

ochranu práva, ještě silnější.153 O tom, že právní úprava vzorových určovacích žalob 

v Německu je v podstatě zákon „Dieselgate“, hovoří i fakt, že pro německé 

zákonodárce bylo důležité, aby právní úprava institutu, který bude poskytovat 

kolektivní ochranu práv, byla přijata nejpozději 1. 11. 2018 z důvodu promlčení nároků 

z aféry Dieselgate.154 Takový způsob přijímání zákonů není v této oblasti pro německé 

zákonodárce ojedinělý, neboť zákon upravující vzorové řízení ve sporech ohledně 

práva kapitálového trhu (KapMuG) byl přijat také pouze za účelem vyřešení tehdejšího 

sporu proti německému telekomunikačnímu operátorovi. Oproti právní úpravě vzorové 

určovací žaloby v knize 6 ZPO je však KapMuG účinný pouze na dobu určitou.155 

I když k přijetí právní úpravy v Německu, která by poskytovala kolektivní ochranu 

práv, mělo dojít v rozmezí 3 let od vypuknutí kauzy „Dieselgate“, teprve až ke konci 

uplynutí promlčecí lhůty se legislativní proces reálně dal do pohybu. Dne 9. 5. 2018 

byl přijat návrh zákona k zavedení „Musterfeststellungsklage“.156 Dne 14. 6. 2018 byl 

návrh zákona přijat německým Spolkovým sněmem a téhož dne ho odsouhlasila 

i Sněmovní rada.157 Přijetí právní úpravy tedy mělo rychlý průběh, i když jeho potřeba 

byla zřejmá již v roce 2015.  

 
152 RIEHM, Thomas. „Dieselgate“ und das Deliktsrecht. DAR 2016, s. 12–16. 
153 TILP, Andreas W., SCHIEFER, Marc. VW Dieselgate – die Notwendigkeit zur EInführung einer 
zivilrechtlichen Sammeklage. NZV 2017, s. 14–19. 
154 DEIß, Johannes. Regierungsentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage. Der Betrieb 
2018, 21, s. 1262–1288. 
155 KOCHER IN TAMM, Marina, TONER, Klaus. Verbraucherrecht, Rechtliches Umfeld I, Vertragstypen 
Rechtsdurchsetzung, Beratungshandbuch, 2. Auflage, 2016, s. 1221. 
156 WEINLAND, Alexander. Die neue Musterfeststellungsklage, Einführung. C. H. Beck, 2019, s. 7. 
157 WEINLAND, Alexander. Die neue Musterfeststellungsklage, Einführung. C. H. Beck, 2019, s. 8 
Deutscher Bundesrat, Drucksache 268/18, s. 1. 
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Oproti navrhované české právní úpravě a jiným německým institutům, které 

poskytují kolektivní ochranu (např. GWB, KapMuG, UKlaG) byla právní úprava 

vzorových určovacích žalob v Německu začleněna do obecného civilního řádu (ZPO), 

a to do knihy 6., ve které je upravena mezi §§ 606–614 ZPO.158 

 

4.2 Cíle právních úprav  

Navrhovaná česká právní úprava má hned několik cílů v různých oblastech, 

kterých má být zavedením zákona o hromadném řízení dosaženo. Zákon 

o hromadném řízení má přinést pozitivní důsledky pro všechny zúčastněné. Žalobce 

ušetří náklady, když se za soudní řízení bude hradit pouze jeden soudní poplatek, 

bude se zadávat jeden znalecký posudek a bude se hradit odměna a hotové výdaje 

pouze jednoho advokáta. Žalovaný tak v případě neúspěchu nebude muset hradit 

náklady řízení stovkám žalobců.159 Součástí náhrady nákladů řízení ale nebude 

fakultativní právní zastoupení zúčastněných členů skupiny. 

Díky hromadnému řízení dojde k tomu, že žalobce nebude postižen tzv. racionální 

apatií, kvůli které by své nároky z důvodu ekonomické nevýhodnosti neuplatnil. Jedná 

se o případy, kdy jeho nárok nedosahuje značné výše, tedy nejčastěji v řádech stovek 

korun českých.160 Až teprve v souhrnu dosahuje škoda vyšší částky.161 I německá 

právní úprava kolektivního řízení měla podobný cíl, když jako cíl vzorové určovací 

žaloby označila zjednodušení přístupu občanů k soudu.162 Takový cíl je kritizován 

doktorem Burešem, který má výtku vůči obsahu důvodové zprávy, neboť ta dle jeho 

názoru vybízí k tomu, aby lidé uplatňovali své nároky soudní cestou.163 

Nejvíce výše zmíněnou racionální apatií jsou postiženi spotřebitelé, kteří svá práva 

neuplatňují z výše uvedených důvodů, ačkoliv jim právo jako slabší straně přiznává 

větší škálu ochrany.164 Dostatečnou ochranu neposkytují spotřebitelům ani 

 
158 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 657. 
159 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 2. 
160 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 5. 
161 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 6. 
162 Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/2439, 
s. 12. 
163 PASEKOVÁ, Eva. Soudci necítí potřebu zákona o hromadných žalobách, radí vyčkat na přijetí 
evropské směrnice, 16. 12. 2019. 
164 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 21. 
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spotřebitelská sdružení, a to prostřednictvím negatorní žaloby, o níž bylo hovořeno 

výše.165 Nejdříve měly najít hromadné žaloby v oblasti spotřebitelského práva pouze 

primární uplatnění, avšak ne jediné.166 Původně zákonodárce neomezil zákon 

o hromadném řízení tím, že by ho bylo možné aplikovat pouze na spotřebitelské 

spory.167 Čeští legislativci tak šli nejširší možnou cestou. Posléze však došlo ke změně 

návrhu zákona a hromadná řízení byla omezena pouze na spotřebitelské spory.168 

Autorka je toho názoru, že tato změna je příznivá, neboť mohla nastat obdobná 

situace jako v případě rozhodčího řízení, kdy v rámci rozhodčího řízení došlo k zúžení 

oblastí, ve kterých je možné platně sjednat rozhodčí doložku a tím tak umožnit 

rozhodčí řízení. Nově tomu tak není možné ve smluvních vztazích se spotřebitelem. 

Je otázkou, zda by v rámci hromadného řízení také nedocházelo k postupnému 

zužování oblastí, ve kterých by bylo možné vést hromadné řízení, a to zejména 

s ohledem na nebezpečí likvidace konkurence.  

Německá spolková republika si dala za cíl zavést právní úpravu, prostřednictvím 

které by více spotřebitelů mohlo uplatňovat své nároky, přičemž s ohledem na již 

dřívější německou právní úpravu, jako je například KapMuG, by institut neměl být 

omezen na určité konkrétní civilněprávní odvětví. Právní předpis tak měl být pro 

spotřebitele aplikovatelný při každé příležitosti.169 Nezájem o uplatňování práv nebyl 

prostřednictvím již platných institutů v německé právní úpravě překonán170 a cílem 

nové právní úpravy tak bylo racionální apatii spotřebitelů překonat.171 Právě ochrana 

spotřebitele je v souladu i s navrhovanou právní úpravou Směrnice EU. 

Němečtí zákonodárci se rozhodli, jako nyní i čeští zákonodárci, aplikovat vzorovou 

určovací žalobu pouze na spotřebitele a tím znemožnit živnostníkům a obchodním 

korporacím přístup do kolektivního řízení. I když širší rozsah dává více osobám právo 

účastnit se kolektivního řízení, vznikne tím větší nebezpečí, že právě tyto osoby budou 

 
165 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 24. 
166 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 21. 
167 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 82, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 57. 
168 PASEKOVÁ, Eva. Hromadné žaloby mají nově dopadat jen na spotřebitelské spory, prosadila ČSSD, 
24. 1. 2020.  
169 Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/2439, 
s. 13–14. 
170 Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/2439, 
s. 13. 
171 FRIES, Martin. Verbraucherrechtsdurchsetzung, s. 185. 
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kolektivní řízení využívat a možná i zneužívat pro to, aby se vypořádaly se svou 

konkurencí. Ostatně takové byly argumenty českých kritiků hromadného řízení. 

Naopak čeští legislativci zprvu oponovali tím, že zneužít lze každý právní institut.172  

Česká justice je dlouhodobě přetížena.173 Přijetím zákona o hromadném řízení by 

mělo dojít k odbřemenění na straně státu, tedy soudů, neboť jeden soudce rozhodne 

o sporech více osob v jednom jediném řízení, přičemž i jednotlivé důkazy se budou 

provádět pouze jednou.174  

Cílem německé vzorové určovací žaloby nebylo odbřemenění justice, avšak 

prvoinstanční individuální procesy by měly být zredukovány.175 Zákonodárci 

v Německu si jsou vědomi, že kolektivní řízení zaměstná mnoho osob v rámci 

soudního aparátu, a tak nepředpokládají, že by zavedením kolektivního řízení ihned 

došlo k uvolnění justice. 

Autorka se s názorem, že díky hromadnému řízení dojde k odbřemenění justice 

či k poklesu individuálních řízení, neztotožňuje. Již výše bylo řečeno, že někteří své 

nároky, které dosahují řádu stovek korun českých, neuplatňují, a to z důvodu 

finančního zatížení z titulu soudního řízení. Zkrátka se jim soudní řízení s ohledem na 

výši nároku nevyplatí. Pokud své nároky soudně neuplatňovali doposud, nebo stále 

neuplatňují, nemůže tak dojít k odbřemenění justice a tím k radikálnímu poklesu 

individuálních řízení. Logicky naopak budou součástí soudního řízení osoby, které by 

jinak své nároky neuplatňovaly, jak argumentuje doktor Bureš. A to buď jako součást 

odhlašovacího hromadného řízení, nebo díky jednoduché přihlášce se stanou součástí 

přihlašovacího hromadného řízení jako zúčastnění členové skupiny, neboť pro ně 

soudní řízení bude přístupnější. 

Je nepochybné, že v souvislosti se zavedením kolektivního řízení budou 

očekávané počáteční investice v podobě zaškolení soudců a dalšího administrativního 

personálu nebo v podobě technického vybavení soudních budov. Následné úspory by 

však měly převyšovat tyto počáteční náklady.176 Odhaduje se, že úspory na straně 

 
172 VÁLOVÁ, Irena. Hromadné žaloby: Silný právní nástroj k likvidaci firem, ale výhodný pro všechny, 
7. 11. 2017. 
173 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 8, Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o hromadném řízení, s. 50. 
174 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 2. 
175 BeckOK ZPO / LUTZ, § 606 Rn. 6.1 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 17. 
176 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 56. 
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státu by mohly dosahovat až několika miliónů korun.177 Dle autorky je nutné počítat 

s investicemi i do technického zpřístupnění rejstříku hromadných řízení, který má 

umožňovat dálkový náhled a být přístupný široké veřejnosti. 

Vedle pozitiv ve formě financí se odstraní i problém rozporného rozhodování 

v podobných případech. Sjednocení rozhodovací praxe je navíc ztíženo i současnou 

situací, kdy v bagatelních věcech není možné podat odvolání a ve věcech do částky 

50 000 Kč dovolání.178  

V neposlední řadě si legislativci slibují s ohledem na zkušenosti států, ve kterých 

kolektivní ochrana práv již našla své uplatnění, že korporace budou odrazovány od 

určitých negativních projevů a od tendence po maximalizaci zisku za každou cenu, 

neboť poškození budou svá práva uplatňovat.179 Jako příklad lze uvést automatické 

obnovování mobilních dat ze strany operátorů.180 Hromadné žaloby by měly mít vliv 

i na vyrovnání hospodářské soutěže, snížení výskytu jednání ve smyslu nekalé 

soutěže a obecně na zlepšení podnikatelského prostředí, když právě nepoctiví 

podnikatelé, kteří si mohou dovolit poskytovat zboží a služby za vyšší ceny, mají 

zvýhodnění oproti poctivým obchodníkům.181 Mělo by tedy dojít k tzv. narovnání 

podnikatelského prostředí. 

 

4.3 Vztah hromadných řízení navzájem a vztah individuálního 
a hromadného řízení  

Pokud budeme porovnávat návrh zákona o hromadných žalobách a návrh zákona 

o hromadném řízení, tak v této oblasti došlo k výrazným změnám. Právní úprava je 

nyní separována, tedy zvlášť je právní úprava pro přihlašovací hromadné řízení 

a zvlášť pro odhlašovací hromadné řízení. Je to tedy rozdíl oproti předešlé navrhované 

právní úpravě.  

V původní navrhované právní úpravě zákona o hromadných žalobách bylo možné, 

aby vedle přihlašovacího hromadného řízení mohlo probíhat i další jiné přihlašovací 

 
177 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 8. 
178 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 27. 
179 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 9. 
180 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 26. 
181 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 45, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 51. 
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hromadné řízení.182 Odůvodněno to bylo tím, že členové skupiny by měli mít možnost 

si zvolit přihlašovací řízení, které se jeví pro ně jako nejvhodnější, a to zejména 

z hlediska výše odměny, která se poté od vymožené částky odečte. V případě možné 

konkurence přihlašovacích řízeních by tak byli žalobci motivováni k určování odměny 

v nižších relacích.183 V pozměněném návrhu je však vyloučeno, aby v případě 

pravomocného usnesení o připuštění přihlašovacího hromadného řízení probíhalo jiné 

přihlašovací hromadné řízení ve stejné věci.184 Změna je odůvodněna tím, že 

v opačném případě by nedošlo k naplnění výše zmíněných cílů hromadného řízení. 

Avšak není vyloučeno, aby vedle přihlašovacího hromadného řízení bylo vedeno 

odhlašovací hromadné řízení.185 Taková změna je zcela na místě a lze ji jen kvitovat. 

Původní odůvodnění připuštění paralelního vedení více přihlašovacích řízení evokuje 

možnost zneužití hromadného řízení a nekalého jednání za účelem docílení vyšší 

odměny v hromadném řízení či likvidace konkurence. 

Trochu odlišná situace je v případě odhlašovacího hromadného řízení. 

Pravomocným připuštěním odhlašovacího hromadného řízení nastává překážka pro 

vedení jiného hromadného řízení ve stejné věci.186 Vztahuje se to tedy na jakékoliv 

hromadné řízení, odhlašovací i přihlašovací.187  

Z výše uvedeného vyplývá, že přihlašovací a odhlašovací hromadné řízení může 

vedle sebe probíhat pouze za podmínky, že přihlašovací hromadné řízení bylo 

připuštěno dříve a až následně bylo připuštěno hromadného řízení odhlašovací.  

Pravomocné připuštění přihlašovacího hromadného řízení nebrání paralelnímu 

individuálnímu řízení. Ten, kdo vede individuální řízení, má právo se přihlásit do 

hromadného přihlašovacího řízení.188 O přihlášení do hromadného řízení je pak 

potřeba informovat soud, který vede individuální řízení. Tuto informaci podá člen 

skupiny.189 V této části došlo ke změně, neboť v předchozím návrhu byla soudu navíc 

stanovena povinnost informovat potencionálního člena skupiny o přihlašovacím 

 
182 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 50. 
183 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 148. 
184 Návrh zákona o hromadném řízení, § 50. 
185 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 172. 
186 Návrh zákona o hromadném řízení, § 105. 
187 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 204. 
188 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 53, Návrh zákona o hromadném řízení, § 51. 
189 Návrh zákona o hromadném řízení, § 51. 
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hromadném řízení.190 To však v nynější navrhované právní úpravě již absentuje. 

K přerušení individuálního řízení dojde až v okamžiku, když se člen skupiny, který vedl 

individuální řízení, v přihlašovací lhůtě do hromadného řízení přihlásí.191  

Pokud je pravomocně připuštěno odhlašovací hromadné řízení, nic nebrání tomu, 

aby do uplynutí lhůty k odhlašování bylo zahájeno ve stejné věci individuální řízení. 

Pokud do uplynutí odhlašovací lhůty člen skupiny zahájí individuální řízení, považuje 

se tento krok za odhlášení z hromadného řízení. Ten, kdo zahájil individuální řízení, 

se může do odhlašovacího hromadného řízení přihlásit, a to do uplynutí odhlašovací 

lhůty.192  

Naopak pokud uplyne odhlašovací lhůta a nedojde k odhlášení, nelze uplatnit 

právo nebo oprávněný zájem se stejným či obdobným skutkovým základem v jiném 

soudním řízení.193 

V případě, kdy dojde k pravomocnému rozhodnutí ve věci samé nebo schválení 

smíru v hromadném řízení, bude individuální řízení zastaveno, přičemž při 

rozhodování o nákladech řízení bude přihlédnuto k výsledku hromadného řízení. 

V případě, kdy hromadné řízení bylo pravomocně skončeno jinak než rozhodnutím ve 

věci samé nebo schválením smíru, pokračuje soud v individuálním řízení. V něm 

pokračuje soud také v případě, že nebyl v hromadném řízení vyčerpán celý předmět 

individuálního řízení.194 Tady je na místě doplnit, že v takovém případě by nebylo 

pokračováno dále s celým předmětem řízení, avšak bylo by rozhodnuto o částečném 

zastavení řízení a individuální řízení by pokračovalo pouze ve zbytku předmětu řízení.  

Přepracovaný návrh zákona o hromadném řízení ještě konkretizuje, že v případě, 

že dojde k vyloučení účinků smíru ze strany člena skupiny, pak nedochází k zastavení 

individuálního řízení a v individuálním řízení se pokračuje.195 Výše uvedené ohledně 

účinku rozhodnutí se uplatní obdobně i na odhlašovací hromadné řízení.196 

 
190 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 53. 
191 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 53, Návrh zákona o hromadném řízení, § 52. 
192 Návrh zákona o hromadném řízení, § 106. 
193 Návrh zákona o hromadném řízení, § 110. 
194 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 54, Návrh zákona o hromadném řízení, § 52. 
195 Návrh zákona o hromadném řízení, § 52. 
196 Návrh zákona o hromadném řízení, § 106. 
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V případě, že se osoba přihlásí do hromadného řízené, nelze, aby svůj nárok 

uplatňovala v jiném soudním řízení.197 V tomto případě je tedy popsána opačná 

situace, kdy se osoba nejprve přihlásí do hromadného řízení. Poté již není možné 

podat individuální žalobu, a to sice po tu dobu, po kterou je přihlášena v hromadném 

řízení. Po tuto dobu také dochází ke stavění promlčecích lhůt (o účincích přihlášení 

bude podrobně hovořeno níže), a tak nebude nikdo nikterak poškozen.  

Ve srovnání s Německem, kdy v již přijaté právní úpravě je výslovně stanoveno, 

že od zahájení hromadného řízení nemůže být podána žádná jiná vzorová určovací 

žaloba v případě, že předmět sporu je totožný. Individuální podání žalob zůstává 

nedotčeno a je tedy přípustné.198 Avšak až na jednu výjimku. To jsou již přihlášení 

spotřebitelé. Tento zákaz individuálního uplatňování práva pro přihlášené spotřebitele 

začíná podáním přihlášky a končí odpadnutím účinků zahájení řízení.199 Pokud 

spotřebitel již dříve podal individuální žalobu a poté se ohledně totožné věci přihlásil 

do kolektivního řízení, pak dokud nebude pravomocně rozhodnuto v kolektivním řízení 

nebo dokud nebude přihláška vzata zpět, dochází k přerušení individuálního řízení. To 

je upraveno v § 613 odst. 2 ZPO. 

 

4.4 Pravomoc a příslušnost soudu 

I když součástí podmínek řízení je pravomoc, věcná a místní příslušnost, rozhodla 

se autorka věnovat se pravomoci a příslušnosti v samostatných kapitolách. V kapitole 

týkající se podmínek řízení se s ohledem na rozsáhlost tématu bude autorka věnovat 

pouze podmínkám na straně účastníků řízení a osob, které v rámci hromadného řízení 

mohou uplatňovat a prosazovat své nároky. 

4.4.1 Pravomoc  

Právní úprava pravomoci, možná lépe řečeno působnosti, dostála v legislativním 

procesu zásadních změn. 

 
197 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 69, Návrh zákona o hromadném řízení, § 58. 
198 WAßMUTH, Guido. ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 662. 
199 BeckOK ZPO / LUTZ, § 608 Rn. 23. 
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V rámci hromadného řízení bude pouze soud oprávněn projednat a následně 

rozhodnout spory, které vznikají z právního poměru mezi spotřebitelem 

a podnikatelem, tedy tzv. spotřebitelské spory.200 Naopak vyloučeno je, aby dle 

ustanovení jiných právních předpisů rozhodoval o sporech vyplývajících z poměrů 

soukromého práva jiný orgán, než je soud.201 

V německé právní úpravě se vzorová určovací žaloba dle § 606 odst. 1 ZPO 

uplatní také pouze na vztahy mezi spotřebiteli a podnikající osobou. 

4.4.2 Věcná příslušnost  

Věcná příslušnost určuje konkrétní stupeň soudní soustavy, na jehož úrovni bude 

hromadné řízení probíhat. V rámci obecné soustavy soudů může řízení vždy probíhat 

na úrovni okresního soudu, krajského soudu, vrchního soudu nebo Nejvyššího soudu 

ČR. Následně na věcnou příslušnost pak navazuje funkční příslušnost, která určuje, 

jaký stupeň soudní soustavy bude funkčně příslušný k projednání a případnému 

rozhodnutí o opravném prostředku.  

Již v rámci návrhu věcného záměru zákona o hromadných žalobách bylo 

stanoveno, že věcná a místní příslušnost bude upravena v rámci Hlavy II zákona 

o hromadných žalobách.202 Ve věcném záměru navíc připustili legislativci, že by věcně 

příslušné mohly být i speciálně určené soudy, vybrané okresní soudy, vybrané krajské 

soudy. Jako důvody, proč se však legislativci rozhodli přenést řízení o hromadných 

žalobách na krajské soudy jako soudy první instance, uvádí návrh věcného záměru 

zákona o hromadných žalobách specifika kolektivního řízení a jeho složitost.203 

Legislativci se rozhodli, že hromadné žaloby budou upraveny separátně jako celek, 

a nedali prostor ani podpůrnému uplatnění právní úpravy věcné příslušnosti 

v občanském soudním řádu. Jedná se tak o další zvláštní právní úpravu, která 

stanovuje věcnou příslušnost krajských soudů, avšak tato situace není v českém 

právním řádu nijak ojedinělá. Věcná příslušnost krajských soudů je stanovena 

například i ve zvláštním zákoně upravujícím rozhodčí řízení nebo v zákoně 

o církevních či zemědělských restitucích. 

 
200 Návrh zákona o hromadném řízení, § 7. 
201 Návrh zákona o hromadném řízení, § 8. 
202 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 42. 
203 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 31. 
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Věcná příslušnost je v rámci navrhované právní úpravy upravena v § 9 

navrhovaného zákona o hromadném řízení, ve kterém je stanoveno, že věcně 

příslušné v hromadném řízení v prvním stupni budou krajské soudy.204 Je důležité říci, 

že věcná příslušnost zůstává oproti prvotnímu návrhu zákona o hromadných žalobách 

nezměněna. 

Krajské soudy byly doposud věcně příslušné v řízeních, která jsou svou povahou 

komplikovanější a náročnější, jako jsou spory obchodní, či spory, ve kterých je 

předmětem sporu vysoká částka. Stejný názor je vyjádřen i v rámci návrhu věcného 

záměru.205 Pokud se podíváme na ustanovení § 9 odst. 2 OSŘ nebo § 3 odst. 2 ZŘS, 

jedná se o řízení, která jsou nejen charakteristická výše zmíněnou náročností, ale 

i svou specifičností. 

Blíže je v důvodové zprávě poukazováno na požadavky odbornosti a zkušenosti 

soudců v řízení o hromadných žalobách, které budou vyžadovány. Dále důvodová 

zpráva uvádí, že v případě hromadných žalob se nebude jednat o příliš časté případy. 

S ohledem na počet okresních soudů by se s nimi okresní soudy setkávaly zcela 

ojediněle a nemohly by se tak na hromadné žaloby specializovat.206 Dalším 

argumentem je pak jistá podobnost s insolvenčním řízením.207 Krajské soudy jsou 

věcně příslušné i v rámci insolvenčního řízení, které je svou povahou také specifické 

a velmi podobné právě řízení o hromadných žalobách. Právní úprava je také 

zakotvena v samostatném zákoně, ale současně právní úprava občanského soudního 

řízení není zcela vyloučena. Tak jako v insolvenčním řízení i v hromadném řízení 

nejsou nejen specifičnost účastníků řízení, ale ani samotný průběh řízení 

standardizovány dle občanského soudního řádu a probíhají tak zcela atypicky. Proto 

skutečnost, že se legislativci rozhodli věcnou příslušnost přiznat krajským soudům, 

není nijak překvapující. Je zcela na místě, aby věcná příslušnost v řízení 

o hromadných žalobách náležela krajským soudům. Lze totiž předpokládat, že se bude 

jednat o řízení, které kromě výše uvedených specifik bude mít předmět řízení, jehož 

 
204 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 10, Návrh zákona o hromadném řízení, § 9. 
205 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 31. 
206 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 105, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 144–145. 
207 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 106, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 145. 
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částka bude s ohledem na počet přihlášených nároků dosahovat enormní výše a délka 

celého řízení s ohledem na počet uplatňovaných nároků bude delší. 

Původně bylo v § 10 odst. 1 specifikováno složení, ve kterém budou krajské soudy 

o hromadných žalobách rozhodovat, tedy zda se bude jednat o samosoudcovskou 

agendu nebo o agendu, která bude rozhodována v senátech. Legislativci se původně 

přiklonili k druhé variantě, a tak hromadné žaloby měly být rozhodovány v senátu.208 

Takový návrh byl odůvodněn následovně. S ohledem na skutečnost, že má být 

rozhodováno o právech a povinnostech většího počtu lidí, je třeba dbát na kvalitu 

rozhodování již v prvním stupni. Proto je důležité, aby se na rozhodnutí podílelo více 

kvalifikovaných osob, a proto by mělo být oprávnění rozhodovat o hromadných 

žalobách dáno senátu. Došlo by tak k minimalizování individuálního selhání jakož 

i chyb, ke kterým může v řízení dojít.209 

Pozměněný současný návrh zákona o hromadném řízení takovou speciální právní 

úpravu již neobsahuje a s ohledem na § 36a odst. 3 OSŘ pak budou hromadné žaloby 

agendou samosoudcovskou.210  Důvodem pro změnu navrhované právní úpravy je 

přílišné personální zatížení krajských soudů.211 Autorka je toho názoru, že s ohledem 

na rozsáhlost hromadného řízení a jeho další vliv na jiná řízení, by si hromadné řízení 

zasloužilo senátní obsazení. V této části se jí jeví tedy původní návrh jako vhodnější 

řešení. 

Pokud to srovnáme s německou právní úpravou pravomoci a příslušnosti, 

Spolková vláda Německa v rámci svého návrhu k zavedení právní úpravy vzorových 

určovacích žalob v knize 6. ZPO představila i změnu soudního ústavního zákona, 

v jehož rámci je upravena věcná příslušnost. Navrhla, aby do § 71 odst. 2 GVG bylo 

přidáno, že věcně příslušné k řízení o vzorové určovací žalobě jsou zemské soudy.212 

Opačného názoru pak byl německý Spolkový sněm, který schválil změnu soudního 

ústavního zákona v jiné podobě, a to v takové, že věcně příslušné v prvním stupni 

v řízení o vzorové určovací žalobě jsou vrchní zemské soudy.213 Je na místě říci, že 

 
208 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 10. 
209 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 106. 
210 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 145. 
211 Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: Návrh zákona o hromadném řízení.  
212 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 5. 
213 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. 7. 2018, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil I, Nr. 26. 
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tento rozpor má své odůvodnění. Jak již bylo řečeno výše, pro německou právní 

úpravu kolektivní uplatňování práva není žádnou novinkou. V rámci německé právní 

úpravy jsou práva kolektivně chráněna v UKlaG, UWG, GWB nebo KapMuG, přičemž 

věcná příslušnost není v těchto řízeních jednotná. Němečtí zákonodárci tak dali 

přednost věcné příslušnosti vrchních zemských soudů, která je shodně upravena 

v KapMuG, před věcnou příslušností zemských soudů, které jednají a rozhodují ve 

sporech podle UKlaG.214 Ty pak budou rozhodovat pouze v senátním obsazení.215 

V rámci české právní úpravy rozhodují vrchní soudy v civilním řízení pouze jako 

soudy druhého stupně, tedy soudy odvolací. Prvostupňová agenda je pak řešena na 

úrovni okresních, krajských soudů, a je-li stanoveno zvláštním zákonem, tak i na úrovni 

Nejvyššího soudu ČR. Lze tedy dospět k názoru, že je zcela správné a na místě 

nerozšiřovat prvostupňové rozhodování i na vrchní soudy, které k tomu prozatím 

nejsou přizpůsobeny.  

4.4.3 Místní příslušnost 

K tomu, aby mohl být určen konkrétní příslušný soud k projednání hromadné 

žaloby, je potřeba dále určit místní příslušnost.  

Stejně jako věcná příslušnost, tak i místní příslušnost měla být dle návrhu věcného 

záměru definována v Hlavě II.216 Legislativci takovému požadavku nejdříve dostáli, 

a to v § 10 odst. 3 původně navrhovaného zákona o hromadných žalobách, kde bylo 

určeno, že příslušným bude krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud 

žalovaného.217  

V pozměněném návrhu zákona o hromadném řízení již není místní příslušnost 

speciálně upravena. Uplatní se tak obecné principy určení místní příslušnosti dle 

občanského soudního řádu. Vyloučena není ani možnost volby místně příslušného 

soudu podle pravidel obsažených v občanském soudním řádu.218 I když nyní 

navrhovaná právní úprava neobsahuje speciální ustanovení ohledně místní 

příslušnosti, neznamená to výraznou změnu. Pouze dojde k aplikování místní 

 
214 WAßMUTH, Guido. ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 659. 
215 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 663. 
216 Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách, s. 42. 
217 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 10. 
218 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 145. 
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příslušnosti dle obecného právního předpisu, který obsahuje navíc fakultativní určení 

místní příslušnosti žalobcem. Pokud by v navrhované právní úpravě nadále zůstala 

speciální úprava místní příslušnosti, je diskutabilní, zda by byla možná aplikace 

fakultativní místní příslušnosti dle občanského soudního řádu. Autorka je toho názoru, 

že s ohledem na specialitu zákona spíše ne.   

Je logické, že legislativci v tomto směru nemohli vybrat jinou cestu, než jako je 

například cesta obecného soudu žalobce. Ta by se zejména ve spotřebitelských 

sporech nabízela, ale je nutné zohlednit, že žalobce je volitelný a neodvíjí se od 

nároku. Nejedná se jako v klasickém individuálním řízení o jednu určitou osobu 

(případně více určitých osob), která má nárok a rozhodla se tento nárok uplatňovat. 

Určení místní příslušnosti podle žalobce by mohlo vést k určité spekulaci a procesní 

taktice ohledně volby žalobce, neboť tím by byl zvolen i místně příslušný soud.  

V Německu původní návrh opětovného zavedení 6. knihy do ZPO s názvem 

„Musterfeststellungsklage“ neobsahoval zvláštní právní úpravu místní příslušnosti, a to 

ani v rámci obecné části ZPO.219 Německý spolkový sněm ale byl jiného názoru 

a rozhodl upravit místní příslušnost pro hromadné žaloby v § 32c ZPO. Místní 

příslušnost je dána podle obecného soudu žalovaného. To platí v případě, že je takové 

místo v Německé spolkové republice.220 

 

4.5 Subjekty hromadného řízení  

Subjekty hromadného řízení se od sebe liší v závislosti na typu hromadného 

řízení. Již v úvodní kapitole bylo řečeno, že rozlišujeme skupinovou žalobu a žalobu 

reprezentativní.  

 
219 WAßMUS, Guido. ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 659. 
220 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. 7. 2018, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil I, Nr. 26. 
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Navrhovaná česká právní úprava hromadného řízení zvolila skupinovou žalobu.221 

I když s ohledem na neustálé přepracovávání původní navrhované právní úpravy se 

jedná, dle některých, spíše o hybrid mezi žalobou reprezentativní a skupinovou.222 

Naopak v již přijaté německé právní úpravě „Musterfeststellungsklage“ se jedná 

o ryze reprezentativní žalobu.223 Právě reprezentativní žaloba je v souladu 

s navrhovanou právní úpravou navrhované Směrnice EU.  

V otázce subjektů hromadného řízení došlo v dosavadním průběhu legislativního 

procesu k výrazným změnám, neboť tato navrhovaná část zákona byla často 

kritizována. Subjekty hromadného řízení byly původně soud, členové skupiny, správce 

skupiny, zájmový spolek, zástupce skupiny a žalovaný.224 Pojmy správce skupiny, 

zájmový spolek a zástupce skupiny již v pozměněném návrhu zákona o hromadném 

řízení nejsou. Novými pojmy jsou nezisková osoba, správní orgán a subjekt 

mimosoudního řešení sporu.225 Ve výčtu subjektů hromadného řízení lze vidět 

podobnost s insolvenčním zákonem, v němž, na rozdíl od jiných právních předpisů, 

nehovoříme jen o účastnících řízení, ale i o procesních subjektech. Je však 

překvapující, že navrhovaná právní úprava používá pojem „subjekty“ osamoceně, tedy 

navrhovaný zákon nehovoří o procesních subjektech, byť by dle autorky bylo vhodné 

sjednocovat pojmy v civilních právních předpisech.  

Jako první je potřeba představit správní orgán a subjekt mimosoudního řešení 

sporu, a to pro jejich specifické postavení. Jejich zvláštní postavení v hromadném 

řízení je ukotveno i z toho důvodu, že navrhovanou právní úpravou je vyloučeno, aby 

spory, vyplývající z poměrů soukromého práva, byly projednávány a rozhodovány 

jiným orgánem než soudem.226 Jedná se tedy o správní orgán, který by měl pravomoc 

rozhodovat ve věci, jejíž základ je v soukromém právu, a současně je předmětem 

hromadného řízení. Tento správní orgán, jakož i subjekt mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů jsou oprávněny se vyjádřit ve věci samé. Soud je pak povinen 

 
221 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 109. 
222 PASEKOVÁ, Eva. Obavy o zneužití hromadných žalob. Mělo by se počkat na evropskou směrnici, 
zaznělo na LRV, 11. 10. 2019. 
223 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 146. 
224 HAMULÁKOVÁ, Klára, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Kolektivní ochrana práva v nově navrhované 
úpravě. Bulletin advokacie, 12/2018, s. 17. 
225 Návrh zákona o hromadném řízení, Část první, Hlava III. 
226 Návrh zákona o hromadném řízení, § 8. 
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se s názorem odborného subjektu vypořádat v konečném rozhodnutí.227 To je 

legislativní novinkou, která má svůj základ v anglosaském právu, avšak využívána 

začíná být i u nás, a to v řízení před Ústavním soudem ČR.228 Odbornými subjekty 

může být finanční arbitr, Český telekomunikační úřad nebo například Energetický 

regulační úřad.229  

4.5.1 Aktivní legitimace 

Otázka aktivní legitimace je složitější v případě skupinové žaloby, neboť je potřeba 

vznik skupiny a určení jejího čela. Je zapotřebí určitá motivace postavit se do čela 

a tím žádat o poskytnutí ochrany nejen pro sebe, ale i pro členy skupiny. Může se 

jednat předně o finanční motivaci, osvobození od soudních poplatků či o určitou dotaci. 

Naopak větší problém nezpůsobuje aktivní legitimace u reprezentativní žaloby. Je 

úkolem zákonodárců, aby stanovili, kterým právnickým osobám a za jakých podmínek 

udělí oprávnění k podání hromadné žaloby.230 

Původně bylo ve výkladových ustanoveních upraveno, že stranami hromadného 

řízení je žalobce a žalovaný.231 Oproti občanskému soudním řádu nepracoval původně 

navrhovaný zákon o hromadných žalobách s pojmem účastník řízení, ale volil jiné 

označení, a to strana řízení. Tento pojem není české právní úpravě cizí, neboť 

například v zákoně o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů je také hovořeno 

o straně řízení.  Avšak s ohledem na podpůrné použití občanského soudního řádu vítá 

autorka skutečnost, že navrhovaný zákon o hromadném řízení pojem strana již 

nepoužívá. Přepracovaný legislativní návrh také výrazně zkrátil výkladová ustanovení 

a výše zmínění účastníci řízení v něm již nejsou vymezeni. 

Žalobce vystupuje v hromadném řízení svým jménem a musí jednat s péčí 

řádného hospodáře. Žalobce má v hromadném řízení odlišné postavení oproti klasické 

individuální žalobě, neboť v hromadném řízení nezastupuje své zájmy, ale zájmy 

skupiny.232 

 
227 Návrh zákona o hromadném řízení, § 17. 
228 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 150. 
229 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 151. 
230 WINTEROVÁ, Alena. Poznámky k vybraným aspektům hromadné žaloby. IN HAVLÍČEK, Karel, 
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, 
s. 21. 
231 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 3. 
232 Návrh zákona o hromadném řízení, § 20. 
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Kromě obecných povinností, které plynou z občanského soudního řádu, má 

žalobce v hromadném řízení povinnost zajišťovat podklady a důkazy, které jsou ve 

prospěch skupiny, dále má povinnost řešit podněty členů skupiny, informovat členy 

skupiny o průběhu hromadného řízení a brát ohled na práva žalovaného, a to zejména, 

pokud informuje člena skupiny o průběhu hromadného řízení a rozhodnutí v něm.233 

Poslední povinnost žalobce míří na to, aby žalovanému nevznikala zbytečná újma. 

Žalobce by neměl používat lstivé praktiky, které by mohly poškodit pověst 

žalovaného.234  

Původně, dle prvotně navrhované právní úpravy, mělo aktivní legitimaci k podání 

žaloby více osob – člen skupiny, zástupce skupiny, správce skupiny nebo zájmový 

spolek, a to v závislosti na druhu hromadného řízení, zda se jednalo o přihlašovací 

nebo odhlašovací hromadné řízení.235 Nyní je současně navrhovaná právní úprava 

jednodušší, neboť k podání žaloby je oprávněn pouze člen skupiny nebo nezisková 

osoba a v zásadě je aktivní legitimace, až na drobné odchylky, stejná v přihlašovacím 

i odhlašovacím hromadném řízení.236 

Člen skupiny, který podal hromadnou žalobu nebo který vstoupil na místo žalobce, 

je v hromadném řízení žalobcem. Tvrzené právo nebo oprávněný zájem člena skupiny 

jako žalobce jsou základem pro hromadnou žalobu.237 Vyloučeno není důvodovou 

zprávou ani to, že jako žalobce vystupuje více členů skupiny.238 Dle autorky by 

postavení více členů skupiny v pozici žalobce mohlo spíše přinést komplikace 

a problémy v řádném zastoupení, zejména v nejednotném jednání, v rychlosti 

a hospodárnosti řízení a také v právním zastoupení, o kterém bude hovořeno 

v kapitole 4.5.4. S tímto výkladem se tedy nelze zcela ztotožnit a je spíše na místě od 

tohoto výkladu předmětného ustanovení upustit a jít směrem exaktního jazykového 

výkladu, který hovoří o členu skupiny v singuláru. 

Další osobou, která je aktivně legitimována k podání žaloby, je nezisková osoba. 

Ta buď podá hromadnou žalobu sama, nebo vstoupí na místo žalobce.239 Nezisková 

 
233 Návrh zákona o hromadném řízení, § 21. 
234 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 153. 
235 Návrh zákona o hromadných žalobách, Část první, Hlava III. 
236 Návrh zákona o hromadném řízení, § 18. 
237 Návrh zákona o hromadném řízení, § 10. 
238 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 147. 
239 Návrh zákona o hromadném řízení, § 16. 
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osoba je stěžejním subjektem zejména v odhlašovacím hromadném řízení, neboť má 

zabránit podávání šikanózních a bezdůvodných návrhů.240 

Definice neziskové osoby je stanovena již v úvodních ustanoveních, ve kterých je 

upraveno, že se jedná o osobu, která splňuje určité podmínky. Nezisková osoba je 

právnickou osobou, která musí být založena v souladu s právními předpisy České 

republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, přičemž není založena za 

účelem zisku a musí být finančně i personálně nezávislá na osobách, které by mohly 

mít hospodářský zájem na podání hromadné žaloby, s výjimkou členů skupin. 

Nezisková osoba může být příjemcem dotace, jejím hlavním účelem je ochrana práv 

či oprávněných zájmů, a v této oblasti má také minimálně dvouleté zkušenosti. 

Nezisková osoba také musí zřídit webové stránky, být bezdlužná a založit do veřejného 

rejstříku výroční zprávy alespoň za dobu posledních dvou let. Neziskovou osobou je 

také vždy právnická osoba, která je zapsaná na seznam oprávněných osob k podání 

žalob na zdržení se protiprávního jednání, který je veden Evropskou komisí.241  

Aktivní činnost po dobu dvou let je převzata z § 25 ZOS a má zabránit tomu, aby 

vznikaly ad hoc subjekty, které by byly zakládány například za účelem vypořádání se 

s konkurencí.242 Jak bude vidět níže, německá právní úprava obsahuje podobnou 

podmínku, avšak její odůvodnění je v právní úpravě rozsáhlejší. 

V navrhované právní úpravě je definována a konkretizována bezdlužnost, kterou 

musí nezisková osoba prokázat potvrzením od příslušné organizace, které nesmí být 

starší 60 kalendářních dnů. Bezdlužnou osobou je nezisková osoba, která ke dni 

podání hromadné žaloby nebo ke dni vstupu do hromadného řízení nemá nedoplatek 

s výjimkou nedoplatku, u kterého je možné posečkání nebo který může být rozložen 

na splátky, a to u taxativně vyjmenovaných správních orgánů.243 

Splnění těchto podmínek je nezisková osoba povinna doložit.244 Dokud tyto 

podmínky nejsou doloženy, má soud za to, že podmínky nesplňuje.245 

 
240 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 149. 
241 Návrh zákona o hromadném řízení, § 13. 
242 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 149. 
243 Návrh zákona o hromadném řízení, § 14. 
244 Návrh zákona o hromadném řízení, § 15. 
245 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 150. 
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V nově navrhované právní úpravě není opomenuto, že žalobce, člen skupiny nebo 

nezisková osoba musí být podpořeni určitým počtem souhlasů ze strany členů skupiny 

k podání návrhu na zahájení hromadného řízení. V případě přihlašovacího 

hromadného řízení je potřeba písemného souhlasu 10 členů skupiny, v případě 

odhlašovacího hromadného řízení je potřeba 100 písemných souhlasů členů skupiny. 

Naopak není potřeba předkládat písemné souhlasy členů skupiny, pokud je žalobcem 

spotřebitelská nezisková osoba.246  

Právě aktivní legitimace v rukou neziskové osoby bývá předmětem kritiky, neboť 

nepodléhá žádné kontrole, nejsou na ni kladeny žádné odborné požadavky 

a neexistuje doposud speciální úprava její odpovědnosti vůči spotřebitelům.247 S tímto 

lze částečně souhlasit. Autorka se domnívá, že ohledně kontroly by se navrhovaná 

česká právní úprava mohla nechat inspirovat v zahraničí, konkrétně v Německu, kde 

probíhá pravidelná kontrola těchto subjektů ze strany státu. Na druhou stranu 

s ohledem na povinné právní zastoupení žalobce není třeba klást na žalobce přehnané 

odborné požadavky. Odbornou stránku procesu by měl zajistit právní zástupce 

žalobce. Pokud se bude chtít spotřebitel domáhat po žalobci nějaké škody, nic mu 

nebrání využít obecných právních předpisů, tedy občanského zákoníku. 

Odlišná aktivní legitimace je v reprezentativní žalobě (jako je například vzorová 

určovací žaloba v Německu), k jejímuž podání jsou aktivně legitimována výhradně 

spotřebitelská sdružení.248 V německé právní úpravě neexistují členové skupiny ve 

vlastním slova smyslu, ale jedná se o osoby, v jejichž zájmu je hromadná žaloba 

podána. Nejsou procesně speciálně označeni, ponechává se jim označení 

z původního právního vztahu, tedy spotřebitelé. Tyto subjekty už s ohledem na 

jazykové vyjádření nejsou aktivně legitimované k podání hromadné žaloby, nejsou 

účastníky řízení.  

Spotřebitelské sdružení je v Německu oprávněno podat žalobu pouze v případě, 

že je dotčeno nejméně 10 spotřebitelů, v jejichž zájmu bude řízení vedeno.249 V tomto 

 
246 Návrh zákona o hromadném řízení, § 18–§ 19. 
247 ŠVEŘEPOVÁ, Kateřina. Změny v návrhu zákona o hromadných žalobách, 24. 1. 2020. 
248 WAßMUS, Guido. ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 657. 
249 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 1. 
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případě je německá právní úprava striktnější, neboť vyžaduje výše uvedený počet 

spotřebitelů i v případě spotřebitelských sdružení.  

Aktuální právní úprava spotřebitelských sdružení v Německu byla částečně 

převzata z již dříve platného a účinného zákona, UKlaG, přičemž k tomu zákonodárce 

určil další předpoklady, které musí spotřebitelské sdružení v případě podání vzorové 

určovací žaloby splnit, a to v § 606 odst. 1 ZPO. Spotřebitelské sdružení musí mít jistý 

počet členů, 10 sdružení činných ve stejné oblasti nebo 350 fyzických osob. Dále musí 

být spotřebitelské sdružení nejméně čtyři roky zapsáno v seznamu, který je již veden 

(podle zákona UKlaG), nebo v registru dle směrnice Evropského parlamentu a rady 

o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.  

Seznam vedený v souladu se zákonem UKlaG je veden Spolkovým úřadem pro 

justici. Seznam je každého půl roku kontrolován, aby se zamezilo tomu, že by žaloba 

byla podána někým, kdo k tomu není oprávněn. V případě, že spotřebitelské sdružení 

přestane splňovat podmínky, je vyškrtnuto ze seznamu. Přezkum oprávněnosti 

sdružení nastává i v případě, že dojde k podezření, že sdružení přestalo splňovat 

podmínky. Aktuální seznam je vždy zveřejněn na webových stránkách.250 Alternativní 

podmínka zápisu v registru dle směrnice Evropského parlamentu a rady o žalobách 

na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů dává evropským sdružením 

možnost podat vzorovou určovací žalobu v Německu.251 Délka zápisu v podobě 

nejméně čtyř let má své opodstatnění. S ohledem na promlčecí dobu si chtějí být 

zákonodárci jisti, že sdružení nebudou zakládána pouze pro jednotlivé případy.252            

I když cíl je i v rámci české právní úpravy totožný stejně tak jako promlčecí lhůta, pak 

i v tomto případě je německá právní úprava přísnější. Odůvodnění čtyřleté doby se zdá 

býti logické a praktičtější.  

Dále musí spotřebitelské sdružení dle § 606 odst. 1 ZPO dbát na zájmy 

spotřebitelů a nemít podnikatelský zájem, je zakázáno podávat žaloby za účelem 

zisku. Poslední podmínkou je stanoveno, že sdružení může být financováno 

podnikateli jen do výše 5%. To je z důvodu, aby nedocházelo k nějakému skrytému 

vlivu.253 V případě pochybností u posledních dvou podmínek může soud dle 

 
250 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 20. 
251 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 21. 
252 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 21. 
253 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 21. 
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§ 606 odst. 1 ZPO požadovat předložení dokumentů ohledně finančních prostředků. 

Platí však nevyvratitelná domněnka, že spotřebitelská sdružení podmínky splňují.  

4.5.2 Procesní nástupnictví žalobce 

I v průběhu hromadného řízení může dojít k převodu nebo přechodu práva nebo 

povinností, jež jsou předmětem hromadného řízení ze žalobce, žalovaného nebo 

zúčastněného člena skupiny na jinou osobu. Původní právní úprava obsahovala 

obecné procesní nástupnictví, které se týkalo všech výše uvedených osob.254 

Pozměněná právní úprava již řeší procesní nástupnictví žalobce a převod a přechod 

práv zúčastněného člena skupiny separátně.255 

Pokud zde není právní nástupce žalobce, který by splňoval podmínky, nebo 

procesní nástupce není ochoten na místě žalobce pokračovat v hromadném řízení, 

uveřejní soud takovou informaci v rejstříku hromadných řízení s tím, že pokud ve lhůtě 

tří měsíců nebude zajištěn procesní nástupce, dojde k zastavení hromadného 

řízení.256  

4.5.3 Odvolání a výměna žalobce 

Odvolání představuje určitou sankci pro žalobce za situace, kdy žalobce přestane 

splňovat zákonné podmínky nebo začne porušovat své povinnosti.257 Návrh na 

odvolání žalobce je oprávněno podat 20 % zúčastněných členů skupiny. Pokud 

probíhá odhlašovací hromadné řízení, musí se jednat o aktivně zúčastněné členy 

skupiny. Návrh není potřeba a soud rozhodne o odvolání žalobce ex offo, pokud 

žalobce již nesplňuje zákonné podmínky, nezastupuje řádně zájem skupiny, jedná 

v zájmu žalovaného, je-li v úpadku nebo hrozícím úpadku dle rozhodnutí 

insolvenčního soudu, pokud ve věci transparentnosti financování údaje zkreslil, 

některé zamlčel nebo uvedl zjevně nesprávně nebo pokud porušuje jinak své 

povinnosti závažným způsobem.258 I když je odvolání navrženo výše uvedeným 

kvorem zúčastněných členů skupiny, pak musí být porušena některá povinnost, která 

je stanovena u odvolání žalobce z moci úřední. Zúčastnění členové skupiny tak 

nemohou požadovat odvolání žalobce jen z důvodu, že se jim nelíbí způsob, jakým je 

 
254 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 75. 
255 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 153. 
256 Návrh zákona o hromadném řízení, § 22. 
257 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 154. 
258 Návrh zákona o hromadných řízení, § 23. 
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zastupuje v hromadném řízení, když tím žalobce neporušuje žádnou povinnost.259 To 

hovoří ve prospěch rychlosti a hospodárnosti hromadného řízení. 

Ještě před rozhodnutím soudu o odvolání žalobce jsou oprávněni zúčastnění 

členové skupiny a žalobce se k tomuto vyjádřit. Následně členové skupiny jsou 

oprávněni podat proti usnesení, kterým soud žalobce odvolává, námitku.260 Odvolání 

proti výše uvedenému usnesení je oprávněn podat pouze žalobce.261  

Zúčastněný člen skupiny je oprávněn navrhnout nového žalobce, ten musí být 

v návrhu označen a musí být připojen úředně ověřený podpis, že tento žalobce se 

svým vstupem souhlasí. V případě, že splňuje takový žalobce podmínky, rozhodne 

soud usnesením o jeho vstupu do hromadného řízení, proti němuž není odvolání 

přípustné. Pokud je navrženo více osob, připustí soud toho, kdo byl navržen jako první. 

Ostatní návrhy, jakož i návrhy, u nichž žalobce nesplňuje podmínky, soud zamítne. 

Pokud nebude ve lhůtě tří měsíců zajištěn nový žalobce, soud hromadné řízení zastaví 

a poučí zúčastněné členy skupiny o možnosti uplatňovat svůj nárok v individuálním 

řízení.262 

Nový žalobce je vázán úkony odvolaného žalobce. Není jimi vázán v případě, 

pokud byly učiněny v rozporu se zájmem skupiny, ledaže by tím byla nepřiměřeně 

zasažena práva žalovaného. O tom, zda jsou uvedené úkony v rozporu se zájmem 

skupiny, rozhodne soud, přičemž návrh nového žalobce musí být podaný nejpozději 

do 30 dnů od právní moci usnesení, kterým vstoupil do řízení.263  

Výměna naopak probíhá z iniciativy žalobce, který může podat návrh, aby byl 

vyměněn v případě, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby v řízení pokračoval. 

V návrhu musí být uveden nový žalobce, přičemž ten s tím musí souhlasit a jeho 

souhlasný podpis musí být úředně ověřen. Žalovaný a zúčastnění členové skupiny 

mají možnost se k návrhu vyjádřit ještě před rozhodnutím.264 Soud rozhodne 

 
259 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 155. 
260 Návrh zákona o hromadných řízení, § 24. 
261 Návrh zákona o hromadných řízení, § 25. 
262 Návrh zákona o hromadných řízení, § 26. 
263 Návrh zákona o hromadných řízení, § 27. 
264 Návrh zákona o hromadných řízení, § 28. 



 59 

usnesením, proti němuž není odvolání přípustné. Žalobce pak musí přijmout stav 

řízení, který tu je v době, kdy usnesení nabylo právní moci.265  

Nemožnost odvolání je v tomto případě zcela logická, neboť žalobce sám žádá, 

aby již v postavení žalobce dál nemusel vystupovat. Naopak žalovanému nenáleží 

právo, aby se odvolával do rozhodnutí, které se týká výhradně žalobce. Tomu již dává 

zákon možnost se k výměně vyjádřit, předpokládá se písemná výzva k aktivitě, což už 

je, dle názoru autorky, také nadbytečné s ohledem na výše uvedené a na obecnou 

zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení. Odvolání není možné podat ani proti 

rozhodnutí, kterým se nový žalobce nepřipouští. V takovém případě se může žalobce 

„bránit“ novým návrhem. Zúčastnění členové skupiny se mohou bránit proti novému 

žalobci návrhem na odvolání a žalovaný může požadovat složení jistoty na náhradu 

nákladů řízení.266 

Výše uvedená usnesení o výměně nebo odvolání žalobce se uveřejní v rejstříku 

hromadných řízení po právní moci usnesení, a to bez zbytečného odkladu. Pokud 

žalobce je současně členem skupiny, stává se zúčastněným členem skupiny po právní 

moci výše uvedených usnesení.267 Původní a nový žalobce se mohou dohodnout 

o vypořádání náhrady nákladů řízení a podílu na odměně, takovou dohodu pak 

předloží nový žalobce bezodkladně soudu. Pokud se nedohodnou, rozhodne soud 

o mezitímním vyúčtování nákladů řízení, které bude zohledněno v konečném 

rozhodnutí o nákladech řízení.268 

Německá právní úprava vzorové určovací žaloby neobsahuje speciální právní 

úpravu ohledně změny v osobě žalobce. Z toho důvodu lze dospět k názoru, že bude 

aplikovaná obecná právní úprava v rámci ZPO.  

4.5.4 Zastoupení žalobce 

Návrh zákona v zásadě upravuje povinné právní zastoupení advokátem na straně 

žalobce.269 Žalobce nemusí být v řízení zastoupen v případě, že žalobcem je osoba 

zapsaná v seznamu advokátů nebo právnická osoba, za kterou jedná advokát.270 Je 

 
265 Návrh zákona o hromadných řízení, § 29. 
266 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 157. 
267 Návrh zákona o hromadných řízení, § 30. 
268 Návrh zákona o hromadných řízení, § 31. 
269 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 28, Návrh zákona o hromadném řízení, § 32. 
270 Návrh zákona o hromadném řízení, § 32. 
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možné, že prvá výluka právního zastoupení se bude zdát povědomá. Ne úplně 

identickou, ale velice podobnou lze nalézt v občanském soudním řádu, a to v rámci 

právní úpravy dovolacího řízení. Avšak návrh zákona o hromadném řízení dává 

najevo, že tato výluka spadá pouze na advokáty, a nikoliv na jiné právnické profese. 

Povinnost právního zastoupení advokátem je odůvodněna složitostí hromadného 

řízení. Právní zastoupení se tak jeví jako nezbytné, aby celý systém mohl fungovat.271  

Lze předpokládat, že volba právního zastoupení, tedy advokáta, bude probíhat 

jako v klasickém individuálním řízení, tedy bude na žalobci, aby si zvolil svého 

právního zástupce. Pochopitelně jiná situace by nastala v případě, že by žalobce 

požádal soud o ustanovení advokáta, přičemž v takovém případě by musel splnit 

i podmínky pro osvobození od soudních poplatků, jak stanovuje občanský soudní řád, 

což s ohledem na charakter hromadného řízení, ve kterém se v některých případech 

u žalobce vyžaduje například podmínka platební schopnosti či bezdlužnosti, lze dle 

autorky téměř vyloučit.  

Je otázkou, zda v případě, že vystupuje na straně žalobce více členů skupiny, což 

jak bylo řečeno výše, je prozatím výkladem připuštěno, si bude moci každý zvolit své 

právní zastoupení, tedy jako je tomu v rámci aktivního procesního společenství dle 

§ 91 OSŘ, nebo zda by jako právní zastoupení měl být zvolen v souladu se zásadou 

hospodárnosti a rychlosti pouze jeden advokát. Autorka je toho názoru, že s ohledem 

na zásady hromadného řízení a na jeho systém fungování je na místě, aby byl zvolen 

pouze jeden advokát, a z tohoto důvodu, aby se na více členů skupiny v postavení 

žalobců nahlíželo jako na jednu osobu.  

V navrhované české právní úpravě hromadného řízení je otázka povinného 

právního zastoupení zúčastněného člena skupiny upravena totožně jako v německé 

a není tedy stanoveno obligatorní právní zastoupení. Ani v individuálním řízení není 

pro komplikovanější spory v prvním ani v druhém stupni řízení stanoveno povinné 

právní zastoupení a je tedy ryze na účastníkovi, v tomto případě na zúčastněném členu 

skupiny, zda svou účast na věci bude konzultovat s odborníkem, přičemž ten nemusí 

být nezbytně advokátem. Tím není vyloučeno případné poučení soudem o zvolení si 

advokáta. 

 
271 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 158. 
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Naopak v německé právní úpravě nenalezneme povinné právní zastoupení nejen 

spotřebitele, který uplatňuje svůj nárok, ale ani žalobce. Absence právního zastoupení 

pro spotřebitele vidí někteří, s ohledem na běh promlčecí lhůty, jako riziko, neboť by 

nemuselo dojít v důsledku nesplnění podmínek přihlášky ke stavění promlčecí lhůty.272 

Proto naopak v případě komplikovanějších sporů nebo v případě nároku, jehož cena 

je vyšší, je právní zastoupení doporučováno.273 Povinné právní zastoupení pro osobu 

uplatňující nárok, tedy pro spotřebitele, bylo v Německu již dříve v hromadném řízení 

stanoveno, a to pro řízení dle KapMuG.274 Právní úprava vzorové určovací žaloby se 

tak v tomto směru odchýlila. 

4.5.5 Pasivní legitimace 

Žalovanému nebyla v navrhovaném českém zákoně o hromadných žalobách dána 

velká pozornost. Zmínka o něm byla v úvodních ustanoveních, kde bylo vymezeno, že 

žalovaným je osoba, proti níž žaloba směřuje.275 Pozměněná navrhovaná právní 

úprava zákona o hromadném řízení neobsahuje už žádnou zmínku o žalovaném. 

Důvodová zpráva však dává na pasivní legitimaci jasnější odpověď, neboť říká, že 

navrhovaný zákon o hromadném řízení se od obecné právní úpravy v občanském 

soudním řádu nijak neodchyluje a účastníky řízení jsou tak žalobce a žalovaný.276 Tato 

myšlenka je podpořena i tím, že žalobce je v navrhované právní úpravě výslovně 

zmíněn, přičemž ten tvoří s žalovaným tzv. párovou kategorii.  

Nově neupravena zůstává i změna žalovaného, ke které dojde v důsledku 

přechodu nebo převodu práv a povinností. Aplikovaný proto bude obecný právní 

předpis, tedy občanský soudní řád.  

Ani německá právní úprava neobsahuje výslovné označení účastníků řízení. Je to 

ale žalovaný a s ohledem na spotřebitelskou povahu hromadného řízení je jím 

podnikatel, ostatně tak jako v české právní úpravě.  

 
272 WAßMUS, Guido. ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 661–662. 
273 BeckOK ZPO/ LUTZ, § 608 Rn. 4.1. 
274 WAßMUS, Guido. ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 661–662. 
275 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 3. 
276 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 145. 
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4.5.6 Zúčastněný člen skupiny 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.5.1, i člen skupiny může mít aktivní legitimaci 

k podání žaloby. Převažuje počet členů, kteří žalobci nejsou, avšak přesto jim zákon 

přiznává určitá práva v hromadném řízení. Postavení členů skupiny se liší. Jsou různé 

přístupy, které dávají členům skupiny odlišné postavení i oprávnění v odlišném 

rozsahu.277 Postavení členů skupiny by mělo být určitým způsobem zohledněno 

a neměli by být pouhými objekty, což je kritizováno v současné právní úpravě § 159a 

OSŘ a § 83 odst. 2 OSŘ.278   

Členové skupiny, jejichž nároky jsou předmětem hromadného řízení, se nazývají 

zúčastněnými členy skupiny.279 Zúčastněný člen skupiny není účastníkem ani 

vedlejším účastníkem.280 Proto zákonodárce zvolil zcela nové označení.281  

V přihlašovacím hromadném řízení, pokud se člen skupiny řádně přihlásí, je 

zúčastněným členem skupiny. V odhlašovacím hromadném řízení je každý člen 

zúčastněným členem skupiny, pokud se řádně neodhlásil, nebo zahraniční člen 

skupiny, pokud se do hromadného řízení řádně přihlásil.282 

Zúčastněný člen skupiny má právo se v hromadném řízení vyjádřit.283 Původně 

bylo v navrhované právní úpravě hovořeno o právu být slyšen.284 To bylo kritizováno 

například doktorem Drápalem, který odkazoval na neurčitost tohoto pojmosloví.285 

S ohledem na obsah důvodové zprávy lze dojít k závěru, že práva jsou totožná, má se 

jím docílit stejného účelu a sledovat stejný cíl. 

Zúčastněný člen skupiny může toto právo uplatnit buď písemně před jednáními, 

nebo ústně na jednáních, která jsou určena plánem přihlašovacího hromadného řízení. 

V případě, že chce být slyšen ústně, je povinen toto sdělit soudu ve lhůtě, kterou soud 

 
277 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 107, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 146. 
278 WINTEROVÁ, Alena. Poznámky k vybraným aspektům hromadné žaloby. IN HAVLÍČEK, Karel, 
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického sympozia. Praha, 2017, 
s. 21. 
279 Návrh zákona o hromadném řízení, § 10. 
280 Návrh zákona o hromadném řízení, § 12. 
281 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 108, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 146. 
282 Návrh zákona o hromadném řízení, § 11. 
283 Návrh zákona o hromadném řízení, § 12. 
284 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 12. 
285 PASEKOVÁ, Eva. Hromadná žaloba u nároků vzniklých před účinností zákona? Šlo by 
u nepřípustnou retroaktivitu, zaznělo u kulatého stolu, 17. 12. 2019. 
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určil v plánu přihlašovacího hromadného řízení. Právo být slyšen však není 

neomezené a nesmí narušit nebo omezit nepřiměřeně rychlost a účelnost 

projednávání věci.286 To bude na individuálním posouzení daného soudce, což bude 

vést k určité nejistotě. Lze očekávat, že soudci budou mít obavy z toho, aby nějakým 

způsobem nepřiměřeně nezasáhli do práv zúčastněných členů skupiny, tedy předně 

do práva se vyjádřit, a tím nedošlo k postižení celého řízení vadou, které by pak 

prostřednictvím opravného prostředku muselo být napravováno. 

Přesně stanovená pravidla pro uplatňování práva vyjádřit se jsou odůvodněna 

vysokým počtem přihlášených osob, přičemž k uplatňování tohoto práva je nutné 

obstarat dostatečné prostory a vymezit časovou osu. Navíc je potřeba přihlédnout 

k tomu, že na prvním místě mají tato pravidla hájit zájmy zúčastněných členů skupiny 

žalobce.287  

V případě, že zúčastněný člen skupiny neuplatní právo vyjádřit se výše uvedeným 

způsobem, může uplatňovat takové právo jen se souhlasem soudu, pokud to nenaruší 

rychlost a průběh hromadného řízení.288 Tedy v případě opomenutí včasného 

uplatnění práva se vyjádřit je takové právo člena skupiny plně v ingerenci soudu.289 

Stejně tak toto právo může uplatňovat i mimo vymezená jednání prostřednictvím 

žalobce nebo se souhlasem soudu za výše stanovených podmínek, tedy že nebude 

narušena rychlost a průběh hromadného řízení.290 Uplatnění práva vyjádřit se 

prostřednictvím žalobce je v zásadě neomezeno, avšak závisí na žalobci, jak s ním 

naloží, zda jej vůbec sdělí soudu. U žalobce je totiž na prvním místě zájem skupiny.291  

Česká navrhovaná právní úprava na jednu stranu právo být slyšen v zásadě 

upravuje, i když nyní je to pojmenované jako právo se vyjádřit, nejedná se však 

o bezbřehé právo, které by bylo neomezeně uplatnitelné. Je třeba mít neustále na 

paměti zásady a principy, na nichž je hromadné řízení založeno, přičemž právě 

specifičnost zásad vedla české legislativce k samostatné právní úpravě hromadného 

 
286 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 73, Návrh zákona o hromadném řízení, § 67. 
287 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 165, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 181. 
288 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 74, Návrh zákona o hromadném řízení, § 68. 
289 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 165, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 181. 
290 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 74, Návrh zákona o hromadném řízení, § 68. 
291 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 123, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 181. 
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řízení, a proto, dle názoru autorky, není na místě se dovolávat plnohodnotného 

uplatnění tohoto práva.  

Dále je zúčastněnému členovi skupiny umožněno nahlížet do spisu.292 Speciální 

právní úprava, která umožňuje zúčastněnému členovi skupiny nahlížet do spisu, má 

své opodstatnění. Dle občanského soudního řádu toto právo náleží účastníkům a dále 

osobám, které na řízení mají právní zájem nebo vážné důvody, avšak to jen na základě 

rozhodnutí předsedy senátu. Je zcela namístě, aby členové skupiny, kteří v rámci 

řízení uplatňují své nároky, mohli nahlížet do spisu a toto právo jim bylo garantováno 

ze zákona. Je nemyslitelné, aby předseda senátu rozhodoval o žádostech na nahlížení 

do spisu stovek nebo tisíců zúčastněných členů.293  

Zúčastněný člen skupiny je oprávněn navrhnout odvolání žalobce a vstup nového 

žalobce do řízení.294 O tomto právu bylo hovořeno ostatně již výše. Tento bod se dle 

autorky může zdát na první pohled do jisté míry nadbytečný v navrhované právní 

úpravě, neboť takové právo je možné dovodit z části právní úpravy, která se zabývá 

odvoláním žalobce. Předmětné právo by tedy mohlo spadat do zbytkové kategorie, 

tedy do kategorie, že zúčastněný člen skupiny má práva, která mu přiznává zákon. 

Avšak pokud se na předmětná ustanovení nahlédne detailněji, pak s ohledem na 

aktivní legitimaci, dle které je aktivně legitimováno k odvolání žalobce určité kvorum 

zúčastněných členů skupiny, ale i s ohledem na zařazení tohoto práva mimo již 

zmíněnou tzv. zbytkovou kategorii, míří oprávnění jednotlivého zúčastněného člena 

skupiny navrhovat odvolání žalobce a vstup nového žalobce do řízení spíše do středu 

skupiny, tedy dovnitř skupiny.  

V neposlední řadě zúčastněnému členu skupiny náleží právo podat námitku 

v zákonem stanovených případech.295 Toto právo je členům skupiny dáno, neboť jim 

naopak nepřísluší podávat opravné prostředky, a to ani řádné, ani mimořádné, až na 

výjimky.296  

 
292 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 12, Návrh zákona o hromadném řízení, § 12. 
293 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 108, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 148. 
294 Návrh zákona o hromadném řízení, § 12. 
295 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 12, Návrh zákona o hromadném řízení, § 12. 
296 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 108, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 148. 
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Dále má zúčastněný člen skupiny práva, která mu přiznává zákon o hromadném 

řízení.297 Mezi tato práva lze zařadit právo nechat se zastoupit advokátem, právo se 

do přihlašovacího hromadného řízení přihlásit nebo naopak z něj vystoupit. Dále mimo 

těchto aktivních práv lze zařadit pod tuto zbytkovou klauzuli i práva, která zavazují jiný 

subjekt, a to ve prospěch zúčastněného člena skupiny. Jedná se například o právo na 

informace nebo právo, aby žalobce jednal v zájmu zúčastněných členů skupiny.298 

Pokud by žalobce tomuto nedostál, mají zúčastnění členové skupiny možnost se 

dovolat například výše zmíněného odvolání.  

Dle výše uvedené navrhované právní úpravy jsou zúčastněnému členovi skupiny 

dána procesní práva, která má ve své podstatě účastník řízení, až na práva, která 

bezprostředně souvisí s předmětem řízení, což je zcela pochopitelné. Když 

zúčastněný člen skupiny není žalobcem, není tedy oprávněn disponovat s předmětem 

řízení. 

Jak již bylo řečeno výše, tak je nově separátně upraven převod nebo přechod práv 

zúčastněného člena skupiny. Pokud v průběhu hromadného řízení nastane taková 

skutečnost, může takovou skutečnost oznámit zúčastněný člen skupiny nebo právní 

nástupce, a to soudu nebo žalobci, a to způsobem, který je stanoven pro podání 

přihlášek. K tomu je potřeba připojit doklad o právní skutečnosti, na základě které 

k převodu nebo přechodu došlo. Oznámení musí právní nástupce zúčastněného člena 

skupiny učinit při prvním úkonu, při kterém uplatňuje procesní práva zúčastněného 

člena skupiny. Změna je pak bez zbytečného odkladu vyznačena v seznamu.299 To se 

však neuplatní pro odhlašovací hromadné řízení.300 I v této části je navrhovaná právní 

úprava nedokonalá, neboť ustanovení je nadepsáno jako převod a přechod práva 

člena skupiny, avšak v obsahu ustanovení již správně zákonodárce používá 

„zúčastněný člen skupiny“. 

Stručná právní úprava německé vzorové určovací žaloby žádné podobné 

ustanovení, které je v navrhované české právní úpravě zákona o hromadném řízení, 

neobsahuje, což může být odůvodnitelné tím, že se jedná o reprezentativní žalobu. 

Právo být slyšen je však pro některé německé právníky předmětem kritiky, neboť 

 
297 Návrh zákona o hromadném řízení, § 12. 
298 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 148. 
299 Návrh zákona o hromadném řízení, § 63. 
300 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
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někteří zastávají názor, že toto právo je v rámci německé právní úpravy 

„Musterfeststellungsklage“ porušeno.301 Naopak obhájci aktuální německé právní 

úpravy vzorové určovací žaloby argumentují tím, že je na každém, zda se rozhodne 

být součástí kolektivního řízení. Má možnost podat individuální žalobu.302 S tímto 

názorem se lze ztotožnit. Hromadná žaloba má za cíl pohltit několik stovek nebo tisíc 

nároků do jednoho řízení, v jehož rámci bude rozhodováno. Je těžké si představit, že 

soudce bude vyslýchat i třeba jen sto spotřebitelů. Dotčení spotřebitelé, kteří se buď 

přihlášením, nebo setrváním rozhodli zahájit svou účast nebo pokračovat 

v hromadném řízení, mají zájem na rychlém a hospodárném projednání věci. Musí 

tedy počítat s tím, že jejich práva budou určitým způsobem omezena. Navíc se 

nejedná o účastníky řízení.  

 

4.6 Podmínky hromadného řízení 

Podmínky hromadného řízení lze v navrhované české právní úpravě rozlišit do tří 

skupin.303  

První skupinu tvoří podmínky řízení, které známe z občanského soudního řádu. 

S ohledem na podpůrné použití tohoto zákona v hromadném řízení budou i tyto 

obecné podmínky aplikovány.304 Je důležité připomenout, že ne všechny obecné 

podmínky pro hromadné řízení jsou upraveny výlučně v občanském soudním řádu. 

Pravomoc a věcná příslušnost je upravena speciálně, to bylo popsáno již výše 

v kapitole 4.4.  

Druhou skupinu tvoří podmínky přihlašovacího hromadného řízení.305  

Třetí skupina upravuje zpřísněné podmínky odhlašovacího hromadného řízení, 

které musí být splněny nejen vedle obecných podmínek, ale současně i s podmínkami 

přihlašovacího hromadného řízení.306  

 
301 HABBE, Julia Sophie, GIESELER, Konrad. Einführung einer 
Musterfeststellungsklage – Kompatibilität mit zivilprozesuallen Grundlagen, BB 2017, s. 2190. 
302 Disskusionsentwurf des BMJV, § 614, s. 20. 
303 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 159. 
304 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 159. 
305 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 159. 
306 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 159. 
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Všechny tyto podmínky musí být naplněny, aby vůbec hromadné řízení mohlo 

probíhat. V opačném případě může dojít k zastavení hromadného řízení.307 

Jako první jsou v navrhované právní úpravě zmíněny podmínky přihlašovacího 

hromadného řízení. Jedná se o taxativní výčet podmínek, které postačí, pokud jsou 

osvědčeny, není třeba je tedy dokazovat.308  

V přihlašovacím hromadném řízení musí být osvědčeno, že skupina má alespoň 

10 členů.309 Původně v návrhu zákona o hromadných žalobách nebyl oproti právním 

úpravám jiných států, například Německa, a oproti pozměněnému návrhu zákona 

o hromadném řízení stanoven přesný počet členů skupiny, ale mělo záležet na 

posouzení konkrétních okolností daného případu. Dle původního názoru legislativců 

není vhodné ani možné určit minimální počet členů s ohledem na různorodost oblastí. 

Nelze stanovit minimální hranici, která by byla aplikovatelná na všechny oblasti. 

Problém pro stanovení pevné hranice je i to, že v rámci hromadného řízení je upraven 

jak přihlašovací, tak i odhlašovací systém a stejnou hranici nelze použít na oba typy 

řízení, když v případě přihlašovacího řízení jde o jednotky, avšak v případě 

odhlašovacího systému můžeme uvažovat o desítkách, stovkách, tisících 

jednotlivců.310 Objevily se však i opačné názory, které říkaly, že nestanovení pevné 

hranice může být pro žalobce značně nepředvídatelné.311 Na jednu stranu se v cílech 

navrhované právní úpravy hovoří o sjednocení rozhodování a zamezení rozporného 

rozhodování, avšak nestanovením pevné hranice není dána žalobci žádná právní 

jistota ani v podmínkách řízení. Navíc oblast se velice zúžila, z toho důvodu 

argumentace v tomto rozsahu je již obsolentní.  

Legislativci nakonec navrhovanou právní úpravu změnili, a to z důvodu výše 

zmíněné právní jistoty.312 Je důležité rozlišovat tuto podmínku a souhlas členů skupiny 

pro zahájení hromadného řízení, neboť ten je pro oba typy hromadného řízení odlišný 

a vztahuje se jen k některým žalobcům.  

 
307 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 158. 
308 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 159. 
309 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 29, Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
310 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 125. 
311 HAMULÁKOVÁ, Klára, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Kolektivní ochrana práva v nově navrhované 
úpravě. Bulletin advokacie, 12/2018, s. 17. 
312 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 159. 
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Dále má být osvědčeno, že tvrzená práva a oprávněné zájmy, o nichž 

v hromadném řízení jde, řeší stejné nebo obdobné skutkové nebo právní otázky.313 

Společnému projednání nebrání, pokud se jednotlivé nároky nepatrně odlišují. 

V hromadném řízení tak mohou být projednány nároky jednotlivců i v případě, kdy se 

například jedná o určitý poplatek, avšak každý jednotlivec nárokuje poplatek za jiné 

časové období, stejně tak i v případě, pokud jeden bude nárokovat vrácení poplatku 

z důvodu absence právního důvodu a druhý z důvodu neplatné smlouvy. Naopak již 

nebude možné projednat ve společném hromadném řízení jeden poplatek na základě 

jedné právní skutečnosti a jiný poplatek další osoby na základě jiné právní 

skutečnosti.314 

Další podmínka se objevila v navrhované právní úpravě nově. Tvrzené právo nebo 

oprávněné zájmy žalobce musí odpovídat tvrzeným právům a oprávněným zájmům 

členů skupiny. To neplatí, pokud je žalobcem nezisková osoba.315 Jde o tzv. podmínku 

typizovanosti, kdy nároky všech budou primárně projednány na základě nároku toho 

jednoho z nich, kdo je žalobcem. Musí se jednat o prototyp nároku členů skupiny.316 

Dále hromadné řízení musí být vhodné pro projednání sporu. Jsou současně 

stanovena kritéria vhodnosti – hospodárnost, počet členů a povaha tvrzených práv 

a oprávněných zájmů.317  

Další podmínkou je odpovídající zastoupení. Žalobce zastupuje zájmy skupiny. 

Nesmí být zejména ve střetu zájmu.318 To se zkoumá i ve vztahu k právnímu zástupci 

žalobce.319 

Musí se jednat o některé z uplatnitelných práv, kterých se lze v hromadném řízení 

domáhat.320 Zde je odkazováno na § 3 navrhovaného zákona o hromadném řízení, ve 

 
313 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 29, Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
314 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 125–126, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 159–160. 
315 Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
316 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 126, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 160. 
317 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 29, Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
318 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 29, Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
319 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 161. 
320 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 29, Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
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kterém je stanoveno, že se lze domáhat splnění povinnosti nebo určení, zda tu právo 

či právní vztah je či není.321 

Jako předposlední podmínka je, že hromadná žaloba nesmí být zneužita, zejména 

být podána s úmyslem poškodit členy skupiny, žalovaného nebo osobu, která se 

účastní hospodářské soutěže.322 Předposlední podmínka reflektuje již současné civilní 

řízení a je fakticky upravena v hmotném právu, konkrétně v § 6 a v § 8 OZ. Jak již bylo 

řečeno výše, u hromadné žaloby existuje vyšší riziko šikanózního návrhu, a vůbec 

zneužití tohoto institutu. Je důležité, aby soud ještě před tím, než vydá certifikační 

usnesení, prověřil, zda podaný návrh nemá za cíl pouze poškození či likvidaci druhé 

osoby.323  

A poslední podmínkou je podmínka, o níž již bylo hovořeno, že v téže věci není 

vedeno jiné hromadné řízení ve věci samé.324  

Jako další jsou upraveny podmínky odhlašovacího systému. Uplatní se vedle 

obecných podmínek i podmínek řízení pro přihlašovací hromadné řízení, a to až na 

podmínku, že nesmí být vedle vedeno jiné hromadné řízení ve věci samé.325  

Speciálně pro odhlašovací řízení musí být osvědčeno, že není účelné se domáhat 

práv členů skupiny s ohledem na nízkou hodnotu jednotlivě.326 Základním cílem je 

umožnit jednotlivcům vymáhat tzv. bagatelní nároky. Zda je účelné práva členů 

skupiny vymáhat jednotlivě či ne, tak to bude na uvážení soudu, avšak zákon již 

v dalším odstavci udává v tomto směru určitou nápovědu. Jedná se o procesní 

uvážení, spíše procesně-nákladové, nikoliv hmotněprávní.327  

Je upravena vyvratitelná právní domněnka účelnosti jednotlivého vymáhání. Má 

se za to, že není účelné jednotlivě vymáhat právo jedince, jehož hodnota nepřesahuje 

3 000 Kč, přičemž v případě opětujících se plnění se bere zřetel na hodnotu splátek, 

 
321 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 161, Návrh zákona o hromadném řízení, 
§ 3. 
322 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 29, Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
323 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 127, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 161. 
324 Návrh zákona o hromadném řízení, § 33. 
325 Návrh zákona o hromadném řízení, § 34. 
326 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 31. Návrh zákona o hromadném řízení, § 34. 
327 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 130, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 162. 
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které by byly zaplaceny během jednoho roku.328 Původní návrh zákona o hromadných 

žalobách obsahoval hodnotu ve výši 10 000 Kč a přihlíželo se k jedné splátce.329 

Dále musí být osvědčeno, že není vedeno o téže věci jiné odhlašovací hromadné 

řízení.330 Jedná se o situaci, kdy osoba, která první podá hromadnou žalobu s návrhem 

na vedení odhlašovacího řízení, splní podmínky a získá certifikaci, pak tato osoba 

bude mít na tento typ v dané věci monopol.331  

Jako další dvě podmínky odhlašovacího hromadného řízení jsou rozsáhleji v tomto 

způsobu vedení hromadného řízení upraveny podmínky platební schopnosti 

a transparentnosti financování. U těchto podmínek je odlišnost – žalobce musí splnění 

těchto podmínek doložit, nepostačí tedy osvědčení jako u výše uvedených.  

Pokud žaloba směřuje na plnění, musí žalobce doložit, že splňuje podmínku 

platební schopnosti, tedy solventnosti.332 Jedná se o podmínku, jejímž účelem je 

zabránění zneužití.333  

Podmínku platební schopnosti žalobce splní, pokud má přiměřené finanční 

prostředky, pojištění nebo zajištění k případnému hrazení náhrady nákladů řízení. To 

však neplatí, pokud je žalobcem spotřebitelská nezisková osoba.334 Takovou 

podmínku lze splnit buď splněním jistoty do soudní úschovy, doložením pojištění, nebo 

zajištěním nebo poskytnutím jiného obdobného zajištění.335 Všechny výše uvedené 

alternativy mají poskytovat žalovanému dostatečné zajištění a splňovat tak účel této 

podmínky, pro který byla do navrhované právní úpravy vložena.336 

Podmínku je nutné splnit nejpozději s podáním hromadné žaloby, jinak soud 

rozhodne o zastavení hromadného řízení. To neplatí, pokud má být podmínka 

solventnosti splněna odchylně od zákona, v takovém případě soud určuje v usnesení 

lhůtu ke splnění této podmínky.337 

 
328 Návrh zákona o hromadném řízení, § 34. 
329 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 31. 
330 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 31, Návrh zákona o hromadném řízení, § 34. 
331 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 131, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 162. 
332 Návrh zákona o hromadném řízení, § 35. 
333 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 163. 
334 Návrh zákona o hromadném řízení, § 35. 
335 Návrh zákona o hromadném řízení, § 36. 
336 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 164. 
337 Návrh zákona o hromadném řízení, § 38. 
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Výše jistoty, minimální limit pojištění, výše bankovní záruky nebo jiného 

obdobného zajištění je 5 % z uplatňovaného plnění, maximálně však 5 000 000 Kč. 

Soud však může na návrh některého z účastníků rozhodnout jinak. Pokud plnění, 

jehož se žalobce žalobou domáhá, není peněžitým plněním, určí se částka z hodnoty 

tohoto plnění v penězích. Pokud nelze podle výše kritérií určit částku, nebo ji lze určit 

s nepoměrnými obtížemi, pak zákon stanovuje částku 1 000 000 Kč za přiměřenou, 

pokud soud nerozhodne jinak.338 Pokud by v průběhu řízení o přípustnosti hromadné 

žaloby vyšlo najevo, že je uplatňované plnění vyšší, než poskytl, má žalobce povinnosti 

do 30 dnů od právní moci usnesení o připuštění hromadné žaloby poskytnout 

dodatečné zajištění, jinak soud rozhodne o zastavení hromadného řízení.339 Je 

otázkou, zda by hromadné řízení bylo zastaveno zcela, nebo pouze do té části, která 

není zajištěna. Pokud bychom to analogicky spojili se zaplacením soudního poplatku, 

který se také považuje za podmínku vedení řízení, tak jestli dojde k rozšíření žaloby 

a dodatečný soudní poplatek, k němuž byl účastník vyzván, není zaplacen, pak 

k navrhovanému rozšíření žaloby se nepřihlíží, případně pokud již byla pravomocně 

připuštěna změna žaloby, pak se částečně zastaví a pokračuje se pouze s tou částí 

předmětu sporu, za kterou byl soudní poplatek zaplacen. Autorka je však toho názoru, 

že by došlo k úplnému zastavení hromadného řízení. Není zde žádná speciální úprava 

a je důležité přihlédnout k tomu, že se jedná o jistotu, která je již upravena v rámci 

občanského soudního řízení, který nezná částečné zaplacení jistoty, i když následek 

nezaplacení je jiný. 

Jako další podmínka odhlašovacího hromadného řízení je stanovena 

transparentnost financování. Již při prvním úkonu musí žalobce doložit, které finanční 

prostředky využije pro financování odhlašovacího hromadného řízení. V opačném 

případě dojde k zastavení řízení.340  

Pokud poskytuje finanční prostředky právnická osoba, zjistí soud údaje o jejím 

skutečném majiteli. Pokud se však jedná o zahraniční právnickou osobu, pak žalobce 

musí doložit výpis ze zahraniční evidence, ze které bude zřejmý skutečný majitel 

a následně i identifikační údaje skutečných majitelů spolu se skutečnostmi, které 

zakládají postavení skutečného majitele. Obdobně se výše uvedené použije, pokud je 

 
338 Návrh zákona o hromadném řízení, § 37. 
339 Návrh zákona o hromadném řízení, § 38. 
340 Návrh zákona o hromadném řízení, § 40. 
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financování zajištěno ze strany svěřeneckého fondu.341 Soud zejména posoudí, zda 

není financující osoba ve střetu zájmu se zájmem žalovaného nebo skupiny.342 

Určité podmínky řízení jsou v německé právní úpravě vzorové určovací žaloby 

stanoveny v § 606 odst. 3 ZPO. Jedná se spíše o materiální předpoklady přípustnosti 

vzorové určovací žaloby než o podmínky v pravém slova smyslu.343 Vzorová určovací 

žaloba je přípustná, pokud bude podána oprávněným subjektem, o kterém bylo 

hovořeno již výše, dále bude ověřeno, že nároky nebo právní vztahy náleží nejméně 

10 spotřebitelům a do dvou měsíců od zveřejnění vzorové určovací žaloby se přihlásí 

do hromadného řízení nejméně 50 spotřebitelů. Nic se nezmění ani v případě, že 

v průběhu řízení poklesne počet spotřebitelů pod 50. Předpoklady připuštění zůstávají 

nedotčeny.344  

 

4.7 Rejstřík hromadných řízení 

Změnou názvu navrhované právní úpravy došlo i ke změně názvu rejstříku 

z původního rejstříku hromadných žalob345 na rejstřík hromadných řízení346. 

Rejstřík hromadných řízení by měl být, jako informační systém veřejné správy, 

spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.347 Oproti původní navrhované právní 

úpravě již není výslovně uvedeno, že rejstřík bude veden elektronicky a bude 

umožňovat dálkový přístup.348 Tato část ustanovení byla vyhodnocena jako 

nadbytečná, neboť to se předpokládá.349 Z tohoto důvodu došlo v aktuálním návrhu 

zákona k jejímu odstranění. 

V navrhované právní úpravě je stanoveno, že by měl rejstřík obsahovat 

chronologický seznam hromadných řízení, ve kterých již bylo rozhodnuto o přípustnosti 

hromadné žaloby.350  

 
341 Návrh zákona o hromadném řízení, § 41. 
342 Návrh zákona o hromadném řízení, § 42. 
343 BeckOK ZPO / LUTZ, § 606 Rn. 44. 
344 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 22. 
345 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 163 an. 
346 Návrh zákona o hromadném řízení, § 163 an. 
347 Návrh zákon o hromadných žalobách, § 163. Návrh zákona o hromadném řízení, § 163. 
348 Návrh zákon o hromadných žalobách, § 163. 
349 Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: Návrh zákona o hromadném řízení. 
350 Návrh zákona o hromadném řízení, § 164. 



 73 

Rejstřík hromadných řízení je veden tím soudem, který rozhoduje o přípustnosti 

hromadné žaloby.351 Právě vedení rejstříku soudem je předmětem kritiky, a to zejména 

s ohledem na administrativní zatížení soudu.352 Zcela jistě budou potřeba pro tuto 

speciální agendu další administrativní pracovníci. Dle autorky to lze porovnat 

s insolvenční agendou, v rámci které jsou jednotlivé senáty většinou plnohodnotně 

obsazeny zapisovatelkou, rejstříkovou vedoucí, vyšší soudní úřednicí, asistentem 

soudce a soudcem, přičemž takové obsazení není v klasických civilních řízeních 

standardem. To je odůvodněno početností procesních subjektů a vedením 

insolvenčního rejstříku.  

Rejstřík hromadných řízení je upraven nejen v navrhovaném zákoně 

o hromadném řízení, ale i v připravované vyhlášce k provedení zákona o hromadném 

řízení. V ní by měly být stanoveny technické podrobnosti.353 Rejstřík hromadných 

řízení by měl být rozdělen na dvě části, na část veřejnou a část interní, která bude 

přístupna soudům a Ministerstvu spravedlnosti ČR.354  

Rejstřík hromadných řízení má obdobný informativní účel jako insolvenční 

rejstřík.355 Potřeba rejstříku hromadných řízení vyplývá předně z potřeby informovat 

určité osoby a instituce. Zejména se jedná o zúčastněné členy skupiny, kteří by měli 

být informováni o hromadném řízení, v jehož rámci jsou jejich nároky projednávány. 

Informační povinnost vůči zúčastněným členům skupiny nastává až po certifikačním 

řízení, tedy až ve fázi, kdy je projednávána věc samá. Informační povinnost vůči 

ostatním soudům, u kterých může být vedeno individuálního řízení potencionálního 

člena skupin, by měla nastat dříve, tedy ve fázi, kdy budou přezkoumávány podmínky 

hromadného řízení.356  

U jednotlivých řízení se uveřejňují alespoň spisová značka hromadného řízení, 

příslušný soud k projednání hromadné žaloby, účastníci a jejich právní zástupci, dále 

 
351 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 240. 
352 PASEKOVÁ, Eva. Hromadná žaloba u nároků vzniklých před účinností zákona? Šlo by 
u nepřípustnou retroaktivitu, zaznělo u kulatého stolu, 17. 12. 2019.  
353 Základní teze vyhlášky k provedení zákona o hromadných žalobách, s. 1, Základní teze vyhlášky 
k provedení zákona o hromadném řízení, s. 1. 
354 Základní teze vyhlášky k provedení zákona o hromadných žalobách, s. 2, Základní teze vyhlášky 
k provedení zákona o hromadném řízení, s. 2. 
355 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 240, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 239. 
356 Základní teze vyhlášky k provedení zákona o hromadných žalobách, s. 1, Základní teze vyhlášky 
k provedení zákona o hromadném řízení, s. 2. 
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způsob vedení hromadného řízení, předpoklady členství ve skupině, předmět 

hromadného řízení a základní vymezení právního základu hromadné žaloby, datum 

podání hromadné žaloby, datum zahájení hromadného řízení ve věci samé 

a písemnosti, jejichž zveřejnění je stanoveno zákonem nebo o jejichž zveřejnění 

rozhodne soud.357 Písemnosti budou přístupné k nahlédnutí či ke stažení a budou 

vkládány s časem vložení.358 Zákonem je stanoveno zveřejnění hromadné žaloby 

a usnesení o připuštění hromadného řízení. Dále se zveřejňují rozhodnutí ve věci 

samé nebo jiná konečná rozhodnutí, rozhodnutí o výměně člena skupiny či neziskové 

osoby.359 

Údaje a dokumenty se v rejstříku hromadných řízení uveřejňují bez zbytečného 

odkladu.360 Nejlépe tedy ještě ten samý den, prodlení několika dní by nemělo nastat.361 

V případě zveřejnění rozhodnutí soudu vyznačí soud v rejstříku hromadných řízení 

i právní moc rozhodnutí. Údaje a dokumenty jsou veřejně přístupné, pokud nestanoví 

právní předpis, nebo nerozhodne-li soud jinak. Písemnosti lze v zákonem stanovených 

případech doručit uveřejněním v rejstříku hromadných řízení, přičemž takový okamžik 

bude v rejstříku vždy uveden.362 

Prostřednictvím rejstříku hromadného řízení bude probíhat také přihlášení nebo 

odhlášení z hromadného řízení, přičemž formulář bude možné z webových stránek 

stáhnout, vyplnit a zaslat e-mailem nebo datovou schránkou.363  

Kromě rejstříku hromadných řízení, ve kterém v zásadě probíhá zveřejňování 

soudem až ve chvíli, kdy je připuštěno hromadné řízení, probíhá zveřejňování 

informací také prostřednictvím žalobce a v ojedinělých případech i prostřednictvím 

žalovaného, pokud to po něm soud může spravedlivě požadovat. V zásadě je však 

stanoveno, že soud a žalobce jsou povinni zajistit, aby byli zúčastnění členové skupiny 

o průběhu hromadného řízení dostatečně informováni.364  

 
357 Návrh zákona o hromadném řízení, § 164. 
358 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 241. 
359 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 241. 
360 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 166, Návrh zákona o hromadném řízení, § 165. 
361 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 243, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 241. 
362 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 166, Návrh zákona o hromadném řízení, § 165. 
363 Základní teze vyhlášky k provedení zákona o hromadných žalobách, s. 5, Základní teze vyhlášky 
k provedení zákona o hromadném řízení, s. 5. 
364 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 83, Návrh zákona o hromadném řízení, § 69. 
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Pokud jde o uveřejňování informací žalobcem, tak v usnesení, kterým připouští 

soud hromadnou žalobu, určí způsob, jakým žalobce uveřejňuje informace o zahájení 

a průběhu hromadného řízení. Způsob, rozsah a forma uveřejňování je soudem určena 

vždy podle okolností daného případu.365 Přihlédne se k charakteru nároků, které jsou 

uplatňovány, k počtu osob v řízení, oblasti práva, ze kterého vzešly nároky, 

a k charakteru řízení, tedy zda se jedná o přihlašovací nebo odhlašovací řízení.366 

V případě, že je možná identifikace jednotlivých členů skupiny, stanoví pak soud 

žalobci povinnost informovat je jednotlivě.367 Pokud je žalobcem nezisková osoba, pak 

soud uloží žalobci povinnost zveřejnit takové informace i na jeho webových stránkách. 

Uveřejňování může být stanoveno také prostřednictvím celostátních nebo místních 

médií, prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání, veřejné datové sítě nebo 

jiným způsobem v místě obvyklým.368 Původní návrh zákona o hromadných žalobách 

obsahoval jako způsob uveřejňování i vhození letáku do schránky nebo uveřejňování 

prostřednictvím sociálních sítí.369 Sociální sítě jsou s ohledem na dnešní způsob 

komunikace zcela jistě dobrým způsobem uveřejňování informací. Avšak vhození 

letáku se zdá být dle autorky už zastaralé pro informování případně dotčených osob 

o zahájení hromadného řízení a také s ohledem na způsob zacházení s letáky také 

neefektivní, proto změnu v navrhované právní úpravě v tomto rozsahu lze kvitovat.  

Žalobce je vždy povinen uveřejnit informaci o tom, že bylo zahájeno hromadné 

řízení ve věci samé, tedy oznámení o zahájení hromadného řízení ve věci samé, 

přičemž o lhůtě k uveřejnění rozhodne soud v usnesení o přípustnosti. Následně 

žalobce zašle oznámení soudu, který ho pak zveřejní v rejstříku hromadných řízení.370 

Oznámení o zahájení pak musí obsahovat minimální náležitosti dané zákonem.371 

Potencionální členové skupiny, případně členové skupiny v rámci odhlašovacího 

hromadného řízení, tak budou mít větší možnosti a příležitosti být o hromadném řízení 

informováni. U odhlašovacího hromadného řízení jsou dány mimořádné náležitosti, a 

 
365 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 85, Návrh zákona o hromadném řízení, § 71. 
366 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 175, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 183. 
367 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 86, Návrh zákona o hromadném řízení, § 72. 
368 Návrh zákona o hromadném řízení, § 72. 
369 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 86. 
370 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 87, Návrh zákona o hromadném řízení, § 73. 
371 Návrh zákona o hromadném řízení, § 74. 
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to, že se členové skupiny mohou z odhlašovacího hromadného řízení odhlásit a jaké 

to má účinky, způsob a lhůtu pro odhlášení.372 

Navrhovaná právní úprava ohledně uveřejňování informací a uveřejňování 

informací v rejstříku hromadných řízení je, dle názoru autorky, roztříštěná a působí 

nejednotně. Některé záležitosti jsou upraveny v části, která se zabývá uveřejňováním 

informací, zbytek je upraven v části, která se věnuje rejstříku hromadných řízení.  

V německé právní úpravě „Musterfeststellungsklage“ je rejstřík veden německým 

Ministerstvem spravedlnosti a v podstatě se jedná o stejný rejstřík, jako je již dříve 

existující rejstřík dle KapMuG.373 Rejstřík je dle § 609 odst. 1 ZPO veden elektronicky 

s tím, že je zaručeno bezplatné zpřístupnění uveřejněných dokumentů (§ 609 odst. 3 

ZPO).  

Zásadní ustanovení ohledně rejstříku spíše netechnického rázu jsou upravena 

v rámci ZPO a technické informace k vzorové určovací žalobě jsou obsahem nařízení 

z 24. 10. 2018, které nabylo účinnosti stejně jako 6. část ZPO, tedy dne 1. 11. 2018.374  

S ohledem na absenci certifikačního řízení v německé právní úpravě musí být dle 

zákona vzorová určovací žaloba v případě, že splňuje podmínky, zveřejněna ve lhůtě 

14 dní od podání žaloby. V původních návrzích však byla upravena lhůta dvou měsíců. 

Ani tato lhůta se nedá srovnávat s šestiměsíční lhůtou, která je upravena v KapMuG. 

Zákonodárce tímto zkrácením poukazuje na rychlost řízení.375 Je vidět, že němečtí 

zákonodárci čerpali ze svých zkušeností, které mají z jiných již dříve účinných právních 

předpisů upravujících kolektivní řízení.   

V německém rejstříku jsou zveřejňovány dle § 607 odst. 1 ZPO přihlášky 

spotřebitelů, jejich zpětvzetí, smír, jakož i vystoupení ze smíru. Promyšlené je také 

zveřejňování jednotlivých termínů jednání a jiných lhůt dle § 607 odst. 3 ZPO. Ty musí 

být zveřejněny nejpozději jeden týden před jednáním. Důležitost zveřejnění těchto 

informací je odůvodněna tím, že spotřebitel, i když má přihlášen svůj nárok, není 

účastníkem a je podstatné, aby věděl určité informace a mohl se tak zúčastnit jednání. 

 
372 Návrh zákona o hromadném řízení, § 116. 
373 BeckOK ZPO / AUGENHOFER, § 609 Rn. 4. 
374 BeckOK ZPO / AUGENHOFER, § 609 Rn. 7. 
375 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 660. 
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Ale důležitá je tato informace i pro dosud nepřihlášené spotřebitele, kteří váhají 

s přihlášením svého nároku. Navíc obsahuje německá právní úprava speciální 

zveřejnění petitu, tedy čeho má být vzorovou určovací žalobou dosaženo.376 

Lze dojít k závěru, že ke zveřejnění hromadné žaloby/vzorové určovací žaloby 

bude docházet v Německu rychleji než v České republice a že zveřejnění vzorové 

určovací žaloby bude ještě v době, kdy nebude jistě určeno, zda kolektivní řízení vůbec 

proběhne, neboť je dán předpoklad přípustnosti vzorové určovací žaloby v podobě 

50 spotřebitelů přihlášených v období dvou měsíců. Naopak hromadná žaloba dle 

české právní úpravy bude zveřejněna až po vydání usnesení o připuštění hromadné 

žaloby, tedy v době, kdy již bude najisto postaveno, že kolektivní řízení proběhne, tzn. 

až poté co úspěšně proběhne certifikační řízení, o kterém bude hovořeno v kapitole 

4.8.2. 

Oproti navrhované české právní úpravě je dle německé právní úpravy vše 

zveřejňováno prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.377 Německá právní úprava 

shodně upravuje v zákoně, že zveřejnění dokumentů musí proběhnout bezodkladně. 

Na rozdíl od navrhované české právní úpravy ovšem obsahuje i časový údaj veřejné 

dostupnosti dat, a to 3 roky od právní moci rozhodnutí. Tato lhůta má své opodstatnění, 

neboť spotřebitel má tak možnost nahlédnout do rejstříku v obecné promlčecí tříleté 

lhůtě.378  

Zavedení rejstříku, ať v české, nebo německé právní úpravě, který bude 

obsahovat údaje kolektivního řízení, je zcela v souladu s doporučením Evropské unie. 

 

4.8 Hromadné řízení 

4.8.1 Hromadná žaloba 

Navrhovaná česká právní úprava zákona o hromadném řízení obsahuje několik 

legislativních zkratek a definic. Definována je také hromadná žaloba. Jedná se o návrh 

na zahájení hromadného řízení, jehož prostřednictvím žalobce žádá o poskytnutí 

 
376 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 22. 
377 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 22. 
378 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 24. 
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ochrany práv nebo oprávněných zájmů více osob, přičemž skutkový nebo právní 

základ je stejný či obdobný.379 

Kromě obecných náležitostí žaloby upravených v § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 2 

OSŘ se aplikuje i speciální právní úprava.380 Původně byla právní úprava shodná pro 

vedení přihlašovacího i odhlašovacího hromadného řízení. V pozměněné navrhované 

právní úpravě zákona o hromadném řízení jsou však náležitosti hromadné žaloby pro 

oba způsoby upraveny separátně, přičemž hlavní právní úprava hromadné žaloby je 

v rámci přihlašovacího systému, v rámci odhlašovacího hromadného řízení jsou pak 

řešeny pouze určité odlišnosti. 

V případě podání hromadné žaloby, kterou se žalobce domáhá zahájení 

přihlašovacího hromadného řízení, musí být vymezeny předpoklady pro členství ve 

skupině. Musí být podán návrh na vedení přihlašovacího hromadného řízení a žalobce 

musí osvědčit splnění podmínek. Součástí musí být souhlas 10 členů skupiny, pokud 

není žalobcem spotřebitelská nezisková osoba.381 V případě, že žalobci náleží 

odměna, bude označena výše odměny, uvedení skutečností a důkazních prostředků, 

které svědčí o tom, že navrhovaná odměna je přiměřená, případně sdělení o tom, že 

není odměna požadována.382 Důvod, proč výše odměny musí být uvedena v žalobě, 

je, že žaloba je podkladem pro certifikaci a v rozhodnutí o certifikaci je určena výše 

odměny, kterou žalobce v případě úspěchu obdrží. Nezisková osoba musí v hromadné 

žalobě osvědčit podmínky, o nichž bylo hovořeno výše, a dále, že má v souladu se 

svým hlavním účelem oprávněný zájem na ochraně práv a oprávněných zájmů, které 

jsou předmětem hromadného řízení.383  

V případě odhlašovacího hromadného řízení je právní úprava komplikovanější, 

neboť vedle svých specifik je část převzata z právní úpravy hromadné žaloby do 

přihlašovacího hromadného řízení. Hromadná žaloba v odhlašovacím systému musí 

obsahovat všechny výše stanovené náležitosti hromadné žaloby s výjimkou souhlasu 

10 členů skupiny a návrh na přihlašovací řízení spolu s osvědčením podmínek.384 Dále 

 
379 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 1, Návrh zákona o hromadném řízení, § 2. 
380 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 167. 
381 Návrh zákona o hromadných řízení, § 43. 
382 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 40, Návrh zákona o hromadných řízení, § 43. 
383 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 139. Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 168. 
384 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
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musí hromadná žaloba v odhlašovacím systému obsahovat návrh na vedení 

odhlašovacího hromadného řízení a osvědčení, že jsou pro jeho vedení splněny 

podmínky. Pokud není žalobcem spotřebitelská nezisková osoba, musí být připojen 

souhlas alespoň 100 členů skupiny s podáním hromadné žaloby.385 

Profesorka Winterová vidí v právní úpravě hromadné žaloby, konkrétně v petitu, 

jisté nedostatky. Petit není součástí navrhované právní úpravy a není tedy zřejmé, jak 

má vypadat, nejsou na něj kladeny žádné požadavky, přičemž se jedná o podstatnou 

náležitost žaloby.386 S tímto se autorka ztotožňuje. V české právní úpravě nebylo 

doposud upraveno žádné kolektivní řízení, a proto nemá žalobce ani soud odkud 

čerpat, přičemž jejich pohledy na náležitosti mohou být zcela odlišné.  

V případě, že žaloba neobsahuje některé náležitosti, uplatní se postup dle § 43 

OSŘ a žalobce tak bude vyzván k nápravě. V případě nedoplnění bude hromadná 

žaloba odmítnuta jako v klasickém individuálním řízení.387 

V průběhu hromadného řízení je přípustné, aby žalobce hromadnou žalobu změnil 

či ji vzal zpět, avšak soud změnu nebo zpětvzetí nepřipustí v případě, že by takový 

dispoziční úkon odporoval zájmu skupiny.388 V případě, že je hromadné řízení 

v důsledku zpětvzetí zastaveno, informuje soud zúčastněné členy skupiny o tom, že 

mohou podat individuální žalobu.389 

Nad aplikací hromadné žaloby se vznáší kritika. Předmětem je domáhání se práv 

a oprávněných zájmů prostřednictvím hromadné žaloby v situaci, kdy nároky vznikly 

ještě před nabytím její účinnosti. Problém je viděn v nepřípustné retroaktivitě, a to 

pro rozpor s legitimním očekáváním budoucích žalovaných.390 V důvodové zprávě je 

naopak vyjádřen opačný názor, neboť nejde o vznik nového hmotněprávního nároku. 

Individuální nároky existují, přičemž již teď je možné se jich domáhat individuální 

žalobou. Hromadná žaloba je jen pouhým dalším nástrojem, kterým se mohou 

 
385 Návrh zákona o hromadném řízení, § 102. 
386 NAHODIL, Tomáš. Návrh zákona o hromadných žalobách je bažinou procesních problémů 
a baskervillskými blaty, shodli se odborníci, 13. 5. 2019. 
387 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 139, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 168. 
388 Návrh zákona o hromadném řízení, § 84–§ 85. 
389 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 82, Návrh zákona o hromadném řízení, § 85. 
390 PASEKOVÁ, Eva. Hromadná žaloba u nároků vzniklých před účinností zákona? Šlo by 
u nepřípustnou retroaktivitu, zaznělo u kulatého stolu, 17. 12. 2019. 
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oprávnění domáhat svých práv.391 Autorka se s obsahem důvodové zprávy ztotožňuje. 

Jde jen o způsob uplatňování nároků. Pokud se podíváme na okolnosti přijetí německé 

právní úpravy „Musterfeststellungsklage“, tak vidíme, že naopak byla snaha přijmout 

zákon ještě před uplynutím promlčecí lhůty nároků z tzv. sporu „Dieselgate“. Tedy 

naopak – byla snaha přijmout nástroj k uplatňování nároků vzniklých ještě před 

nabytím účinnosti právní úpravy. Pokud by aplikace hromadné žaloby byla možná i na 

nároky vzniklé před nabytím účinnosti zákona o hromadném řízení, mohl by být 

navrhovaný zákon aplikován i na nároky, které vznikly v průběhu opatření přijatých 

v souvislosti s koronavirem, avšak nelze zapomínat, že působnost zákona se zúžila 

pouze na spotřebitelské spory. Z toho důvodu lze o nějaké maximální využitelnosti 

hromadných žalob v tomto případě pochybovat.  

Již přijatá německá právní úprava „Musterfeststellungsklage“ upravuje v § 606 

ZPO náležitosti žaloby. V 606 odst. 2 ZPO je stanoveno, že v žalobě musí být uvedeno 

a prokázáno, že spotřebitelské sdružení splňuje náležitosti, o kterých bylo hovořeno 

již výše, a dále, že cíle určovací žaloby se týkají nároků nebo právních vztahů 

minimálně 10 spotřebitelů. Žaloba by měla obsahovat krátký popis navrhovaného 

skutkového děje za účelem zveřejnění. Žalobce je v případě nedostatků vyzván 

k opravě vzorové určovací žaloby.392 V případě, že k opravě nedojde nebo bude 

oprava nedostatečná, bude vzorová určovací žaloba soudem odmítnuta.393 

4.8.2 Certifikační řízení  

Hromadné řízení, oproti klasickému individuálnímu civilnímu řízení, není 

jednotným řízením, které by probíhalo jako celek. Hromadné řízení je rozděleno na 

dvě části. První část představuje řízení o přípustnosti žaloby, tedy tzv. certifikační 

řízení, a druhá část představuje řízení ve věci samé, tedy část, kdy je ve věci samé 

jednáno a rozhodováno.  

Oproti předchozí navrhované právní úpravě je definováno certifikační řízení zvlášť 

pro přihlašovací a zvlášť pro odhlašovací hromadné řízení, přičemž většina ustanovení 

přihlašovacího hromadného řízení se na odhlašovací systém použijí obdobně.394 

 
391 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 93–94. 
392 BeckOK ZPO / LUTZ, § 606 Rn. 39. 
393 BeckOK ZPO / LUTZ, § 607 Rn. 11. 
394 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
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Nezbytnost certifikační části řízení je odůvodňována časovou a finanční 

náročností hromadného řízení, proto je potřeba již na začátku postavit najisto, zda je 

vůbec namístě vést hromadné řízení.395 

Řízení o přípustnosti hromadné žaloby navazuje na zahájení hromadného řízení 

a jeho účelem je přezkum podmínek hromadného řízení, přičemž k takovému 

posouzení soud může nařídit jednání.396 V původním návrhu zákona o hromadných 

žalobách bylo stanoveno, že soud pro řízení o přípustnosti hromadné žaloby nařídí 

jednání.397 Tím byl kladen důraz na důležitost této fáze řízení. Soud měl posoudit návrh 

žalobce spolu s replikou žalovaného, a jak plyne z výše uvedeného, tak ústně 

a bezprostředně.398 Takový postup je v individuálním civilním řízení kritizován, a to 

například doktorem Jirsou, který nařízení jednání pro to, aby došlo k vyhlášení 

usnesení o místní nepříslušnosti, kritizuje.399 V klasickém individuálním pojetí civilního 

řízení neexistuje certifikační řízení a podmínky řízení jsou přezkoumávány v řízení, 

v němž je rozhodováno o věci samé, přičemž přezkoumání podmínek řízení v zásadě 

probíhá v rámci prvního prostudování spisu, tedy bez jednání. Kvazi jednáním pro 

přezkum podmínek v rámci individuálního řízení je přípravné jednání dle § 114c OSŘ. 

Ostatně to je také v rukou samotného soudce a není obligatorní. Ne vždy je nezbytně 

nutné nařizovat jednání k přezkoumání podmínek, proto lze změnu navrhované právní 

úpravy jen kvitovat. 

Oproti předchozí právní úpravě v návrhu zákona o hromadných žalobách, ve které 

bylo stanoveno, že soud není vymezením skupiny a rozsahu předmětu vázán, a soud 

byl oprávněn provést k prokázání těchto skutečností i jiné důkazní prostředky než ty, 

které byly žalobcem navrhovány, došlo k určité změně.400 Nyní se výše uvedená 

vyšetřovací zásada uplatní pouze v případě přípustnosti odhlašovacího hromadného 

řízení.401 S ohledem na provádění důkazů, na které ustanovení zákona odkazuje, se 

lze domnívat, že v odhlašovacím systému se předpokládá výše uvedené nařízení 

jednání k přezkoumání podmínek hromadného řízení. 

 
395 JANOUŠKOVÁ, Anežka. Návrh zákona o hromadných žalobách, 19. 1. 2019, Soudce, 1/2019, s. 12. 
396 Návrh zákona o hromadném řízení, § 44. 
397 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 41. 
398 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 140. 
399 JIRSA, Jaromír a kol. Klíč k soudní síni. 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 140. 
400 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 41. 
401 Návrh zákona o hromadném řízení, § 103. 
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O přípustnosti hromadného řízení soud rozhoduje formou usnesení, proti němuž 

je možné podat odvolání. Soud by měl takové usnesení vydat ve lhůtě 6 měsíců od 

zahájení hromadného řízení, nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné.402 

V rámci právní úpravy výroku se podoba certifikačního usnesení bude spíše odklánět 

od výroku usnesení vydaného v klasickém individuálním řízení a bude se přiklánět 

k výroku, na který jsme zvyklí z insolvenčního řízení, v rámci něhož jsou vydávány 

usnesení s obsáhlým výrokem přesahujícím několik stran.  

Náležitosti usnesení, jímž se připouští hromadné řízení, jsou zcela zásadní pro 

potencionální členy skupiny, neboť ti, na základě údajů uvedených v tomto usnesení, 

musí učinit rozhodnutí, zda mohou a budou uplatňovat svůj nárok v hromadném 

řízení.403 V případě, že jsou splněny podmínky pro vedení hromadného řízení, soud 

usnesením hromadnou žalobu připustí.404  

Usnesení musí splňovat náležitosti stanovené obecním právním předpisem, tedy 

občanským soudním řádem, konkrétně § 157 OSŘ.405 Navrhovaná zákonná úprava 

pak přesně stanoví náležitosti daného usnesení nad rámec obecné právní úpravy. Ve 

výrokové části bude uvedeno, že je hromadná žaloba přípustná, bude jasně stanoven 

způsob vedení hromadného řízení (přihlašovací nebo odhlašovací).406 Argumentace, 

proč byl zvolen právě takový způsob vedení hromadného řízení, bude obsažena 

v samotném odůvodnění.407 Dále bude ve výrokové části vymezen předmět sporu 

a právní základ hromadné žaloby, bude vymezena skupina a její členové. Bude 

procentuálně uvedena výše odměny, pokud žalobci náleží.408 Takový údaj je důležitý 

zejména pro potencionální členy skupiny, neboť o tuto částku dojde ke snížení jejich 

nároku a bude na nich, aby se rozhodli, zda do hromadného řízení vstoupit či nikoliv, 

případně zda vystoupit či nikoliv nebo zda je pro ně výhodnější svůj nárok uplatňovat 

prostřednictvím individuální žaloby. Soud vychází z návrhu obsaženého v hromadné 

žalobě, avšak rozhoduje sám, není vyloučen odklon.409 V tomto zůstává princip totožný 

 
402 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 43, Návrh zákona o hromadném řízení, § 44. 
403 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 144, Důvodová zpráva k návrhu 
o hromadném řízení, s. 170. 
404 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 44, Návrh zákona o hromadném řízení, § 45. 
405 Důvodová zpráva k návrhu o hromadném řízení, s. 169. 
406 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 44, Návrh zákona o hromadném řízení, § 45, § 104. 
407 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 143. 
408 Návrh zákona o hromadném řízení, § 45. 
409 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 144, Důvodová zpráva k návrhu 
o hromadném řízení, s. 169. 
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jako v případě odměny advokáta v individuálním řízení, ve kterém soud taktéž není 

vázán vyúčtováním advokáta. Další náležitostí je lhůta pro přihlášení do hromadného 

řízení, přičemž tu soud určí s ohledem na povahu sporu a velikost skupiny nejméně 

v délce 2 měsíců a nejvýše v trvání 6 měsíců od zveřejnění pravomocného usnesení, 

jímž byla hromadná žaloba připuštěna, v rejstříku hromadných řízení. Jako poslední 

zákon stanoví, že ve výrokové části bude i způsob uveřejňování informací 

o probíhajícím hromadném řízení.410 Až na přihlašovací lhůtu, která bude v takovém 

případě odhlašovací lhůtou, budou ostatní náležitosti také součástí usnesení 

o přípustnosti hromadné žaloby v odhlašovacím řízení.411 V tomto případě je 

odkazující ustanovení § 101 navrhované právní úpravy nedokonalé, neboť nevylučuje 

informaci ve výroku o tom, že je vedeno přihlašovací hromadné řízení. Je však zcela 

logické, i vzhledem k následujícímu odstavci, že to bude nahrazeno informací o tom, 

že se vede naopak odhlašovací hromadné řízení, avšak právní úprava by v tomto 

směru měla být přesnější. 

Soud se v původním navrhovaném zákoně mohl také odchýlit od navrhovaného 

způsobu vedení hromadného řízení, který je podstatnou náležitostí hromadné žaloby, 

avšak jen v tom případě, že druhý způsob vedení řízení měl přispět k účelnosti 

projednávané věci. Žalobce musel být o této skutečnosti informován a měl možnost se 

k tomu vyjádřit.412 I v tomto případě měl vzít soud v potaz nejen návrh žalobce, ale při 

posouzení přihlédnout i k vyjádření žalovaného.413 To již v současně navrhované 

právní úpravě nenalezneme. Žalobce, tak jako v klasickém individuálním civilním 

řízení, musí odpovídat za obsah žaloby, vyjádřit v ní svou vůli, která představuje vůli 

všech zúčastněných členů. Nelze, aby soud nahrazoval vůli žalobce, tedy stanovil 

namísto žalobce, zda má být vedeno přihlašovací či odhlašovací řízení. To je plně 

v dispozici žalobce. Autorka se domnívá, že nic nebrání žalobci navrhnout změnu 

způsobu vedení hromadného řízení. O možnosti podat návrh na změnu žaloby bylo 

hovořeno v rámci předchozí podkapitoly 4.8.1. 

Naopak pokud nastane případ, že podmínky hromadného řízení nebudou splněny, 

soud rozhodne o zastavení řízení. Žalobce vyrozumí členy skupiny o možnosti 

 
410 Návrh zákona o hromadném řízení, § 45. 
411 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101, § 104. 
412 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 41. 
413 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 141. 
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uplatňovat své nároky prostřednictvím individuálního řízení.414 V tomto případě 

nedochází ještě ke zveřejňování, tudíž je důležité informovat členy skupiny, kteří již 

o zahájeném hromadném řízení věděli, přičemž takové vyrozumění může být 

i neformální.415 

Usnesení, ať už o připuštění hromadné žaloby, či zastavení hromadného řízení, 

zašle soud účastníkům do vlastních rukou. V případě pravomocného připuštění dojde 

k uveřejnění hromadné žaloby spolu s usnesením, a to v rejstříku hromadných řízení. 

Toho dne, kdy dojde k uveřejnění usnesení o připuštění hromadné žaloby, platí, že tím 

dnem je usnesení doručeno členům skupiny.416 Pokud byla žaloba podána ve věci, 

která jinak náleží do pravomoci jiného orgánu, vyrozumí soud také tento orgán.417 

K odvolání jsou oprávněni oba účastníci řízení, tedy žalobce i žalovaný. Proti 

rozhodnutí o odvolání je posléze přípustné i dovolání.418 Včasným podáním odvolání 

se odkládá právní moc i vykonatelnost. Odvolací nebo dovolací soud má šestiměsíční 

lhůtu na rozhodnutí o odvolání, a to od zahájení odvolacího řízení, pokud nejsou dány 

důvody zvláštního zřetele hodné nebo není věc příliš složitá. Na dovolání se obdobně 

použijí výše uvedená odvolací pravidla, avšak je přípustné pouze, pokud se tímto 

rozhodnutím hromadné řízení končí.419  

Pravomocné usnesení o připuštění odhlašovacího hromadného řízení má vliv na 

běh promlčecí lhůty. U práv, která jsou hromadnou žalobou uplatňována, se staví 

promlčecí lhůta, a to se zpětnými účinky ke dni podání hromadné žaloby. V případě, 

že se člen skupiny odhlásí z hromadného řízení, pokračuje běh promlčecí lhůty u jeho 

práv, avšak neskončí dříve než šest měsíců ode dne odhlášení. V případě 

přihlašovacího hromadného řízení se staví běh promlčecí lhůty přihlášením do řízení, 

přičemž nastávají i v případě přihlašovacího hromadného řízení zpětné účinky ke dni 

podání hromadné žaloby. V případě odmítnutí nebo zastavení hromadného řízení se 

nestaví promlčecí lhůta u práv zúčastněných členů skupiny, avšak její běh neskončí 

 
414 Návrh zákona o hromadném řízení, § 47. 
415 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 145, Důvodová zpráva k návrhu 
zákon o hromadném řízení, s. 171. 
416 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 47, Návrh zákona o hromadném řízení, § 48. 
417 Návrh zákona o hromadném řízení, § 48. 
418 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 142, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 171. 
419 Návrh zákona o hromadném řízení, § 49. 
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dříve než 6 měsíců ode dne, kdy došlo k pravomocnému skončení hromadného řízení. 

Stejné je to i v případě, že bude rozhodnuto, že nějaká osoba není členem skupiny.420  

Pro zákonodárce bylo zcela stěžejní, aby byla chráněná dobrá víra členů skupiny, 

nedošlo k neúměrnému zatěžování žalovaného a současně aby institut nebyl 

zneužíván s motivem nějakým způsobem si promlčecí lhůtu prodloužit.421 

Pokud jde již o přijatou německou právní úpravu „Musterfetstellungsklage“, tak ta 

žádné certifikační řízení neupravuje. Je důležité zmínit, že česká navrhovaná právní 

úprava jde v souladu s většinou evropských států, neboť dělení řízení na jednotlivé 

fáze je standardní součástí právních úprav většiny evropských států.422 Stejně tak je 

certifikační řízení i v souladu s doporučením Evropské unie, o čemž bylo hovořeno 

v kapitole 2.1. 

4.8.3 Hromadné řízení ve věci samé 

Navrhovaná právní úprava zákona o hromadném řízení upravuje v zásadě pouze 

specifika hromadného řízení, tedy ustanovení, která se od klasického civilního procesu 

odchylují. Ve zbytku se aplikuje obecný civilní procesní předpis, tedy v současné době 

občanský soudní řád. Právní úprava je členěna zvlášť pro přihlašovací a zvlášť pro 

odhlašovací hromadné řízení. I v tomto případě je stěžejní právní úprava v rámci 

přihlašovacího hromadného řízení, neboť ta se, až na výjimky, obdobně uplatní i pro 

odhlašovací hromadné řízení, a to v souladu s § 101 navrhovaného zákona 

o hromadném řízení.423 V následujících odstavcích bude nejdříve podrobně popsán 

průběh přihlašovacího hromadného řízení jako univerzálního typu a následně specifika 

odhlašovacího hromadného řízení, ostatně stejně tak tomu bylo i v rámci předchozí 

podkapitoly. 

O tom, že hromadné řízení ve své podstatě ignoruje zásadu jednotnosti řízení 

a štěpí se do různých fází, již bylo hovořeno výše. Fáze, kdy je projednávána věc samá 

a následně je o ní rozhodováno, navazuje na certifikační řízení. Přihlašovací hromadné 

 
420 Návrh zákona o hromadném řízení, § 140. 
421 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 225. 
422 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 97. 
423 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
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řízení ve věci samé je zahájeno tím, že je zveřejněno usnesení o přípustnosti 

hromadné žaloby v rejstříku hromadných řízení.424 

I když bylo ve věci vydáno kladné certifikační rozhodnutí, zkoumá soud splnění 

podmínek přihlašovacího hromadného řízení po celou dobu řízení, tedy i v rámci řízení 

ve věci samé. V případě, že soud zjistí, že některá z podmínek odpadla nebo již nebyla 

splněna od počátku a tento nedostatek nelze napravit, soud řízení zastaví. Současně, 

jak je tomu i v případě certifikačního řízení, vyrozumí známé členy o tom, že mohou 

své nároky vymáhat individuálně.425  

Poté, co je v rámci certifikačního řízení rozhodnuto, zda hromadné řízení vůbec 

proběhne, je na členech, aby se rozhodli, zda se přihlásí. Člen skupiny má možnost 

se přihlásit do hromadného řízení od jeho zahájení do uplynutí přihlašovací lhůty, 

zákonodárce zavádí legislativní zkratku přihláška.426 Do přihlašovacího hromadného 

řízení se lze přihlásit podáním, které je učiněno vůči soudu jedním ze stanovených 

způsobů, a to písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím formuláře.427 

Za určitých podmínek je přihláška podaná řádně i u žalobce, který jí poté postoupí 

soudu.428 Přihláškou je i poskytnutí souhlasu s hromadnou žalobou, kterou se zahajuje 

přihlašovací hromadné řízení.429 

V případě náležitostí přihlášky je odkazováno na právní úpravu návrhu na zahájení 

řízení občanského soudního řádu.430 Konkrétně na ustanovení § 79 OSŘ, i když se 

nepředpokládá, že by přihláška musela být detailně odůvodněna jako žaloba.431 Vedle 

toho je však opět důležité připojit skutková tvrzení a důkazní prostředky prokazující, 

že přihlašovaná osoba splňuje předpoklady členství ve skupině.432 Zpětvzetí přihlášky 

je přípustné, avšak jen v přihlašovací lhůtě.433 

 
424 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 55, Návrh zákona o hromadném řízení, § 53. 
425 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 56, Návrh zákona o hromadném řízení, § 54.  
426 Návrh zákona o hromadném řízení, § 55. 
427 Návrh zákona o hromadném řízení, § 56. 
428 Návrh zákona o hromadném řízení, § 57. 
429 Návrh zákona o hromadném řízení, § 55. 
430 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 62, Návrh zákona o hromadném řízení, § 56. 
431 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 156, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 174. 
432 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 62, Návrh zákona o hromadném řízení, § 56. 
433 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 63, Návrh zákona o hromadném řízení, § 56. 
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Přihlášením se z člena skupiny stává zúčastněný člen skupiny a vznikají mu 

procesní práva.434 Každý, kdo podal přihlášku, bude zanesen do seznamu 

zúčastněných členů skupiny.435 Po uplynutí přihlašovací lhůty bude seznam 

zúčastněných členů skupiny doručen účastníkům přihlašovacího hromadného řízení, 

případně také správnímu orgánu, kterému by jinak náležela pravomoc rozhodovat 

o sporu.436 Právní úprava seznamu zúčastněných členů se nepoužije na odhlašovací 

hromadné řízení.437  

I v případě přihlašovacího řízení je potřeba přijmout konstrukci přezkumu členství, 

která bude co nejvíce efektivní. Na jednu stranu je potřeba zamezit, aby se do řízení 

přihlašovaly osoby, jež nemají dle hmotného práva nárok, na druhé straně nelze 

připustit, aby hlavním předmětem řízení byla skutečnost, zda někdo je či není 

zúčastněným členem skupiny.438 Z toho důvodu navrhovaná právní úprava zvolila 

pouze procesní posouzení, přičemž to, zda zúčastněnému členovi skupiny náleží 

hmotněprávní nárok, by bylo řešeno až v samotném závěru, v rozhodnutí soudu.439 

V nově navrhované právní úpravě musí v případě sporu každý zúčastněný člen 

skupiny své členství osvědčit. Soud může v případě sporu rozhodnout, že osoba 

nesplňuje předpoklady členství ve skupině, přičemž odvolání proti rozhodnutí není 

přípustné.440 O tom, že osoba nesplňuje předpoklady členství ve skupině, soud 

nerozhodne, pokud je jeho členství alespoň pravděpodobné. Dokud není rozhodnuto 

o nepřípustnosti, může zúčastněná osoba uplatňovat v přihlašovacím hromadném 

řízení svá procesní práva.441 Naopak právní mocí rozhodnutí o nepřipuštění přestává 

být osoba zúčastněným členem skupiny a zanikají účinky přihlášení.442  

Rozhodnutí ohledně členství ve skupině nebrání tomu, aby práva a povinnosti byly 

v jiném, ať už hromadném, nebo individuálním, řízení posouzeny jinak.443 Jedná se 

 
434 Návrh zákona o hromadném řízení, § 58. 
435 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 63, Návrh zákona o hromadném řízení, § 59. 
436 Návrh zákona o hromadném řízení, § 59. 
437  Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
438 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 156, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 175–176. 
439 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, § 175. 
440 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 60, Návrh zákona o hromadném řízení, § 60. 
441 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 65, Návrh zákona o hromadném řízení, § 61. 
442 Návrh zákona o hromadném řízení, § 62. 
443 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 68, Návrh zákona o hromadném řízení, § 62. 
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pouze o určité dočasné rozhodnutí, aby byla zamezena účast kverulantů. Rozhodně 

nelze hovořit o rozhodnutí meritorním, které je nezvratné.444  

V předešlé navrhované právní úpravě bylo stanoveno, že účastníci a ostatní 

členové skupiny mohou popírat členství přihlášených osob, a to v soudem stanovené 

lhůtě.445 Taková právní úprava byla vyškrtnuta a v navrhované právní úpravě se již 

neobjevuje. Popírání členství nám může určitým způsobem evokovat popírání 

pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Právě incidenční spory, které většinou 

popřením pohledávky vznikají, nejsou charakteristické svou rychlostí a jednoduchostí. 

I z toho důvodu lze dospět k závěru, že pozměněná právní úprava dopomůže 

k rychlejšímu a jednoduššímu vyřešení členského sporu. 

Po uplynutí přihlašovací lhůty vyhotoví soud plán, podle něhož bude řízení 

probíhat. Takový plán se nazývá plánem řízení a bude bezodkladně uveřejněn 

v rejstříku hromadných řízení.446 Plán řízení je důležitým harmonogramem pro členy 

skupiny, stejně i pro účastníky řízení, kteří mohou plánovat svou strategii v řízení. 

I když v rámci individuálního řízení není žádný plán řízení vyhotovován, i tak soudci 

informují účastníky o dalším průběhu řízení, byť méně formalisticky, z toho důvodu se 

na praxi v podstatě nic nezmění.447 Nelze souhlasit s argumentací důvodové zprávy, 

že neformálně probíhá plán řízení již nyní. Průběh řízení je v zásadě v ingerenci 

soudce. Ten je vázán na jednu stranu zákonem, předpokládá se určitá předvídatelnost, 

avšak s ohledem na průběh řízení, tedy na úkony, které účastníci činí, jak reagují, volí 

i on průběh řízení s ohledem na nastalou situaci. V zákoně je stanovena poučovací 

povinnost, ale nikoliv povinnost sdělit či nastínit účastníkům průběh řízení. Autorka je 

tedy toho názoru, že plán řízení je zcela nový institut, který je zaváděn do praxe 

navrhovanou právní úpravou, zákonem o hromadném řízení. 

Právě na případnou změnu průběhu řízení reaguje zákonodárce v navazujícím 

ustanovení. V případě, že by nastala některá skutečnost v průběhu řízení, která by 

odůvodňovala změnu, bylo by možné změnit plán řízení s tím, že dojde opět 

 
444 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 159, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 177. 
445 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 65. 
446 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 70, Návrh zákona o hromadném řízení, § 64. 
447 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 160, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 178. 
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bezodkladně k jeho zveřejnění.448 Pokud by s ohledem na nastalou situaci nemohlo 

dojít ke změně plánu hromadného řízení a následnému zveřejnění, je umožněno 

soudu se v nezbytném rozsahu od tohoto plánu odchýlit, pokud se jedná o skutečnost, 

která vznikla nezávisle na vůli soudu.449 

V plánu řízení může být stanoven termín nejbližších jednání a jejich program, na 

kterých a jakým způsobem mohou být zúčastnění členové skupiny oprávněni se 

vyjádřit.450 Stanovit, co bude obsahem řízení či jak bude řízení probíhat, je plně v rukou 

soudce, zákon však stanoví určité vodítko, co by měl zcela jistě v plánu řízení stanovit. 

Nad rámec uvádí důvodová zpráva, že obsahem plánu řízení by mělo být datum 

koncentrace řízení, a to jak v případě, kdy k ní dojde, tak i když k ní již došlo.451 

Ostatně zvláštní právní úprava koncentrace řízení je obsahem navazujícího odstavce. 

Soud pak postupuje dle plánu řízení. Původně byla právní úprava, která vylučovala 

aplikaci některých ustanovení občanského soudního řádu, rozsáhlejší, neboť § 100 

odst. 2 OSŘ (první povinné setkání s mediátorem), § 114b OSŘ (kvalifikovaná výzva), 

§ 114c odst. 6 a 7 OSŘ (rozsudek pro uznání a zastavení řízení v případě nedostavení 

se žalobce), § 115a OSŘ (rozhodování bez nařízení jednání) a § 118b OSŘ 

(koncentrace řízení) byly vyloučeny z aplikace v rámci hromadného řízení.452 V nově 

navrhované právní úpravě zákona o hromadném řízení je právní úprava užší, neboť 

jsou vyloučena ustanovení občanského soudního řádu, která upravují zmeškání 

přípravného jednání a povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a označit důkazy do jeho 

konce. Stejně tak je vyloučena zákonná koncentrace i v případě, pokud nebylo 

provedeno přípravné jednání.453 Důvodem je, že v hromadném řízení soud stanoví, 

dokdy mohou účastníci řízení navrhovat nové důkazy a uplatňovat nová skutková 

tvrzení, a to s ohledem na průběh hromadného řízení. K pozdějším skutkovým 

tvrzením nebo důkazním prostředkům lze přihlédnout, jen pokud má být zpochybněna 

věrohodnost dřívějších důkazů, pokud nastaly až po koncentraci řízení nebo je strana 

bez své viny nemohla uplatnit dříve. Později budou připuštěny důkazní prostředky 

a skutková tvrzení také v případě, pokud nebyly uplatněny kvůli žalobci, který byl pak 

 
448 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 70, Návrh zákona o hromadném řízení, § 65. 
449 Návrh zákona o hromadném řízení, § 65. 
450 Návrh zákona o hromadném řízení, § 64. 
451 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 161, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 178. 
452 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 71. 
453 Návrh zákona o hromadném řízení, § 66. 
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proto odvolán.454 Navrhovaná právní úprava se odklání od zákonné koncentrace 

a zavádí, s ohledem na velký počet subjektů a protichůdné zájmy, soudcovskou 

koncentraci. Výjimky ze soudcovské koncentrace jsou však až na specifický důvod 

související s odvoláním žalobce opsány z § 118b OSŘ.455 

Jak již bylo avizováno, odhlašovací hromadné řízení se do jisté míry odchyluje od 

právní úpravy přihlašovacího hromadného řízení a upravuje některé otázky specificky 

nebo obsahuje některé instituty, které přihlašovací systém nezná.  

Než bude popsán klasický odhlašovací princip, je potřeba upozornit na skutečnost, 

že princip přihlášení se projeví i v odhlašovacím hromadném řízení u zahraničních 

osob. Zahraniční člen skupiny, který nemá obvyklý pobyt na území České republiky, 

se musí v průběhu odhlašovací lhůty do odhlašovacího hromadného řízení přihlásit, 

pokud chce participovat na odhlašovacím hromadném řízení.456 Jak bude vidět v rámci 

kapitoly 4.9, nejedná se o jediný projev principu opt-in v rámci odhlašovacího 

hromadného řízení. 

Pokud jde o ostatní zúčastněné členy skupiny, tak ti se mohou ve lhůtě pro 

odhlášení z odhlašovacího hromadného řízení odhlásit. Odhlásit se mohou zúčastnění 

členové skupiny již od zahájení hromadného řízení.457 Ale až od zveřejnění usnesení 

o přípustnosti hromadné žaloby v rejstříku běží zúčastněným členům skupiny lhůta pro 

odhlášení. Je to zcela logické, že je stanovena lhůta, neboť v opačném případě by 

členové skupiny vyčkávali a učinili odhlášení v závislosti na průběhu hromadného 

řízení.458  

V případě odhlašovacího hromadného řízení musí zúčastněný člen skupiny 

oznámit odhlášení žalobci, a to písemně, prostřednictvím předepsaného formuláře 

anebo jiným způsobem, jímž je možnost ověřit jeho totožnost.459 Náležitosti formuláře 

budou upraveny vyhláškou.460 Odhlášení je řádné také tehdy, pokud je oznámeno 

 
454 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 71. Návrh zákona o hromadném řízení, § 66. 
455 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 162, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 179–180. 
456 Návrh zákona o hromadném řízení, § 111. 
457 Návrh zákona o hromadném řízení, § 107. 
458 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 151, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 205. 
459 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 57, Návrh zákona o hromadném řízení, § 108. 
460 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 151, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 205. 
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soudu, který vede hromadné řízení, ten jej postoupí bez zbytečného odkladu žalobci. 

Pouze v takovém případě je v nově navrhované právní úpravě umožněno odhlásit se 

ústně do protokolu.461 Dále jsou v navrhované právní úpravě stanoveny náležitosti 

tohoto jednání, které, dle svého obsahu, jsou kopií § 42 odst. 3 OSŘ, neboť musí 

obsahovat, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje, a musí obsahovat datum 

a podpis. V případě, že některá náležitost není naplněna, bude člen skupiny vyzván 

ve lhůtě k opravě, přičemž součástí je i poučení, jak opravu provést, a o následcích.462 

Je však překvapující, že důvodová zpráva k navrhovanému zákonu uvádí, že se 

nejedná o podání ve smyslu občanského soudního řádu463, avšak náležitosti jsou 

s podáním totožné. Navíc lze říci, že i když není zúčastněný člen skupiny účastníkem 

řízení, úkon, který činí, ukončuje jeho účast na řízení a analogicky to lze přirovnat ke 

zpětvzetí žaloby, které podáním je. Navíc si důvodová zpráva zčásti odporuje, když 

vzápětí ohledně opravy či doplnění odkazuje na obdobné pravidlo § 43 odst. 1 OSŘ464, 

ve kterém se výslovně jedná o podání. Na druhou stranu, pokud jde o následky 

neuposlechnutí výzvy k odstranění vad, pak legislativci nepřistupují k odhlášení jako 

k podání. 

Původně muselo odhlášení obsahovat vedle výše uvedených obecných náležitostí 

skutková tvrzení a důkazní prostředky prokazující, že odhlašující se osoba je členem 

skupiny.465 To však nebylo s ohledem na to, že nebylo potřeba opravy ani nebylo 

možné hovořit o neúčinnosti odhlášení, nezbytné.466 Možná, z důvodu absence 

nezbytnosti této náležitosti, již není v navrhované právní úpravě zákona o hromadném 

řízení obsažena.  

Pokud nejsou vady přes výzvu opraveny, pak se k odhlášení nepřihlíží. Pokud je 

však naopak odhlášení řádné, žalobce potvrdí odhlášení z odhlašovacího řízení 

členovi skupiny.467 Odhlášením zanikají práva zúčastněného člena skupiny.468 

 
461 Návrh zákona o hromadném řízení, § 109. 
462 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 57, Návrh zákona o hromadném řízení, § 108. 
463 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 151, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 205. 
464 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 151, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 206. 
465 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 57. 
466 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 151. 
467 Návrh zákona o hromadném řízení, § 108. 
468 Návrh zákona o hromadném řízení, § 110. 



 92 

O odhlášených osobách je veden seznam, který má na starosti žalobce. Ten také 

k jednotlivým odhlášeným osobám může napsat své stanovisko k odhlášení.469 

Takový seznam je stěžejní pro individuální řízení, které bylo zahájeno po hromadném 

řízení, a také pro konečný rozsudek, v rámci něhož bude rozhodováno o celkové 

dlužné sumě. Možnost žalobce připojit své stanovisko je odůvodněna tím, že může 

dojít k tomu, že se odhlásí z hromadného řízení fiktivní osoby, klesne tak počet osob 

i výše vymáhané částky, aniž by tomu tak reálně bylo.470  Žalobce pak po uplynutí lhůty 

pro odhlášení předloží seznam soudu a ten se pak stává součástí spisu.471 Pokud se 

jedná o věc, která by jinak náležela do pravomoci jiného orgánu než soudu, doručí 

žalobce seznam také tomuto orgánu.472  

Seznam vede soud také o aktivních zúčastněných členech. Jedná se o zúčastněné 

členy skupiny, kteří dali souhlas s podáním hromadné žaloby, kteří se i přes 

individuální žalobu přihlásili do odhlašovacího hromadného řízení, nebo zahraniční 

zúčastněné členy skupiny a ty, kteří aktivně začali uplatňovat práva zúčastněného 

člena skupiny. I v tomto případě se doručí seznam jinému orgánu, pokud by věc 

náležela do jeho pravomoci.473 Velmi podobná byla právní úprava v předchozím 

navrhovaném zákoně o hromadných žalobách, kde bylo upraveno, že soud vede 

seznam o členech skupiny, kteří jsou známi, tedy ti, kteří osvědčili své členství nebo 

o jejichž členství bylo rozhodnuto usnesením.474  

V rámci odhlašovacího hromadného řízení může kterýkoliv z účastníků navrhnout, 

aby soud uložil druhému účastníkovi nebo třetí osobě zpřístupnit dokumenty na 

podporu svých tvrzení.475 Soud takovému návrhu vyhoví, pokud je osoba, proti níž 

návrh směřuje, má nebo měla pod kontrolou, navrhovatel nad nimi nemá kontrolu 

a sám si je nemůže obstarat a je to potřeba k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů 

navrhovatele.476 V usnesení o zpřístupnění soud rozhodne o rozsahu a způsobu, 

zpravidla se tak děje elektronicky, pokud nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné. 

Navrhovaná právní úprava stanovuje, co by soud měl při určení rozsahu a způsobu 

 
469 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 58, Návrh zákona o hromadném řízení, § 112. 
470 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 152, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 207. 
471 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 59, Návrh zákona o hromadném řízení, § 113. 
472 Návrh zákona o hromadném řízení, § 113. 
473 Návrh zákona o hromadném řízení, § 114. 
474 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 61. 
475 Návrh zákona o hromadném řízení, § 117. 
476 Návrh zákona o hromadném řízení, § 119. 
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zohlednit. Zejména, zda jsou dokumenty nezbytné ke zjištění skutečností a důkazů, 

zda obsahují obchodní, bankovní či jiné tajemství a zda obsahují utajované informace 

podle jiného právního předpisu. Zpřístupnění se provede tak, aby nebyla dotčena 

mlčenlivost advokáta nebo jiná zákonem stanovená mlčenlivost nebo mlčenlivost dle 

evropského práva.477 Pokud někdo nesplní pravomocně uloženou povinnost 

zpřístupnit dokumenty bez spravedlivého důvodu, je skutečnost, která měla být 

dokumentem prokázána, považovaná za prokázanou. Soud může takové osobě uložit 

pořádkovou pokutu.478 Zavádějící institut zpřístupnění důkazního prostředku vyvolává 

u některých otázku, zda není v rozporu se zákazem sebeobviňování, který vyplývá 

z čl. 37 odst. LZPS. To však je vyvráceno skutečností, že tato zásada je aplikovatelná 

v trestním, případně kvazi trestním řízení.479 Autorka se s tímto názorem ztotožňuje. 

Ostatně již individuální civilní řízení zná ediční povinnost, tedy povinnost vydat listinu 

důležitou pro civilní řízení, která je, dle jejího názoru, do jisté míry podobná s výše 

navrhovaným ustanovením, upravujícím zpřístupnění dokumentů.  

Za účelem zajištění náhrady újmy, která by v souvislosti se zveřejněním mohla 

nastat, je v zákoně o hromadném řízení upravena jistota na náhradu újmy ve výši 

50 000 Kč, kterou je navrhovatel povinen složit ve stejný den, kdy podal u soudu návrh 

na zpřístupnění dokumentů.480 V podstatě se jedná o stejnou částku i o stejný časový 

okamžik, jako je to v případě složení jistoty za předběžné opatření v případě, že se 

jedná o právnickou osobu. Soud se od shora uvedené výše může odchýlit, pokud 

částka zjevně nepostačuje k zajištění náhrady újmy. Vyzve tedy navrhovatele 

k doplatku ve výši a ve lhůtě s přihlédnutím k okolnostem případu. Pokud nebude 

složena jistota, dojde k odmítnutí návrhu na zpřístupnění dokumentu.481 Žalobu lze 

podat do 6 měsíců od té doby, kdy byla povinnost zpřístupnit dokumenty splněna, a to 

u soudu, který rozhodoval o zpřístupnění dokumentů. Pokud bude náhrada újmy 

pravomocně přiznána, uspokojí se ze složené jistoty.482 Jistota se vrátí, pokud byl 

návrh na zpřístupnění dokumentů pravomocně odmítnut nebo zamítnut nebo nebylo 

 
477 Návrh zákona o hromadném řízení, § 120. 
478 Návrh zákona o hromadném řízení, § 123. 
479 BALARIN, Jan, JANOUŠKOVÁ, Anežka. K fenoménu hromadných žalob. Právní rozhledy                    
13–14/2019, s. 489.  
480 Návrh zákona o hromadném řízení, § 124. 
481 Návrh zákona o hromadném řízení, § 124. 
482 Návrh zákona o hromadném řízení, § 125. 
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žalobě pravomocně vyhověno. Jistota se také vrátí v případě vyhovění návrhu po 

uplynutí výše uvedené lhůty k podání žaloby.483 

Právě právní úprava odhlašovacího hromadného řízení je často terčem kritiky. Dle 

jeho odpůrců se jedná o největší riziko hromadných žalob, neboť český právní systém 

není na tento způsob řízení připraven.484 Bývalý guvernér České národní banky 

Miroslav Singer poukazuje také na nepřipravenost a je toho názoru, že mohou nastat 

díky odhlašovacímu systému situace, ve kterých spotřebitel zavčas nezareaguje na 

probíhající odhlašovací hromadné řízení a bude mu odebráno něco, s čím byl vlastně 

spokojen a nechtěl být vůbec na sporu účasten.485 Naopak, jak bude popsáno v dalším 

odstavci, může dojít i k jeho zneužití. 

Odhlašovací hromadné řízení přináší do civilního procesu zcela něco nového, 

když v řízení je jednáno o právech osob, jež nemusí být identifikovány.486 Je to zcela 

nový přístup, když si uvědomíme, že v žalobě je pro nás identifikace na prvním místě 

a údaje, které mohou být požadovány, jsou v zásadě nad rámec zákona z obavy, že 

by mohlo dojít k záměně osob a například platební rozkaz by namísto synovi mohl být 

doručen jeho otci, který nosí stejné jméno a příjmení. Nedostatečná identifikace 

zúčastněných členů skupiny může s sebou nést jiná rizika. V hromadném řízení se 

začnou objevovat osoby, které nemusí mít s hromadným řízením cokoliv společného 

a jejich účast je motivována pouze tím, aby „smysluplně“ naplnily svůj volný čas, 

kterého mají dostatek. Může se také jednat o osoby, které hájí zájmy žalovaného. 

Kritika neurčité identifikace a předně počtu osob vyplývá i ze shrnutí sympozia, které 

se uskutečnilo dne 16. 6. 2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navíc, 

s ohledem na nejasný okruh subjektů, lze stěží aplikovat překážku litispendence nebo 

rei iudicatae.487  

Hrozí tak nebezpečí, že budou projednávány abstraktní nároky v přibližné výši, 

a to osob, které o to nemají zájem nebo se o tom nedozví. Bude docházet k umělému 

 
483 Návrh zákona o hromadném řízení, § 126. 
484 ŠVEŘEPOVÁ, Kateřina. Změny v návrhu zákona o hromadných žalobách, 24. 1. 2020. 
485 Miroslav Singer o hromadných žalobách: Firmy si budou vytvářet rezervy, odrazí se to na cenách, 
30. 1. 2020. 
486 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 153. 
487 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Pohled mezinárodního práva soukromého z komparativního hlediska. IN 
HAVLÍČEK, Karel, KOVÁŘOVÁ, Daniela. Hromadné žaloby, sborník z odborného právnického 
sympozia. Praha, 2017, s. 8.  
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navyšování počtu žalobců a škody.488 Odhlašovací systém tak odporuje zásadě, že 

každý by měl osobně bránit svá práva.489 

Je zastáván však i názor s odkazem na jiné evropské státy, které již kolektivní 

ochranu práv přijaly do svých právních řádů, že přihlašovací hromadná řízení nejsou 

dostatečně procesně efektivní, jelikož jsou nákladná a komplikovaná. Naopak 

odhlašovací hromadná řízení jsou snadnější a umožňují i mimosoudní řešení sporu.490 

Odhlašovací hromadné řízené má nastolit tzv. globální spravedlnost, tedy 

spravedlnost, která bude poskytována každému dotčenému bez ohledu na to, zda se 

o ni přihlásil či ne.491 Mezi pozitiva odhlašovacího hromadného řízení patří, že lze 

v odhlašovacím hromadném řízení vyřešit předmět sporu v jediném řízení, a to 

v celém rozsahu, neboť v případě přihlašovacího hromadného řízení se přihlásí 

například pouze 50 % dotčených osob, avšak pro žalovaného to znamená původní 

celkovou výši, když lze předpokládat, že v případě úspěchu dojde k uplatňování práv 

i ze stran ostatních dotčených osob, které doposud stály stranou.492 Autorka se s touto 

argumentací neztotožňuje a je toho názoru, že výše zmíněný model může nastat 

i v rámci odhlašovacího řízení, i když lze připustit, že pravděpodobnost je nižší, neboť 

nutným předpokladem je aktivní jednání. Avšak i v rámci odhlašovacího hromadného 

řízení mohou dotčené osoby zvážit účast v hromadném řízení a rozhodnout se spíše 

pro individuální uplatňování práva.  

V průběhu legislativního procesu došlo v oblasti odhlašovacího systému již 

k některým změnám, neboť z původního prioritního způsobu vedení hromadného 

řízení se stal odhlašovací systém pouze formou zvláštní, která se uplatní výjimečně. 

Naopak z přihlašovacího hromadného řízení se stal univerzální způsob vedení řízení. 

I přesto však systém opt-out v navrhované právní úpravě zůstal z důvodu, že každý 

systém sleduje jiný účel a každý může být prospěšný v jiné oblasti sporů.493 S kritikou 

odhlašovacího hromadného řízení nelze nesouhlasit, neboť hromadné žaloby 

 
488 ŠVEŘEPOVÁ, Kateřina. Hromadné žaloby – komentář k uveřejnění paragrafového znění. 
24. 3. 2019. 
489 Hospodářská komora: Hromadné řízení bude zneužíváno k nekalému konkurenčnímu boji, 
21. 1. 2020. 
490 BALARIN, Jan, JANOUŠKOVÁ, Anežka. K fenoménu hromadných žalob. Právní rozhledy                     
13–14/2019, s. 489. 
491 PASEKOVÁ, Eva. Advokát Michal Sylla: Hromadnými žalobami chce ministerstvo privatizovat část 
civilního procesu, záměr však odůvodňuje marxistickou rétoriku, 27. 7. 2019. 
492 BALARIN, Jan, JANOUŠKOVÁ, Anežka. K fenoménu hromadných žalob. Právní rozhledy                    
13–14/2019, s. 489. 
493  Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 59. 
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přicházejí se zcela odlišným řízením, které bude neznámé nejen laické veřejnosti, ale 

i odborníkům. Cílem je proto nastavit systém tak, aby byl co nejjednodušší 

a srozumitelný. To však ponecháním dvou způsobů řešení v zákoně nelze.  

V rámci německé právní úpravy jsou v 6. knize ZPO upraveny pouze specifika 

řízení o vzorové určovací žalobě. To je dáno především její skromnou právní úpravou. 

Německá právní úprava šla cestou méně komplikovanou a rozhodla se pouze pro 

systém přihlašovacího řízení, tedy opt-in. Přihlašování je možné od zveřejnění žaloby, 

dřívější přihlášky jsou neúčinné.494 Spotřebitelé se mohou přihlašovat až do uplynutí 

posledního dne před prvním jednáním.495  

Přihláška dává spotřebiteli zvláštní práva. Předně je potřeba zmínit stavění 

promlčecí lhůty, které nastává v případě, že dojde k úspěšnému podání přihlášky 

spotřebitelem a přihlášený nárok je totožný s tím, co je uplatňováno žalobou.496 Účinky 

přihlášení nastávají zpětně, a to ke dni podání žaloby.497  

Přihláška musí být dle § 608 odst. 2 ZPO podána ve stanovené formě a ve lhůtě, 

přičemž musí mít tyto náležitosti: jméno a adresu spotřebitele, označení soudu 

a spisovou značku vzorové určovací žaloby, označení žalovaného, jakož i předmět 

a důvod nároku nebo právního vztahu. Spotřebitel musí prohlásit, že uvedené údaje 

jsou úplné a správné. Výše zmíněné údaje nejsou obsahově kontrolovány, avšak 

kontrolována je vždy forma a lhůta.498 V případě, že nejsou splněny podmínky 

přihlášky, je přihláška neúčinná.499 Většina náležitostí odpovídá obecné právní úpravě 

žaloby, která je obsažena v § 253 odst. 2 BGB. Výše uvedené náležitosti přihlášky jsou 

stěžejní pro žalovaného, aby věděl o identitě spotřebitelů, pro soud je to pak stěžejní 

v dalším navazujícím sporu, pro správné zařazení přihlášky a pro doručování.500  

 
494 BeckOK ZPO / LUTZ, § 608 Rn. 3. 
495 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 661. 
496 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. 7. 2018, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil I, Nr. 26. 
497 BeckOK ZPO / LUTZ, § 608 Rn. 16. 
498 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 662. 
499 BAUMBACH, Adolf, LAUTERBACH, Wolfgang, ALBERS, Jan, HARTMANN, Peter, BeckKOK ZPO, 
§ 608 Rn. 6. 
500 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 23. 
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Zpětvzetí přihlášky je možné dle § 608 odst. 3 ZPO do začátku ústního jednání 

u soudu první instance. V případě, že dojde ke zpětvzetí přihlášky, pak pokračuje 

stavění promlčecí lhůty ještě 6 měsíců a poté končí.501 

Podání, jakož i zpětvzetí přihlášky je možné učinit písemně, a to v souladu s § 608 

ZPO vůči Ministerstvu spravedlnosti. Tato právní úprava se liší nejen od té české, ale 

i od právní úpravy obsažené v KapMuG, kde jsou tyto úkony činěny vůči soudu.502 

Jak již bylo řečeno výše, kolektivní řízení je upraveno pouze omezeně, proto 

německá právní úprava také umožňuje aplikaci obecných předpisů, které upravují 

civilní řízení před zemskými soudy, avšak až na určité výjimky, přičemž ty jsou totožné 

s právní úpravou KapMuG. Jedná se o nemožnost rozhodnout bez ústního jednání, 

není možné nařídit mediaci, ani vzdání se nároku žalobcem. Dále se neuplatní 

ustanovení ZPO, které upravují vedlejší intervenci či vstup třetí osoby do řízení.503 

Německá právní úprava jde v tomto směru zcela v souladu s doporučením 

Evropské unie, neboť to doporučuje přijetí právní úpravy pouze přihlašovacího 

kolektivního řízení.   

 

4.9 Náklady hromadného řízení  

Návrh zákona o hromadném řízení obsahuje také zvláštní právní úpravu nákladů 

řízení a jejich náhradu, přičemž je třeba zdůraznit, že právní úprava náhrady nákladů 

řízení je velmi stručná a aplikovat se budou převážně ustanovení občanského 

soudního řádu. Přesto zákonodárce pokládá tuto část za stěžejní, neboť na nákladech 

řízení bude závislé, jak moc se budou hromadné žaloby uplatňovat.504  

Je potřeba upravit financování hromadných žalob oproti klasickému individuálnímu 

civilnímu řízení, přičemž modifikace by měla spočívat zejména v tom, že by měla 

zůstat odrazovací funkce v podobě soudního poplatku a náhrady nákladů řízení. Na 

 
501 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. 7. 2018, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil I, Nr. 26. 
502 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 661. 
503 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 663. 
504 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 178, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 191. 
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druhou stranu by měl být zavedený institut výhodný, tedy nejlépe by měl oslovit osobu, 

které se i přes určité riziko vedení sporu vyplatí. Žalovanému by se měly v případě 

úspěchu ve věci vrátit vynaložené náklady. Naopak zúčastnění členové skupiny nesmí 

být vystaveni velkému finančnímu riziku.505 To by mělo být v navrhované právní úpravě 

řešeno následujícími způsoby: za náhradu nákladů hromadného řízení odpovídá 

pouze žalobce, zúčastnění členové skupiny se na financování hromadného řízení 

podílí až posléze, a to formou odměny žalobce, a žalovaný je oprávněn domáhat se 

po žalobci složení jistoty.506 

Následná právní úprava je opět stěžejně popsána pro přihlašovací hromadné 

řízení, avšak obdobně se použije i pro odhlašovací hromadné řízení.507  

S ohledem na zvláštní režim a průběh hromadného řízení patří nad rámec § 137 

OSŘ mezi náklady řízení i účelně vynaložené náklady na uveřejňování informací 

o hromadném řízení.508 Mezi tyto náklady budou patřit i případy, kdy soud rozhodne, 

že by určitá informace měla být zveřejněna i jinou cestou.509 

Pro výpočet výše odměny advokáta pak bude použit právní předpis o mimosmluvní 

odměně.510 V tomto případě není zřejmé, zda se bude aplikovat advokátní tarif či zda 

bude vytvořen nový právní předpis. Odpověď na to podává důvodová zpráva s tím, že 

doposud chybějící paušální vyhláška se neuplatní, ale uplatní se advokátní tarif.511 Ten 

se uplatní i v případě, pokud by byla v budoucnu vydána paušální vyhláška, a to 

zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o specifické řízení, a ne o průměrné 

řízení, na které paušální vyhláška směřuje.512 Aplikaci advokátního tarifu bylo možné 

dovodit i z toho, že věcný záměr návrhu zákona o hromadných žalobách počítá se 

změnou advokátního tarifu, nepočítá tedy s novým právním předpisem.  

 
505 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 179, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 192. 
506 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 192. 
507 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
508 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 90, Návrh zákona o hromadném řízení, § 87. 
509 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 182, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 193. 
510 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 90, Návrh zákona o hromadném řízení, § 87. 
511 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 182, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 193. 
512 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 193. 
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Náhradu nákladů řízení lze přiznat nebo uložit pouze účastníkovi hromadného 

řízení.513 V nově navrhované právní úpravě zákona o hromadném řízení lze toto právo 

přiznat nebo povinnost uložit i státu.514 Toto je obecné pravidlo, které má však výjimku 

v tzv. separaci nákladů, o které bude hovořeno v následujícím odstavci. 

Občanský soudní řád se bude aplikovat v případě náhrady nákladů řízení 

vzniklých zaviněním nebo náhodou, která se osobě přihodila. Zúčastněným členům 

skupiny lze uložit náhradu nákladů řízení, pokud je zavinily a tyto náklady by jinak 

nevznikly.515  

Z výše uvedeného je zřejmé, že zúčastněné členy skupiny je v zásadě nutné 

z povinnosti hradit náklady řízení vyloučit s ohledem na to, že nejsou účastníky řízení 

a mají limitované postavení. Nelze tedy přenášet tuto povinnost na zúčastněné členy 

skupiny, kteří žalobu nepodali. Zúčastnění členové skupiny se tedy žádné hrozbě 

náhrady nákladů řízení nevystavují. Ovšem to samé platí i opačně, tedy že zúčastnění 

členové skupiny v případě úspěchu nemají právo na náhradu nákladů řízení, když 

jejich účast není u jednání nezbytná. Tím však není dotčeno ustanovení § 147 OSŘ 

o odpovědnosti za zaviněné náklady řízení.516 Zúčastnění členové skupiny však 

nejsou v tomto ustanovení výslovně uvedeni, a tak je důležité upravit takovou 

povinnost v nově navrhovaném zákoně o hromadném řízení, přičemž oproti výše 

uvedenému ustanovení se jim nepřičítá náhrada nákladů, pokud vznikly náhodou, 

která se jim přihodila.517  

Soud může vydat i mezitímní vyúčtování nákladů řízení, přičemž posléze musí 

soud rozhodnout v souladu s tímto usnesením.518 

Pojem jistota není civilnímu řízení cizí, avšak v občanském soudním řádu se s ním 

setkáváme zcela výjimečně, a to jen ve spojitosti s předběžným opatřením, pokud 

nejde o některá předběžné řízení ve věci péče o nezletilé nebo o předběžná opatření 

dle § 75b odst. 3 OSŘ. Naopak je tomu v navrhované právní úpravě hromadného 

 
513 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 91, Návrh zákona o hromadném řízení, § 88. 
514 Návrh zákona o hromadném řízení, § 88. 
515 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 91, Návrh zákona o hromadném řízení, § 88. 
516 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 183, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 193–194. 
517 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 184, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 194. 
518 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 91, Návrh zákona o hromadném řízení, § 88. 
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řízení, kde se s jistotou setkáváme na různých místech, nejprve jako podmínkou 

platební schopnosti a poté v souvislosti s návrhem na složení jistoty.519  

Jistota je zcela zásadním institutem pro to, aby bylo zabráněno k podávání 

zneužívajících žalob. Institut jistoty má jednak preventivní a jednak reparační funkci.520 

Soud může na návrh žalovaného uložit žalobci usnesením povinnost složit 

přiměřenou jistotu na náhradu nákladů řízení, avšak to lze jen v případě, že je vážná 

obava, že by v případě neúspěchu nebyl schopen nahradit žalovanému náklady řízení 

anebo by nebyl schopen nahradit újmu, která by vznikla v souvislosti s porušením 

povinnosti v hromadném řízení. I žalobce může podat návrh na složení jistoty, a to jen 

v případě, že existuje reálná obava, že by procesní nástupce žalovaného v případě 

neúspěchu nebyl schopen nahradit náklady řízení žalobci. Žalobce pak podá návrh 

spolu s návrhem na vstup nového žalovaného do řízení a soud může uložit složení 

přiměřené jistoty původnímu žalovanému.521 Taková situace nastane například, pokud 

nový žalovaný má sídlo v zahraničí.522 V návrhu na složení jistoty vždy musí být 

odůvodněno, proč existuje reálná obava, že náklady řízení nebudou nahrazeny.523  

V usnesení soud určí výši jistoty a lhůtu pro složení, a to s ohledem na předmět 

řízení, přičemž jen proti usnesení, jímž soud uložil povinnost k zaplacení jistoty, je 

odvolání přípustné.524 Naopak proti nevyhovujícímu usnesení se lze bránit pouze 

novým návrhem.525 Soud v usnesení dostatečně poučí o následcích nezaplacení 

jistoty osobu, proti níž návrh na složení jistoty směřuje.526 Jistota se pak skládá do 

úschovy soudu. Jistotu je možné uložit jak již v certifikačním řízení, tak i v rámci řízení 

ve věci samé.527  

 
519 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 184, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 194. 
520 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 184, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 195. 
521 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 92. Návrh zákona o hromadném řízení, § 89. 
522 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 185, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 195. 
523 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 92, Návrh zákona o hromadném řízení, § 89. 
524 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 93, Návrh zákona o hromadném řízení, § 90. 
525 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 186, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 196. 
526 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 94, Návrh zákona o hromadném řízení, § 91. 
527 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 185, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 195. 
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V případě, že žalobce nesloží jistotu ve stanovené lhůtě, dojde k zastavení 

hromadného řízení a zúčastnění členové skupiny budou soudem vyrozuměni o tom, 

že se mohou svých nároků domáhat individuálně. V případě, že jistotu nesloží 

žalovaný, pak soud vydá usnesení, kterým stanoví, že je zavázán k náhradě nákladů 

řízení, které vznikly v době, kdy byl účastníkem řízení, zavázán společně a nerozdílně 

s procesním nástupcem žalovaného.528 V případě nesložení jistoty ze strany žalobce 

nastávají v podstatě stejné následky jako v případě nezaplacení soudního poplatku, 

avšak odlišné oproti nezaplacení jistoty v klasickém soudním řízení, neboť v případě 

nezaplacení jistoty za předběžné opatření se usnesením předběžné opatření odmítá. 

S ohledem na následky, které nezaplacení způsobuje, se jedná o hybrid mezi jistotou 

známou dle občanského soudního řádu a soudním poplatkem. Již z předešlých kapitol 

vyplývá, že nezaplacení jistoty má různé následky, a to v závislosti, zda se jedná 

o podmínku řízení nebo o jistotu, kterou lze přirovnat k jistotě skládané v souvislosti 

s předběžným opatřením v individuálním civilním řízení. Autorka je toho názoru, že 

v tomto případě následek zastavení není zcela dobře zvolený, neboť se nejedná 

o podmínku řízení dle navrhované právní úpravy, ale spíše lze jistotu v tomto případě 

přirovnat ke složení jistoty jako u zveřejnění dokumentu, u kterého, jak již bylo řečeno 

výše, dochází v případě nezaplacení k odmítnutí. Ohledně následků nesložení jistoty 

je současná navrhovaná právní úprava chaotická a dle autorky nelogická. 

Ze složené jistoty lze také uspokojit oprávněnou osobu, pokud nebude uspokojena 

dobrovolně. S drobnými odchylkami přejímá soud právní úpravu z občanského 

soudního řádu, konkrétně z § 77a OSŘ.529 Jedná se o návrhový proces, přičemž návrh 

lze podat do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o náhradě nákladů řízení nabylo právní 

moci, a to k soudu, který vedl hromadné řízení.530 Je jedno, zda se jedná o jistotu 

složenou s podmínkou platební schopnosti nebo o jistotu složenou na návrh 

účastníka.531 

Navrhovaný zákon o hromadném řízení upravuje také žalobu na náhradu újmy, 

kterou může podat každý, komu vznikla újma v souvislosti s porušením povinnosti 

v hromadném řízení. K podání žaloby je určena subjektivní lhůta 6 měsíců ode dne, 

 
528 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 94, Návrh zákona o hromadném řízení, § 91. 
529 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 187, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 196. 
530 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 95, Návrh zákona o hromadném řízení, § 92. 
531 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 196. 
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kdy se poškozený o újmě dozvěděl, a 3 roky od pravomocného skončení hromadného 

řízení, přičemž příslušný je soud, který rozhodoval v hromadném řízení. V případě, že 

je náhrada újmy pravomocně přiznána, může být uspokojena z jistoty.532 

V případě, že by měla být z jistoty uspokojeno více osob nebo by z jistoty mělo být 

uspokojeno právo na náhradu újmy a právo na náhradu nákladů řízení, rozdělí se 

jistota mezi všechny poškozené s tím, že není tím dotčeno právo požadovat to, co 

nebude samotnou jistotou uspokojeno.533 Pokud marně uplynula lhůta k uplatnění 

práva na uspokojení ze složené jistoty nebo pokud nebyla jistota jinak využita, soud 

jistotu vrátí.534 

Je zcela zásadní odlišovat odměnu žalobce, na kterou má nárok po zúčastněných 

členech skupiny z přisouzeného plnění, a dále odměnu advokáta, která je součástí 

náhrady nákladů řízení.535 Odměnu žalobce lze přiznat, pokud to odůvodňuje nárok, 

tedy jedná se o aktivní plnění. Pak má žalobce nárok na odměnu, která je poskytnuta 

z plnění, tedy nárok zúčastněných členů skupiny se o tuto odměnu sníží. Je to určitý 

poplatek, který zúčastnění členové platí za to, že žalobce bez jejich aktivní účasti 

vyhrál spor. Naopak v případě neúspěchu přicházejí pouze o uplatněný nárok, ale 

nehrozí jim žádná jiná ztráta.536 

Pokud se jedná o hromadnou žalobu, která směřuje na konání, může žalobce 

požadovat odměnu v procentuální výši z přisouzeného plnění, přičemž o to se sníží 

nárok zúčastněných členů skupiny.537 V zásadě platí, že žalobce dostává stejné 

plnění, tedy pokud je to peněžité plnění, dostane odměnu v penězích, pokud je to 

mouka nebo uhlí například, dostane jako odměnu příslušné procento mouky nebo 

uhlí.538  

V případě, že nelze takto odměnu určit, zejména pokud spočívá povinnost 

v provedení práce nebo výkonů, poskytne se odměna žalobci v penězích.539 V praxi to 

 
532 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 96, Návrh zákona o hromadném řízení, § 93. 
533 Návrh zákona o hromadném řízení, § 94. 
534 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 78, Návrh zákona o hromadném řízení, § 95. 
535 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 191, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 199. 
536 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 188, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 197–198. 
537 Návrh zákona o hromadném řízení, § 96. 
538 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 189, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 198. 
539 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 99, Návrh zákona o hromadném řízení, § 96. 
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bude vypadat tak, že si například členové skupiny doplatí část té práce nebo výkonu, 

a to výši odměny žalobce.540  

Procentuální výše bude stanovena s ohledem na složitost a délku hromadného 

řízení.541 V nově navrhované právní úpravě je stanoveno, že odměna nesmí 

přesáhnout 25 % z přisouzeného plnění.542 V původním navrhovaném zákoně 

o hromadných žalobách byla stanovena hranice odměny 20–30 %.543 

Žalobce a žalovaný se mohou na formě odměny dohodnout jinak, přičemž nesmí 

být dotčeno právo zúčastněných členů skupiny na přisouzeném plnění.544 To 

znamená, že lze, aby se i přesto, že je v rámci řízení přiznán nárok na vydání uhlí nebo 

mouky, dohodli na peněžité odměně. Zúčastněný člen skupiny má však stále nárok na 

vydání mouky nebo uhlí.545 

Žalobce vedle odměny může požadovat náhradu nákladů řízení a odměnu za 

zastupování advokátem.546 

Je potřeba zmínit, co už bylo řečeno výše, že žalobce si vyčíslí odměnu 

v hromadné žalobě a definitivní výši určí soud v certifikačním usnesení, tedy může ji 

i přiměřeně snížit s ohledem na složitost a délku hromadného řízení.547  

V rámci německé právní úpravy nenašla náhrada nákladů řízení své místo 

v 6. knize ZPO, bude tedy aplikována obecná právní úprava. Došlo však ke změnám 

v rámci jiných právních předpisů, které musely na přijetí právní úpravy 

„Musterfeststellungsklage“ reagovat.  

Německá právní úprava změnila zákon o soudních poplatcích, ve kterém bylo 

stanoveno, že hodnota řízení o vzorové určovací žalobě nesmí překročit částku 

250 000 Euro.548 Inspiraci tato hranice našla v UKlaG, přičemž k zavedení takové 

 
540 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 190, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 199. 
541 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 100, Návrh zákona o hromadném řízení, § 97. 
542 Návrh zákona o hromadném řízení, § 97. 
543 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 99. 
544 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 99. Návrh zákona o hromadném řízení, § 96. 
545 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 190, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 199. 
546 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 100, Návrh zákona o hromadném řízení, § 98. 
547 Návrh zákona o hromadném řízení, § 97. 
548 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. 7. 2018, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil I, Nr. 26. 
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hranice vede důraz na zájem většiny a skutečnost, že žaloba sloužící ke kolektivnímu 

uplatňování práv nemá mít hospodářský význam.549 Náhrada nákladů se uplatní 

obdobně, jak je tomu v rámci české právní úpravy.  

Ke změně právní úpravy došlo i v rámci zákona o advokátní kompenzaci, v němž 

byla změněna oblast výčtu úkonů advokáta. V souvislosti s řízením 

o „Musterfeststellungklage“ byly přidány dvě položky, a to přihláška spotřebitele do 

řízení, jakož i zpětvzetí přihlášky.550  

Zcela překvapující byl původní návrh „Musterfeststellungsklage“. V něm původně 

zákonodárci chtěli zpoplatnit přihlášku spotřebitelů do řízení, a to poplatkem ve výši 

10 Euro. Výše poplatku pak měla být paušálně stanovena bez ohledu na výši 

přihlašovaného nároku.551 Do finální právní úpravy se ale tento soudní poplatek 

nedostal, a tak spotřebitel není v souvislosti s podáním přihlášky finančně zatížen. 

Lze dospět k závěru, že obě právní úpravy jsou v souladu s doporučením 

Evropské unie až na odměnu žalobce, která je upravena v rámci navrhované české 

právní úpravy, neboť ta je v rozporu s obsahem doporučení Evropské unie. 

 

4.10 Rozhodování v hromadném řízení  

Již dříve autorka hovořila o rozhodnutí, jímž se zastavuje řízení nebo jímž se 

hromadná žaloba odmítá. Jedná se o konečné rozhodnutí, avšak ne o rozhodnutí ve 

věci samé, tedy o meritorní rozhodnutí. S ohledem na tuto skutečnost byly zařazeny 

do kapitoly 4.10 pouze dvě rozhodnutí, a to rozsudek a smír. Obě tato rozhodnutí jsou 

meritorními rozhodnutími a zakládají překážku rei iudicatae. 

4.10.1 Smír 

Autorka se rozhodla v rámci této podkapitoly věnovat se nejprve usnesení 

o schválení smíru, neboť se svou formální stránkou nejvíce blíží výše uvedeným 

 
549 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 27. 
550 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12. 7. 2018, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil I, Nr. 26. 
551 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 661. 
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nemeritorním rozhodnutím a také je výsledkem smírčího jednání, které předchází 

vydání rozsudku. 

I v hromadném řízení lze uzavřít mezi účastníky smír.552 S ohledem na to, že 

hromadné řízení je svým charakterem řízení, v němž je rozhodováno o nárocích jiných 

osob, než jsou účastníci řízení, pak se nabízela otázka, zda vůbec připustit smír 

v hromadném řízení. Navrhovaná právní úprava připouští smír, a to s ohledem na 

skutečnost, že dohoda mezi účastníky je vždy nejlepším řešením sporu. V klasickém 

civilním řízení má soud vždy vést účastníky ke smírnému řešení sporu, ke kterému 

může dojít v jakékoliv fázi řízení.553 Je otázkou, zda lze kdykoliv uzavřít smír i v rámci 

hromadného řízení. Autorka je toho názoru, že smír nelze uzavřít dřív, než uplyne 

přihlašovací nebo odhlašovací lhůta, neboť do té doby není pevně stanoven okruh 

zúčastněných členů skupiny, vůči kterým by případný smír měl účinky. Ostatně takto 

k tomu přistupuje i německá právní úprava. 

Účastníci, pokud chtějí uzavřít smír, předloží soudu návrh smíru, který bude 

následně uveřejněn v rejstříku hromadných řízení.554 Zúčastněný člen skupiny je 

oprávněn podat k návrhu smíru námitku.555  

Poté, co uplyne lhůta k podání námitek, bude nařízeno soudem jednání, v rámci 

něhož bude projednán návrh smíru a námitky, přičemž přiměřeně bude uplatněno 

právo být slyšen.556 Nic nebrání, aby po projednání účastníci návrh upravili nebo 

předložili nový návrh.557 

Soud smír schválí. Neschválí jej, pokud by byl v rozporu s právními předpisy nebo 

v rozporu se zájmem zúčastněných členů skupiny. Usnesení o schválení smíru soud 

uveřejní bez zbytečného odkladu v rejstříku hromadných řízení.558 Dále je také 

navrhovanou právní úpravou detailněji upraveno posouzení soudu, zda je návrh smíru 

v zájmu skupiny. Soud při posouzení přihlédne zejména k tomu, zda žalobce 

zastupoval při vyjednávání zájmy skupiny, zda není pochybnost ohledně vztahu mezi 

 
552 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 76, Návrh zákona o hromadném řízení, § 76. 
553 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 167, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 185. 
554 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 76, Návrh zákona o hromadném řízení, § 76. 
555 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 76, Návrh zákona o hromadném řízení, § 77. 
556 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 78, Návrh zákona o hromadném řízení, § 78. 
557 Návrh zákona o hromadném řízení, § 79. 
558 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 78, Návrh zákona o hromadném řízení, § 81. 
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žalobcem a žalovaným, zejména pokud se jedná o nestrannost a nezávislost, zda 

právo nebo oprávněné zájmy přiznané zúčastněným členům skupiny jsou spravedlivé 

s ohledem na náklady, rizika a délku hromadného řízení, na účinnost způsobu 

rozdělení plnění mezi zúčastněné členy skupiny, na výši a způsob výplaty žalobce. 

Dále soud přihlédne k tomu, zda je se stejnými nebo podobnými právy zúčastněných 

členů skupiny nakládáno rovnocenně.559  

Zde je rozdíl oproti právní úpravě smíru v klasickém individuálním civilním řízení, 

neboť je přezkoumán návrh smíru i z hlediska zájmu skupiny. Schválený smír působí 

jen ve vztahu ke skupině, o jejichž právech je jednáno a rozhodováno.560  

Zúčastnění členové skupiny v případě, že podali bezúspěšně námitky, mohou 

oznámením vyloučit účinky smíru vůči sobě, přičemž oznámení je nutné podat 

u soudu, který vedl hromadné řízení, a to ve lhůtě, která byla soudem určena 

v usnesení o schválení smíru.561 Původně v návrhu zákona o hromadných žalobách 

bylo stanoveno, že lhůta nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů.562 Aktuální 

návrh zákona o hromadném řízení tuto lhůtu poupravuje, neboť stanovuje lhůtu 

v minimální délce 1 měsíce, avšak maximálně 3 měsíce od uveřejnění usnesení 

o schválení smíru v rejstříku hromadných řízení.563 Přiměřeně se bude postupovat jako 

při odhlášení v odhlašovacím systému hromadného řízení a zúčastněný člen skupiny 

bude muset k tomu navíc v oznámení prokázat, že uplatnil bezúspěšně námitky.564 

Tím jsou motivováni i účastníci řízení, aby připomínkám co nejvíce, již ze své iniciativy, 

vyhovovali, aby se zúčastnění členové skupiny nedohlásili a neuplatňovali své nároky 

individuálně.565 Pokud zúčastnění členové skupiny takto účinky smíru nevyloučí, je pro 

ně smír závazný.566 Naopak zúčastnění členové skupiny, kteří účinky smíru vůči své 

osobě vyloučili, mohou v hromadném řízení pokračovat.567 Právní úprava ohledně 

pokračování hromadného řízení je novinkou nového návrhu zákona o hromadném 

řízení. Je otázkou, zda taková právní úprava je přínosná, neboť není jasně stanovena 

 
559 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 81, Návrh zákona o hromadném řízení, § 80. 
560 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 169, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 187. 
561 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 79, Návrh zákona o hromadném řízení, § 82. 
562 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 79.  
563 Návrh zákona o hromadném řízení, § 82. 
564 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 79, Návrh zákona o hromadném řízení, § 82. 
565 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 170, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 189. 
566 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 80, Návrh zákona o hromadném řízení, § 83. 
567 Návrh zákona o hromadném řízení, § 83. 
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hranice, za které bude smír schválen, a naopak není jasně stanovena hranice počtu 

zúčastněných osob, který je potřeba pro pokračování hromadného řízení. Dále není 

jasné, zda se uplatní obecné podmínky nebo bude hromadně řízení pokračovat 

i v případě, že žalobce bude zastupovat například pouze dva zúčastněné členy 

skupiny. Autorka je toho názoru, že se uplatní obecné podmínky, neboť již bylo 

zmíněno výše, že podmínky hromadného řízení soud zkoumá nejen v rámci tzv. 

certifikačního řízení, ale během celého hromadného řízení. Definitivní odpověď na tuto 

otázku dává důvodová zpráva, která říká, že v hromadném řízení lze pokračovat, 

pokud zbylo alespoň 10 členů, v opačném případě bude hromadné řízení zastaveno 

a zbylí členové mohou podat individuální žalobu.568 Přesto by v tomto směru měla být 

právní úprava více exaktní. Jak bude uvedeno dále, německá právní úprava přináší 

jasně stanovenou procentuální hranici, za niž může dojít k uzavření smíru.  

Jako další otázka se nabízí, zda je možné nalézt v rámci jednoho hromadného 

řízení více smírných řešení. Pokud nastane případ, že po uzavření smíru bude 

v hromadném řízení dále pokračováno, je autorka toho názoru, že nic nebrání tomu, 

aby znovu byl uzavřen smír ve vztahu k jiným zúčastněným členům skupiny, neboť 

navrhovaná právní úprava nic takového nevylučuje.  

Odvolání proti usnesení, jímž byl smír schválen, není přípustné, naopak, proti 

usnesení, jímž smír schválen nebyl, je odvolání přípustné.569 Autorka je toho názoru, 

že lze uplatnit také ustanovení § 99 odst. 3 OSŘ, kterým se lze domáhat zrušení 

usnesení o schválení smíru, o kterém by měli být účastníci řízení poučeni. Nepřímo to 

také připouští důvodová zpráva, která ustanovení § 99 odst. 3 OSŘ zmiňuje 

v souvislosti s § 83 navrhovaného zákona o hromadném řízení.570 

Výše uvedená ustanovení se použijí i v případě odhlašovacího hromadného řízení 

v souladu s § 101 navrhovaného zákona o hromadném řízení.571 

Uzavření smíru je možné i v rámci německé právní úpravy 

„Musterfeststellungsklage“. Zařazení právní úpravy smíru do nově přijaté právní 

úpravy „Musterfeststellungsklage“ má své opodstatnění. Němečtí zákonodárci se 

 
568 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 189. 
569 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 188. 
570 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 189. 
571 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
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inspirovali v již dříve zavedené právní úpravě KapMuG.572 Avšak o efektivním využití 

tohoto institutu by mohlo být zprvu polemizováno, neboť doposud nebyl žádný smír 

podle právní úpravy KapMuG uzavřen.573 Tato polemika a obava byla vyvrácena ihned 

po přijetí právní úpravy, a to smírem, který byl nedávno schválen v zásadním sporu, 

o kterém bylo hovořeno již v kapitole 4.1 a díky kterému došlo k urychlení německého 

legislativního procesu vzorové určovací žaloby, tedy v tzv. kauze Dieselgate.574 

Uzavření smíru právě v této kauze se zajisté postará o pozitivní ohlas vzorové určovací 

žaloby a její další aplikaci.  

Pokud jde o úspěšnost, velmi často je zmiňována úspěšnost smírného řešení 

sporu v USA v rámci tamní hromadné žaloby, tzv. class action.575 Autorka je toho 

názoru, že princip hromadného řízení v USA nelze dobře porovnávat s navrhovanou 

českou právní úpravou nebo s právě již přijatou německou právní úpravou, neboť tyto 

systémy jsou odlišné. I když na začátku navrhovaná česká právní úprava byla 

inspirována americkou tzv. class action, v průběhu času došlo ke změnám, které 

navrhovanou hromadnou žalobu posunuly z klasické skupinové žaloby směrem 

k reprezentativní žalobě.  

Smír dle německé právní úpravy má za cíl nejen ukončení hromadného řízení, ale 

i uspokojení nároků.576 Žalovaný by ale v takovém případě musel s ohledem na 

charakter žaloby plnit dobrovolně, jinak by se spotřebitelé museli bránit individuální 

žalobou, neboť samotný smír není pro spotřebitele exekučním titulem.577 V případě 

německé právní úpravy vzorové určovací žaloby nesmí být zapomínáno, že je 

rozhodováno o určitém základu, nikoliv o jednotlivých nárocích spotřebitelů. 

Spotřebitelé musí podat individuální žalobu, aby dosáhli plnění. V tomto ohledu je 

navrhovaná česká právní úprava dokonalejší, rozhodnutí je pro zúčastněné členy 

 
572 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 664. 
573 HALFMEIER, Axel. ZRP 2017, s. 203. 
574 VW-Vergleich: Frist zur Annahme ist abgelaufen, 2. 5. 2020. 
575 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 167, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 185. 
576 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 664. 
577 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 665. 
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skupiny exekučním titulem a navrhovaná česká právní úprava nezapomíná na 

hromadný výkon rozhodnutí.578 

Německá právní úprava stanovuje také v § 611 odst. 2 ZPO formální náležitosti 

smíru. V něm by mělo být specifikováno, jaká plnění budou přihlášeným spotřebitelům 

poskytnuta, jakož i oprávnění přihlášených spotřebitelů. Současně by ve smíru měla 

být stanovena splatnost plnění. V neposlední řadě je potřeba do smíru zahrnout, jak 

budou náklady řízení rozděleny mezi účastníky sporu. 

Stejně jako v české právní úpravě, tak i v té německé schvaluje smír podle § 611 

odst. 3 ZPO, soud, a to po splnění zákonných podmínek. Soud musí zvážit, zda je 

narovnání, které je předmětem smíru, s ohledem na dosavadní průběh řízení 

přiměřené. Pokud dospěje, že je takové smírné řešení přiměřené, usnesením, proti 

němuž není odvolání přípustné, smír schválí. Smír není možné schválit ještě před 

prvním jednáním, a to z toho důvodu, že v té době běží pro spotřebitele stále 

přihlašovací lhůta.579 

Okamžik schválení smíru je stěžejní pro účinky smíru. Ty nastávají dle § 611 odst. 

4 ZPO pro přihlášené spotřebitele, kteří jsou přihlášenými spotřebiteli v okamžiku 

schválení smíru. Těmto spotřebitelům je doručováno usnesení o schválení smíru, 

v němž je uvedeno poučení o účincích smíru, o právu vystoupení ze smíru, jakož 

i o formě a lhůtě pro vystoupení ze smíru. Každý spotřebitel má měsíční lhůtu, přičemž 

lhůta se počítá od doručení schváleného smíru. Pro každého spotřebitele tak plyne 

lhůta samostatně.580 Spotřebitel je oprávněn učinit dle § 611 odst. 4 ZPO vystoupení 

písemně nebo ústně do protokolu u soudu. Každý spotřebitel se tak může svobodně 

rozhodnout, zda chce, aby smír, se schváleným obsahem, měl účinky i vůči němu.581 

Avšak to je jediná možnost spotřebitele v Německu, jak se může ze smíru vymanit. 

Oproti české právní úpravě nedává německá právní úprava spotřebiteli žádnou 

možnost, jak se proti smíru bránit, aniž by nemusel vystoupit. V podstatě česká právní 

úprava oproti německé nabízí spotřebiteli dvojitou ochranu v podobě námitek 

 
578 Návrh zákona o hromadném řízení, Část čtvrtá, Hlava I. 
579 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 25. 
580 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 665. 
581 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 26. 
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a posléze vyloučení účinků, i když vyloučení účinků je podmíněno předchozími 

bezúspěšnými námitkami. 

S ohledem na výše uvedenou možnost vystoupení ze smíru, a tak vyloučení 

účinků smíru v německé právní úpravě je potřeba stanovit určitou hranici, při níž bude 

smír ještě účinný, neboť je nezbytné, aby byl smír v zájmu většiny.582 Němečtí 

zákonodárci tak v § 611 odst. 5 ZPO stanovili, že smír je účinný, jen pokud vystoupí 

méně jak 30 % přihlášených spotřebitelů. Pokud dojde k tomu, že smír bude účinný, 

vysloví soud v usnesení účinnost smíru a obsah smíru. Zveřejněním usnesení je smír 

účinný vůči přihlášeným spotřebitelům, kteří nevystoupili. Pokud dojde k tomu, že smír 

není soudem schválen nebo vystoupí vyšší počet spotřebitelů, pak pokračuje soud 

v hromadném řízení dále.583 Dle autorky je německá právní úprava v tomto směru 

preciznější, zejména pokud se jedná o jasně stanovenou hranici.  

Právní úprava smírného řešení sporu obou právních úprav je v souladu 

s doporučením Evropské unie. 

4.10.2 Rozsudek 

I pro hromadné řízení platí, že soud rozhoduje ve věci samé zásadně rozsudkem. 

Ten soud bezodkladně zveřejní i v rámci veřejně přístupného rejstříku hromadných 

řízení, aby byl rozsudek každému členovi skupiny přístupný. V hromadném řízení 

nelze vydat dle ustanovení občanského soudního řádu rozsudek pro uznání, pokud je 

vydán na základě fikce, rozsudek pro zmeškání a platební rozkaz.584 Naopak 

standartní rozsudek pro uznání za situace, kdy žalovaný nárok uzná, vydat lze, neboť 

takové jednání je projevem vůle žalovaného.585 Výše uvedené se použije nejen pro 

přihlašovací, ale i pro odhlašovací hromadné řízení.586 V následujících odstavcích jsou 

již upravena specifika pro rozsudek vydaný v rámci přihlašovacího hromadného řízení 

a v rámci odhlašovacího hromadného řízení, přičemž právní úprava v jednotlivých 

systémech vzájemně nesplývá a je potřeba ji separovat. 

 
582 BeckOK ZPO / AUGENHOFER, § 611 Rn. 2. 
583 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 665. 
584 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 101, Návrh zákona o hromadném řízení, § 99. 
585 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 193, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 200. 
586 Návrh zákona o hromadném řízení, § 101. 
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Rozsudek vydaný v rámci přihlašovacího řízení musí mít v záhlaví označeny 

zúčastněné členy skupiny, kteří souhlasili se zahájením přihlašovacího hromadného 

řízení.587 Ve výroku rozsudku musí však být označeni všichni zúčastnění členové 

skupiny. Dále v případě rozsudku, jímž byla uložena povinnost něco konat, musí být 

ve výroku určena lhůta a způsob plnění a musí být označeno plnění, jež náleží 

jednotlivým zúčastněným členům skupiny.588 Plnění je již sníženo o odměnu 

žalobce.589 Současně v rozsudku musí být vyčíslena odměna žalobce, která musí 

korespondovat s výší, která byla stanovena v usnesení, kterým byla hromadná žaloba 

připuštěna. V případě, že by počet členů byl vyšší jak 20, pak navrhovaná právní 

úprava dovoluje postupovat podle ustanovení odhlašovacího řízení a odkázat na 

přiložený seznam. Výrok pravomocného rozsudku je pak závazný pro zúčastněné 

členy skupiny, kteří jsou uvedeni v rozsudku.590 Rozsudek se v této části podobá více 

individuálnímu řízení, neboť všichni zúčastnění členové skupiny jsou soudu známi, 

odpadá také fáze, ve které se vypořádávají zúčastnění členové skupiny.591 

Právní úprava je i v této části stručná, i tak by advokát žalobce možná právě z ní 

mohl čerpat při vytváření petitu hromadné žaloby. 

Svá a mnohem rozsáhlejší specifika má rozsudek v odhlašovacím řízení, která 

budou podrobně rozvedena v následujících odstavcích.  

Stejně jako v přihlašovacím systému, i v odhlašovacím systému musí být v záhlaví 

označeni zúčastnění členové skupiny, avšak pouze ti, kteří udělili souhlas s jeho 

zahájením.592 

Ve výroku musí být zúčastnění členové skupiny obecně označeni, aby byla možná 

následná identifikace. Dále musí být ve výroku rozsudku označeni všichni zúčastnění 

členové skupiny, a to s odkazem na jejich seznam, tedy seznam aktivních 

zúčastněných členů skupiny, a odhlášení členové skupiny, a to s odkazem na seznam 

odhlášených členů skupiny. Seznam aktivních zúčastněných členů skupiny a seznam 

 
587 Návrh zákona o hromadném řízení, § 100. 
588 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 115, Návrh zákona o hromadném řízení, § 100. 
589 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 211, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 202. 
590 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 115, Návrh zákona o hromadném řízení, § 100. 
591 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 210, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 201. 
592 Návrh zákona o hromadném řízení, § 127. 
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odhlášených členů skupiny jsou přílohou rozsudku. Výrok rozsudku je pak závazný pro 

všechny členy skupiny, kteří se neodhlásili a jsou tedy zúčastněnými členy skupiny.593 

V případě, že se jedná o rozsudek o plnění (dle terminologie navrhované právní 

úpravy se opravdu jedná o rozsudek o plnění, nikoliv na plnění), ten musí obsahovat 

způsob plnění a lhůtu, ve které má žalovaný plnit, a dále způsob a lhůtu, ve které se 

zúčastnění členové skupiny o plnění mohou přihlásit. Lhůta k přihlášení se o plnění 

nesmí být delší jak 6 měsíců od uveřejnění v rejstříku hromadných řízení.594 Lhůta 

k plnění žalovaného bude dána na úvaze soudu, a to s ohledem na objem plnění.595 

Je otázkou, zda v případě, že nebude stanovena lhůta k plnění žalovaného, (například 

dojde k jejímu opomenutí), zda se subsidiárně použije pariční lhůta z občanského 

soudního řádu. Autorka je toho názoru, že aplikovatelná může být, neboť aplikace 

občanského soudního řádu není v tomto rozsahu vyloučena či omezena. Navíc v rámci 

důvodové zprávy je její aplikace u jiných ustanovení umožněna.596 V rámci rozsudku 

bude zpravidla rozhodnuto pouze o základu náhrady nákladů řízení, přesná výše pak 

bude součástí usnesení o schválení návrhu na vypořádání.597  

V případě, že byl vydán rozsudek o plnění, je nutné ještě vypořádat plnění mezi 

jednotlivé zúčastněné členy. Zveřejněním pravomocného rozsudku v rejstříku 

hromadných řízení začíná zúčastněným členům skupiny běžet lhůta, v níž mohou 

uplatňovat práva z plnění, které jim bylo přisouzeno.598 V původní navrhované právní 

úpravě bylo staveno, že lhůta počíná běžet od právní moci rozsudku.599 V tomto ohledu 

tedy došlo k zpřísnění a urychlení, na druhé straně došlo k posílení právní jistoty 

zúčastněných členů skupiny, neboť časový údaj zveřejnění bude učiněn ihned, avšak 

k vyznačení právní moci v hromadném rejstříku by mohlo dojít zpětně.   

Zúčastnění členové skupiny uplatňují své právo ve lhůtě stanovené soudem, a to 

přímo u žalobce. Uplatňovat své právo nemusí zúčastnění členové skupiny, kteří jsou 

vedeni v seznamu zúčastněných členů skupiny. Na výzvu jsou však povinni poskytnout 

 
593 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 102, Návrh zákona o hromadném řízení, § 127. 
594 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 103, Návrh zákona o hromadném řízení, § 128. 
595 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 197, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 215. 
596 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 221. 
597 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 103, Návrh zákona o hromadném řízení, § 128. 
598 Návrh zákona o hromadném řízení, § 129. 
599 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 103. 
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údaje, které žalobce k poskytnutí plnění potřebuje.600 Půjde například o sdělení 

bankovního účtu.601 Obecně lze očekávat, že s ohledem na skutečnost, že půjde 

o rozdělení již přisouzené částky, budou zúčastnění členové skupiny aktivnější než na 

začátku řízení.602 

Poté, co zúčastněným členům skupiny uplyne lhůta pro přihlášení, předloží 

žalobce soudu návrh na vypořádání. V návrhu uvede zúčastněné členy skupiny, kteří 

se přihlásili, a výši jejich uplatňovaného práva, případně souhrnnou výši plnění, kterou 

žalovaný složí ve lhůtě do soudní úschovy, vyčíslení účelně vynaložených nákladů 

a vyčíslení odměny žalobce, která musí korespondovat s výší stanovenou v usnesení, 

kterým byla připuštěna hromadná žaloba. K návrhu žalobce připojí svou zprávu 

o vypořádání, jejímž obsahem budou skutková tvrzení, důkazní návrhy 

a stanoviska.603 I v tomto případě se zákonodárce inspiroval insolvenčním řízením, 

konkrétně u návrhu konečné zprávy a rozvrhového usnesení. Pouze místo 

insolvenčního správce jsou tyto dokumenty předkládány žalobcem.604  

Návrh na vypořádání podléhá přezkumu soudem, žalobce může být vyslechnut 

soudem k odstranění chyb a nejasností, poté se již upravený návrh zašle účastníkům 

řízení a dojde k jeho uveřejnění ve veřejném rejstříku hromadných řízení. V případě, 

že chyby a nejasnosti jsou takového rázu, že návrh zpochybňují jako celek, vrátí ho 

soud usnesením žalobci k přepracování.605 

Účastníci řízení, jakož i zúčastnění členové skupiny jsou oprávněni podat vůči 

návrhu námitky, o čemž bude hovořeno v rámci následující kapitoly o opravných 

prostředcích.606  

Na základě uplatněných námitek, stanoviska žalobce a předložených důkazů soud 

usnesením návrh na vypořádání schválí, návrh na vypořádání změní a usnesením 

změněný návrh schválí nebo usnesením návrh neschválí, přičemž v takovém případě 

návrh vrátí žalobci k přepracování a stanoví mu lhůtu, která nesmí být delší než 60 dní. 

 
600 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 103, Návrh zákona o hromadném řízení, § 129. 
601 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 199, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 216. 
602 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 198. 
603 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 105, Návrh zákona o hromadném řízení, § 130. 
604 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 199, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 217. 
605 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 106, Návrh zákona o hromadném řízení, § 131. 
606 Návrh zákona o hromadném řízení, § 132. 
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Usnesení se doručuje účastníkům hromadného řízení, zúčastněným členům skupiny, 

kteří uplatnili námitky. Usnesení je následně zveřejněno v rejstříku hromadných řízení. 

Odvolání mohou podat jak účastníci hromadného řízení, tak i zúčastnění členové 

skupiny, kteří bezúspěšně podali námitky, přičemž odvolání budou projednána v rámci 

jednoho řízení.607 Zde je zcela překvapující a nedokonalé, že odvolání je vedeno pod 

opravnými prostředky účastníků řízení, avšak v tomto případě je možné odvolání i ze 

strany zúčastněných členů skupiny. Zákonodárce uvádí, že v tomto případě je 

zúčastněnému členovi skupiny dáno právo odvolání, neboť jde o poslední úkon 

v řízení, který se zabývá členstvím ve skupině. Zúčastněný člen skupiny pak zde hájí 

individuální zájmy, proto je dáno právo odvolání těm, kteří se bránili.608 

Pokud byla v rozsudku odhlašovacího hromadného řízení uložena žalovanému 

povinnost spočívající v peněžitém plnění nebo plnění, které je svou povahou podobné 

tomu peněžitému, pak je uveden ve výroku tohoto rozsudku také souhrn výše 

peněžitého plnění s tím, že jsou buď uvedená jednotlivá plnění náležející členům 

skupiny, nebo vzorec, na základě kterého se jednotlivá plnění členů skupiny vypočítají. 

Pokud souhrnnou výši nelze určit, postačí pouze vzorec, na jehož základě budou dílčí 

plnění vypočtena.609 V případě jiných plnění půjde například o směnky, šeky nebo 

poukázky, které jsou způsobilé k soudní úschově.610  

V zásadě žalovaný splní svou povinnost vždy složením souhrnné výše do úschovy 

soudu prvního stupně ve lhůtě určené rozsudkem, přičemž pokud souhrnná výše není 

určena v rozsudku, je určena spolu s lhůtou v usnesení o schválení návrhu na 

vypořádání. Informace o plnění žalovaného je zveřejněna v rejstříku hromadných 

řízení.611 Je tedy zřejmé, že v případě, že nebude souhrnná částka určena, vede to 

k určitému odkladu plnění, neboť se bude čekat na vydání usnesení o schválení 

návrhu na vypořádání.612 

 
607 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 108, Návrh zákona o hromadném řízení, § 133. 
608 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 202, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 219. 
609 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 109, Návrh zákona o hromadném řízení, § 134. 
610 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 203, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 220. 
611 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 110, Návrh zákona o hromadném řízení, § 135. 
612 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 205, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 222. 
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Po právní moci usnesení o schválení návrhu na vypořádání a složení souhrnné 

výše peněžitého plnění by měla být jednotlivá plnění vyplacena zúčastněným členům 

skupiny dle jejich nároku, a to bez zbytečného odkladu a za předpokladu, že jsou 

v návrhu na vypořádání uvedeni a jejich nárok již není předmětem sporu.613 Vyplácí se 

již částka, která je snížena o odměnu žalobce.614 Odměna se žalobci poskytne bez 

zbytečného odkladu po vyplacení členů skupiny.615 V případě, že je do úschovy 

složena pouze část, vyplatí se dle poměrů členů skupiny na celkovém plnění pouze 

část.616 Obdobný postup bude v případě odměny žalobce.617 Usnesení o schválení 

návrhu na vypořádání může nabýt právní moci a plnění může být poskytnuto, i když 

o některém dílčím plnění je veden spor, ale to pouze za předpokladu, že se podstatně 

nezmění výše souhrnného peněžitého plnění. Náklady soudní úschovy nejdou k tíži 

účastníků nebo zúčastněných členů skupiny, ale nese je stát.618 

Navrhovaná právní úprava pamatuje i na případ, kdy peněžité plnění nebude zcela 

vyplaceno zúčastněným členům skupiny, pak se zúčastnění členové skupiny, kteří 

nebyli uspokojeni, mohou obracet na soud a mohou uplatňovat plnění v rozsahu jim 

přiznaného práva, a to ve lhůtě 3 let od právní moci usnesení o schválení návrhu na 

vypořádání. Příslušný je soud prvního stupně.619 Nově návrh zákona o hromadném 

řízení dodává, že v případě, že nebude ve lhůtě právo uplatněno, jejím uplynutím 

právo zúčastněného člena skupiny zaniká v rozsahu, v jakém bylo uloženo do soudní 

úschovy.620 Právo nenáleží jen zúčastněným členům skupiny, kteří jsou uvedeni ve 

vypořádání, ale všem zúčastněným členům skupiny. O jejich právech ale může být 

veden incidenční spor, pokud jedna ze stran řízení má za to, že jim nárok nevznikl. 

Nevýhodou oproti zúčastněným členům skupiny, kteří jsou ve vypořádání zahrnuti, je, 

že se na ně nemusí dostat, nemusí být uspokojeni oproti zúčastněným členům skupiny, 

kteří již ve vypořádání zahrnuti jsou.621 

 
613 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 111, Návrh zákona o hromadném řízení, § 136. 
614 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 207, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 222. 
615 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 112, Návrh zákona o hromadném řízení, § 137. 
616 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 111, Návrh zákona o hromadném řízení, § 136. 
617 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 112, Návrh zákona o hromadném řízení, § 137. 
618 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 111, Návrh zákona o hromadném řízení, § 136. 
619 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 113, Návrh zákona o hromadném řízení, § 138. 
620 Návrh zákona o hromadném řízení, § 138. 
621 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 209, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 223. 
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V případě, že po uplynutí lhůty zůstane v úschově peněžité plnění, připadne 

posléze státu a stane se příjmem státního rozpočtu. Soud o tom rozhodne usnesením, 

které bude zveřejněno.622 Ze systému opt-out se stává systém opt-in, neboť pokud 

nebudou uplatňovat zúčastnění členové skupiny svá plnění, nebudou uspokojeni.623 

Autorka je toho názoru, že obecně lze říci, že po vydání rozsudku na plnění se 

vyžaduje aktivita od zúčastněného člena skupiny, neboť bez ní se mu plnění 

nedostane.  

Dle německé právní úpravy se rozsudek zveřejňuje, stejně tak i právní moc nebo 

případně podané odvolání. Rozsudek není doručován jednotlivým spotřebitelům.624 

Rozsudek pak má pouze určovací výrok pro právní vztah mezi žalobcem 

a žalovaným.625 Rozsudek je pak dle § 613 odst. 1 ZPO závazný mezi přihlášenými 

spotřebiteli a žalovaným. To platí však pouze v případě, že se jedná o stejný skutkový 

stav a stejné cíle toho, co má být žalobou určeno. Závaznost pak odpadá zpětvzetím 

přihlášky. 

Oproti české právní úpravě pozitivní výsledek v „Musterfeststellungklage“ ještě 

neznamená, že nároky spotřebitelů jsou uspokojeny. Přihlášení spotřebitelé se musí 

svých nároků domáhat prostřednictvím individuálních žalob. Lze ovšem předpokládat, 

že žalovaný a přihlášení spotřebitelé se vypořádají mimosoudně. Každopádně 

rozsudek z kolektivního řízení je pak závazný pro individuální spory, které budou 

probíhat mezi žalovaným a přihlášenými spotřebiteli.626 Závaznost nastává i v případě 

zamítnutí vzorové určovací žaloby.627 Naproti tomu rozsudek není závazný pro osoby, 

které nebyly žalovanými, není závazný pro spotřebitele, kteří svůj nárok neuplatnili, 

současně také není závazný pro přihlášené osoby, které však nejsou spotřebiteli.628 

Právě následná nutnost individuálního uplatnění nároků je v Německu kritizována, 

neboť je v rozporu s cílem zamezit tzv. racionální apatii.629 Protiřečí si, pokud je 

 
622 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 114, Návrh zákona o hromadném řízení, § 139. 
623 PASEKOVÁ, Eva. Advokát Michal Sylla: Hromadnými žalobami chce ministerstvo privatizovat část 
civilního procesu, záměr však odůvodňuje marxistickou rétoriku, 27. 7. 2019. 
624 BeckOK ZPO / Lutz, § 612 Rn. 2. 
625 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 665. 
626 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 15. 
627 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/2439, s. 26. 
628 WAßMUTH, Guido, ASMUS, Thomas. Der Diskussionsentwurf des BMJV zur Einführung der 
Musterfeststellungklage, ZIP 2018, s. 665. 
629 HALFMEIER, Axel. Musterfeststellungsklage: Nicht gut, aber besser als nichts, ZRP 2017, s. 203. 
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vytýkáno, že spotřebitelé nechtějí uplatňovat bagatelní nároky, avšak ani 

prostřednictvím vzorové určovací žaloby nejsou od toho osvobozeni. Autorka je však 

toho názoru, že tato situace je ve skutečnosti odlišná, neboť po rozsudku vydaném 

v rámci kolektivního řízení již znají výsledek, přičemž, jak bylo řečeno výše, soudy jsou 

v rámci individuálního řízení rozsudkem vydaným v kolektivním řízení vázáni.  

Navrhovaná právní úprava směrnice EU hovoří o obou typech žaloby, neboť 

v zásadě hovoří o žalobě na plnění, ovšem za určitých okolností se nebrání aplikaci 

deklaratorní žaloby. V tomto směru tedy vyhovuje navrhované evropské právní úpravě 

jak navrhovaná česká právní úprava, tak již přijatá německá právní úprava. 

 

4.11 Opravné prostředky a jiné prostředky nápravy 

Opravné prostředky nezaznamenaly výraznou změnu v navrhované právní 

úpravě, co se týče opravných prostředků účastníků. Avšak s ohledem na hybridní 

postavení zúčastněných členů skupiny, kteří nejsou účastníky řízení, dává navrhovaná 

právní úprava speciální prostředky obrany i zúčastněným členům skupiny. Je potřeba 

také poukázat na to, že nelze zcela jasně separovat jednotlivé opravné či jiné 

prostředky nápravy tak, že každý jednotlivě slouží jiným subjektům hromadného řízení, 

neboť jak bylo zřejmé výše, námitky mohou sloužit i účastníkům řízení a naopak, 

odvolání je v určitém případě prostředkem obrany i zúčastněného člena skupiny. 

4.11.1 Řádné a mimořádné opravné prostředky 

Účastníci, stejně jako v individuálním civilním řízení, mají možnost podat řádný 

opravný prostředek proti rozsudku, a to odvolání za podmínek, které jsou upraveny 

v občanském soudním řádu, pokud není stanoveno jinak v navrhované právní úpravě 

hromadného řízení.630 Lhůta je odlišná, a to 30 dní od doručení písemného vyhotovení 

rozsudku.631 V předchozí navrhované právní úpravě byla odvolací lhůta totožná 

s individuálním civilním řízením, tedy 15 dní.632 Důvodová zpráva v tomto směru 

nedává odpověď na otázku, proč je zvolena delší lhůta. Autorka je toho názoru, že by 

se od klasické 15denní lhůty nemělo odklánět. Ostatně v ní nemusí dojít k perfektnímu 

 
630 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 116, Návrh zákona o hromadném řízení, § 141. 
631 Návrh zákona o hromadném řízení, § 141. 
632 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 116. 
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odvolání, může být podáno také blanketní odvolání. Soud pak specifičnost 

hromadného řízení může reflektovat v rámci lhůty k doplnění odvolání. Autorka tedy 

neshledává důvod ke stanovení specifické odvolací lhůty. 

Plynutí odvolací lhůty není vždy závislé na doručení rozsudku. Pokud nastane 

případ, že žalobci není zcela vyhověno, mají zúčastnění členové skupiny právo ve 

lhůtě 15 dnů od zveřejnění rozsudku se k odvolání vyjádřit, v takovém případě běží 

lhůta k odvolání až po uplynutí lhůty k vyjádření zúčastněných členů skupiny. Pokud 

žalobce nepodá odvolání, je povinen zúčastněné členy skupiny vyrozumět.633 

V předchozí navrhované právní úpravě byla stanovena lhůta k vyjádření 30 dnů.634 

Jedná se o pomocný nástroj, který náleží zúčastněným členům skupiny, když už 

nejsou oprávněni podat odvolání. Celková odvolací lhůta se tak prodlouží na 45 dní. 

Tato právní úprava se vztahuje pouze na rozsudky a nezahrnuje jiná rozhodnutí, jimiž 

se řízení končí, jako je například usnesení o zastavení řízení, neboť to nezakládá 

překážku rei iudicatae.635 Obdobně se na odvolací řízení použijí ustanovení 

o hromadném řízení v prvním stupni.636 O odvolání rozhodují vrchní soudy.637 

Mimo odvolání je možné se v hromadném řízení bránit i mimořádnými opravnými 

prostředky: dovoláním638, žalobou na obnovu řízení a žalobou pro zmatečnost.639  

V původní navrhované právní úpravě zákona o hromadných žalobách byla 

upravena náhrada újmy, pro případ, že žalobce nepodá ať už řádný, nebo mimořádný 

opravný prostředek v rozporu s vyjádřením členů skupiny a důsledkem toho by vznikla 

újma zúčastněným členům skupiny. Odkazovalo se na ustanovení občanského 

zákoníku.640 Speciální ustanovení mělo motivovat žalobce k podání opravného 

prostředku, ať už řádného, či mimořádného tam, kde to je smysluplné, a chránit tím 

zúčastněné členy skupiny.641 Autorka je toho názoru, že absence tohoto ustanovení 

 
633 Návrh zákona o hromadném řízení, § 142. 
634 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 116. 
635 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 212, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 226–227. 
636 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 116, Návrh zákona o hromadném řízení, § 141. 
637 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 213, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 226. 
638 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 117, Návrh zákona o hromadném řízení, § 143. 
639 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 117, Návrh zákona o hromadném řízení, § 144. 
640 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 118. 
641 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 214. 
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není zúčastněným členům skupiny nikterak na újmu, neboť žalobu na náhradu újmy 

mohou podat podle obecný předpisů občanského práva i tak. 

V německé právní úpravě je možné se bránit proti rozsudku kolektivního řízení, 

a to prostřednictvím dovolání. Příslušný k rozhodnutí je Spolkový soudní dvůr.642 

V dřívějších návrzích nebyl opravný prostředek upraven.643 Němečtí zákonodárci však 

nakonec přistoupili k této zvláštní právní úpravě.644 Je sporné, zda v souladu 

s německou právní úpravou je potřeba výslovného souhlasu vrchního zemského 

soudu, který je za normálních okolností k dovolání potřeba. Je zastáván názor, že tomu 

tak není, neboť dovolání je upraveno ve formě zvláštního ustanovení u vzorové 

určovací žaloby.645 

4.11.2 Námitky a další opravné prostředky členů skupiny 

V případě, že to stanoví zákon, mohou zúčastnění členové skupiny uplatňovat 

námitky, a to proti úkonu soudu nebo žalobce.646  

Pokud není stanoveno jinak, běží lhůta k podání námitek 15 dnů od zveřejnění 

úkonu v rejstříku hromadných řízení.647 Neuplatní se v tomto případě devolutivní 

účinek jako v případě odvolání, neboť až na jednu výjimku je příslušný k projednání 

námitek soud, který vede hromadné řízení.648 Námitky se projednají společně, jedná-

li se o stejný úkon.649 

Námitka musí obsahovat jednak obecné náležitosti a dále skutková tvrzení o tom, 

že zúčastněný člen skupiny je oprávněn podat námitku, a dále musí být podání námitky 

řádně odůvodněno a musí být uvedeno, zda se námitka týká jeho práva, práva více 

zúčastněných členů skupiny nebo celé skupiny.650 Obecnými náležitostmi námitky se 

rozumí § 42 odst. 4 OSŘ.651 

 
642 WEINLAND, Alexander. Die neue Musterfeststellungsklage, Einführung. C. H. Beck, 2019, S. 101, 
Rn. 199. 
643 BeckOK ZPO / AUGENHOFER, § 614 Rn. 1. 
644 BeckOK ZPO / AUGENHOFER, § 614 Rn. 2. 
645 BeckOK ZPO / LUTZ, § 614 Rn. 3–4. 
646 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 119, Návrh zákona o hromadném řízení, § 145. 
647 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 119, Návrh zákona o hromadném řízení, § 145. 
648 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 119, Návrh zákona o hromadném řízení, § 147. 
649 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 121, Návrh zákona o hromadném řízení, § 147. 
650 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 120, Návrh zákona o hromadném řízení, § 146. 
651 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 215, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 228. 
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Jednání k projednání námitek nařídí soud jen v případě, že nelze rozhodnout na 

základě listinných podání a důkazů.652 Zásadně bude platit, že pokud budou námitky 

směřovat k zamítnutí, nebude nařizováno jednání, avšak pokud budou podání 

a důkazy nasvědčovat vyhovění, je vhodné si nařídit jednání a zjistit názor dotčených 

osob.653 Pro jednání se obdobně použijí ustanovení o právu být slyšen. Zúčastnění 

členové skupiny, kteří uplatnili námitky, budou o nařízeném jednání individuálně 

vyrozuměni.654 Pokud je napadán úkon, který se dotýká některého z účastníků, vyzve 

soud účastníka k vyjádření.655 Lhůta k vyjádření činí 10 dnů od doručení námitky.656 

O námitkách se rozhoduje usnesením, proti němuž není možné podat odvolání.657 

Pokud bylo podáno více námitek, rozhoduje soud o nich společně, stejně tak, pokud 

bylo podáno současně odvolání a námitky, pak o nich rozhoduje odvolací soud 

současně.658 Je to tedy výjimka, kdy se uplatní pro projednání námitek devolutivní 

účinek. V původní navrhované právní úpravě zákona o hromadných žalobách bylo 

stanoveno, že v případě, že by byly podány námitky a odvolání současně, přeruší soud 

odvolací řízení do doby, než bude rozhodnuto o námitkách.659  

Důvodová zpráva uvádí, že námitky lze podat proti usnesení o odvolání člena 

skupiny, proti návrhu smíru, proti návrhu zpětvzetí nebo změny žaloby a proti návrhu 

na vypořádání v rámci odhlašovacího hromadného řízení.660 Výslovně jsou námitky 

upraveny pouze u smíru a u usnesení o vypořádání, takže zbývající oprávnění lze 

dovodit pouze z určitého extenzivního výkladu úkonu účastníka nebo soudu. 

V případě usnesení o schválení návrhu na vypořádání se setkáváme s určitým 

rozdílem, neboť námitky mohou podávat účastníci i členové skupiny, a to vůči celému 

návrhu nebo jeho částem. Zejména mohou rozporovat pravost nebo výši 

uplatňovaných práv nebo výši nákladů či odměny žalobce. Námitky musí označovat 

část, která je rozporována, a také důvod. K projednání námitek je v tomto případě 

nařízeno jednání. Předvoláni jsou k jednání účastníci a dále zúčastnění členové, kteří 

 
652 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 122, Návrh zákona o hromadném řízení, § 148. 
653 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadných žalobách, s. 215, Důvodová zpráva k návrhu 
zákona o hromadném řízení, s. 228. 
654 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 122, Návrh zákona o hromadném řízení, § 148. 
655 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 123, Návrh zákona o hromadné řízení, § 149. 
656 Návrh zákona o hromadné řízení, § 149. 
657 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 124, Návrh zákona o hromadném řízení, § 150. 
658 Návrh zákona o hromadném řízení, § 150. 
659 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 124. 
660 Důvodová zpráva k návrhu zákona o hromadném řízení, s. 227. 
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uplatnili námitky. Předvolání se uveřejní i v rejstříku hromadných řízení.661 Návrh 

zákona o hromadném řízení nově upravuje lhůtu k podání námitek, která činí 30 

dnů.662 Zákonodárce tedy stanovuje lhůtu odlišnou od obecné právní úpravy námitek, 

jedná se o totožnou lhůtu s odvoláním. Je tedy možné, že se zákonodárce přiklonil 

– i s ohledem na oprávněné osoby, mezi které nestandardně patří i účastníci – k delší 

lhůtě, která je svou délkou totožná s lhůtou odvolací. 

Nelze si nevšimnout, že oproti obecné právní úpravě zde navrhovaná právní 

úprava hovoří o jednání, které tedy probíhá ze zákona, ale také o předvolání, tedy 

přesně označuje subjekty, které budou k jednání předvoláni. 

Německá právní úprava kromě obecných opravných prostředků žádný jiný 

procesní prostředek nápravy neupravuje. Spotřebitelům tak není dána možnost 

obrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
661 Návrh zákona o hromadných žalobách, § 107, Návrh zákona o hromadném řízení, § 132. 
662 Návrh zákona o hromadném řízení, § 132. 
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Závěr 
 

Nejen v rámci českého právního řádu, ale i v rámci německého právního řádu 

vyvstala úplně na počátku otázka, zda se řídit nezávazným doporučením EU a přijmout 

do právního řádu novou právní úpravu kolektivního řízení, tedy zda je nová právní 

úprava kolektivního řízení nezbytná. V rámci české právní úpravy se jednalo o zcela 

nový institut, oproti tomu německá právní úprava již v minulosti přijala některé právní 

předpisy, které upravují kolektivní řízení, a tak v tomto směru mělo Německo na co 

navázat. Oba státy nakonec dospěly ke kladné odpovědi. Oproti české právní úpravě 

je německá právní úprava i v legislativním procesu dále, neboť v Německu byla již 

právní úprava vzorové určovací žaloby přijata a jedná se tedy o účinnou právní úpravu.  

Autorka dospěla k názoru, že není na místě v České republice vyčkávat s přijetím 

právní úpravy, která poskytuje kolektivní ochranu, neboť například na tzv. kauze 

„Dieselgate“ nebo na tzv. „koronakrizi“ lze vidět, že nutnost hromadných žalob se může 

objevit velmi náhle. Na druhé straně dle autorky by bylo prospěšnější synchronizovat 

přijetí zákona o hromadném řízení s ostatními připravovanými vnitrostátními právními 

úpravami, přičemž na mysli má autorka především připravovanou rekodifikací civilního 

procesu. I kdyby nedošlo k vtělení hromadného řízení do obecného civilního předpisu 

tak, jako je tomu v rámci německé právní úpravy, což dle autorky není zásadní, bylo 

by již nyní možné se lépe vypořádat s jejich vzájemným vztahem. Je možné, že by 

i navrhovaná právní úprava ztratila tak na svém rozsahu. Právě rozsáhlost lze 

navrhované právní úpravě zákona o hromadném řízení vytknout. Německá právní 

úprava je stručnější a navíc, pokud se podíváme výše, pak upravuje velkou část toho, 

co je upraveno v českém návrhu zákona o hromadném řízení. Pokud jde o právní 

úpravu Evropské unie, nedošla autorka k závěru, že by přijetí navrhované právní 

úpravy před vydáním směrnice bylo jakkoliv rušivé, neboť směrnice má již svou jasnou 

podobu. Je zřejmé, že oba členské státy se snažily obsah doporučení a navrhované 

směrnice promítnout ve vnitrostátních právních úpravách, avšak lze dospět k závěru, 

že ani navrhované české právní úpravě ani již přijaté německé právní úpravě se to 

stoprocentně nepodařilo, přičemž každý členský stát má deficity oproti evropské právní 

úpravě v odlišných oblastech.  
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Cíle, které byly jednotlivými právními úpravami stanoveny, jsou v zásadě bez 

rozdílu. Až praxe ukáže, na kolik jsou splnitelné.  

Navrhované české právní úpravě lze vytknout jazykovou stránku, kterou se však 

legislativci již snažili zlepšit, což se jim dle autorky z větší části podařilo, i když drobné 

jazykové nedostatky se objevují v navrhované právní úpravě i nadále a bylo by dobré 

je v rámci legislativního procesu napravit. To samé platí i pro právní stránku 

navrhovaného předpisu. Například se jedná o následky nezaplacení jistoty, 

v některých případech se jedná o odmítnutí hromadné žaloby a v jiných o zastavení 

hromadného řízení, přičemž často následek není zcela v souladu s předmětnou právní 

úpravou, jakož i obecnou právní úpravou civilního řízení. Ne zcela dokonalé je i určení 

délky aktivní činnosti neziskové osoby, která je nedostatečně odůvodněná, stejně tak 

jako nedostatečná je i právní úprava petitu hromadné žaloby. Drobné jazykové 

nedostatky lze shledat i v rámci německé právní úpravy, neboť jsou v přijaté právní 

úpravě používány pojmy, které jsou spíše charakteristické pro hmotněprávní úpravu, 

jako je například pojem „podnikatel“ nebo „spotřebitel“. 

Vztah kolektivního a individuálního řízení je dostatečně upraven v rámci obou 

právních úprav, přičemž členům skupiny nebo spotřebitelům není odebrána možnost 

uplatňovat své nároky individuálně. Omezena jsou pouze paralelní kolektivní řízení, 

přičemž navrhovaná německá právní úprava je v tomto směru striktnější než 

navrhovaná česká právní úprava.  

Pravomoc je v obou právních úpravách totožná, neboť v obou právních úpravách 

náleží soudům, a to pouze ve spotřebitelských sporech. Ohledně věcné příslušnosti, 

i když není v navrhované české právní úpravě a německé právní úpravě zcela 

identická, se zcela autorka ztotožňuje s tím, že pravomoc je dána soudům vyšší 

instance. Vytknout nelze nic ani právní úpravě místní příslušnosti. Avšak obsazení 

soudu lze kvitovat v německé právní úpravě, neboť autorka dospěla k názoru, že je na 

místě svěřit tuto pravomoc senátu a samosoudce z tohoto typu řízení vyloučit, jak je 

tomu v rámci německé právní úpravy a jak tomu bylo i v rámci původního návrhu 

zákona o hromadných žalobách.  

Subjekty hromadného řízení prošly v rámci navrhované české právní úpravy 

výraznou změnou, která je zajisté změnou k lepšímu, neboť došlo k jejich 

zjednodušení. Nicméně německá právní úprava s ohledem na reprezentativní podobu 
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žaloby je ještě jednodušší. V rámci české právní úpravy bude k podání hromadné 

žaloby aktivně legitimováno více osob oproti německé právní úpravě, dle které je 

aktivně legitimováno pouze spotřebitelské sdružení. Navíc v rámci německé právní 

úpravy probíhá striktní kontrola těchto subjektů ze strany státu. Lze tedy dospět 

k závěru, že oprávněné procesní subjekty k podání hromadné žaloby, i když jsou 

odlišné, mají své opodstatnění v jednotlivých typech žaloby, avšak absentuje kontrola 

neziskové osoby ze strany státu, která je součástí již přijaté německé právní úpravy 

vzorové určovací žaloby. Částečně je možné tuto absenci odůvodnit povinným 

právním zastoupením v navrhované české právní úpravě.  

Pokud jde o povinné právní zastoupení žalobce, autorka ji vidí jako přednost české 

právní úpravy, avšak omezení právního zastoupení pouze na advokáty se může jevit 

i v porovnání s obecnou civilní právní úpravou, ale i speciální právní úpravou 

dovolacího řízení jako velmi striktní, zakládající silné postavení advokacie v rámci 

hromadného řízení. Pasivní legitimace není exaktně upravena v rámci ani jedné 

z právních úprav, ani navrhovaného zákona o hromadném řízení, ani vzorové určovací 

žaloby, avšak pokaždé je jí stejná osoba, tedy žalovaný podnikatel. Zcela stěžejní je 

právní úprava zúčastněných členů skupiny a v rámci německé právní úpravy 

spotřebitelů, a to zejména jejich práv. Ani v jedné z právních úprav nejsou účastníky 

řízení, není stanoveno jejich povinné právní zastoupení, a tak je důležité, aby jim zákon 

přiznával určitá práva, neboť ta jim obecnou právní úpravou přiznána nejsou. Lze 

dospět k závěru, že česká právní úprava je v tomto ohledu konkrétnější a dbá více na 

práva zúčastněných členů skupiny na rozdíl od německé právní úpravy. Právě 

v Německu je tato část často kritizována. I přesto dle autorky ani v jedné právní úpravě 

nedochází k újmě práv těchto osob. Je důležité zmínit, že zásady, které jsou 

aplikovatelné v rámci individuálního řízení, nemohou být beze změny aplikované 

i v rámci kolektivního řízení. V obou právních úpravách má spotřebitel, zúčastněný 

člen skupiny, na výběr, zda bude součástí kolektivního řízení nebo bude uplatňovat 

svůj nárok individuálně a bude vystupovat v řízení jako účastník s uplatněním 

veškerých zásad, která individuálnímu řízení náleží.  

Podmínky řízení jsou komplikovanější v rámci navrhované české právní úpravy, 

což má své odůvodnění předně v odhlašovacím řízení, které není součástí právní 

úpravy „Musterfestestellungsklage“. Zásadní změna v průběhu českého legislativního 
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procesu nastala v tom, že byl stanoven povinný počet členů skupiny, čímž došlo 

k obdobě s německou právní úpravou vzorové určovací žaloby.  

Rejstřík hromadných řízení a rejstřík vzorových určovacích žalob je v zásadě 

podobný – má za cíl informovat co největší počet osob, jak účastníky řízení, tak členy 

skupiny, potažmo spotřebitele. V obou právních úpravách je řešen v hlavním předpise, 

tedy v navrhovaném zákoně o hromadném řízení nebo v rámci ZPO, ale také ve 

vedlejším právním předpise, ve kterém jsou upraveny detaily a technická stránka 

rejstříku hromadných řízení. Zcela odlišná je role soudu a ministerstva spravedlnosti 

v rámci jednotlivých právních úprav. V rámci německého rejstříku je významná role 

dána ministerstvu spravedlnosti na rozdíl od navrhované české právní úpravy, ve které 

leží břemeno více na soudech. Pokud je cílem pomoci soudům, nepřenášet na ně 

velké břemeno v souvislosti s přijetím hromadných řízení, zcela jistě je na místě 

v tomto směru čerpat právě z německé právní úpravy a dát větší pravomoci ohledně 

rejstříku hromadných řízení ministerstvu spravedlnosti. Napravena by měla být 

v případě rejstříku hromadných řízení i jeho zákonná právní úprava, která působí 

roztříštěně. 

Pokud jde o samotné hromadné řízení, pak se české a německé hromadné řízení 

zásadně liší, a to zejména ve dvou hlavních bodech, jednak v certifikačním řízení 

a jednak v systému účasti spotřebitelů, potažmo zúčastněných členů skupiny na sporu. 

Pokud jde o první bod, který souvisí s výše uvedenými podmínkami řízení, pak lze 

dovodit závěr, že certifikační řízení má své opodstatnění v rámci navrhované právní 

úpravy, neboť bude docíleno toho, že bude najisto postaveno, že jsou pro vedení 

kolektivního řízení splněny podmínky. Naopak negativně lze nahlížet na absentující 

právní úpravu certifikačního řízení v německém kolektivním řízení. Pokud jde o systém 

účasti osob uplatňujících nárok na řízení, pak v tomto případě, i když argumenty 

ospravedlňující systém opt-out mají své opodstatnění, není správné ihned zvolit 

možnost vedení sporu oběma způsoby, tedy systémem opt-in i opt-out. Právní úprava 

je tím komplikovanější a vzdaluje se běžnému spotřebiteli. V tomto směru je v popředí 

jednoduchá přihlašovací právní úprava v rámci německé právní úpravy, a ne česká 

dvojkolejnost.  

Významný rozdíl mezi českou a německou právní úpravou spočívá v podobě 

rozsudku, který bude v rámci jednotlivých právních úprav vydáván. Navrhovaná česká 
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právní úprava stanovuje rozsudek, dle něhož bude již jednotlivě rozhodnuto o nárocích 

zúčastněných členů skupiny, na rozdíl od německé právní úpravy, dle které rozsudek 

pouze obsahuje rozhodnutí o základu nároku a je na spotřebiteli, aby se domohl svého 

plnění v rámci individuálního řízení. I když rozsudek v rámci německé právní úpravy 

bude závazný pro individuální řízení, je zcela jistě navrhovaná česká právní úprava 

komfortnější pro běžného spotřebitele, který se domůže svého nároku v rámci jednoho 

řízení. Smír je v obou právních úpravách v zásadě stejný, umožňuje spotřebitelům 

vyloučit účinky vůči své osobě. Avšak i s ohledem na předešlé uvedené k rozsudku se 

zúčastněný člen skupiny v návrhu české právní úpravy domůže již schváleným smírem 

svého splnění, na rozdíl od německé právní úpravy. I v tomto lze vidět významné 

pozitivum navrhované české právní úpravy. 

Náklady řízení nemají speciální právní úpravu ani v jednom právním předpise. 

Dojde k rekodifikaci stávajících právních předpisů upravujících odměnu advokáta. 

V navrhované české právní úpravě je zcela zásadní právní úprava jistoty, která se 

v navrhované právní úpravě objevuje hned na několika místech, a dále odměna 

žalobce, která je zcela novým institutem v rámci civilního řízení.   

Posledním bodem jsou opravné prostředky, které jsou účastníkům řízení 

poskytovány jak v rámci navrhované české právní úpravy, tak i v rámci již přijaté 

německé právní úpravy kolektivního řízení. Navrhované české právní úpravě lze 

v rámci odvolacího řízení vytknout lhůtu k podání odvolání, neboť ta je odlišná od 

odvolací lhůty v rámci individuálního řízení. I běh odvolací lhůty je odlišný. Významný 

rozdíl, který bezesporu je pozitivum, neboť posiluje práva zúčastněných členů skupiny, 

je možnost těchto osob podat námitky. Tato možnost zcela chybí v rámci německé 

právní úpravy, spotřebitel tak nemá možnost se bránit proti některým úkonům tak, jako 

tomu je v navrhované české právní úpravě, na což lze nahlížet jako na významnější 

deficit německé právní úpravy.  

Závěrem lze konstatovat, že ani navrhovaná česká právní úprava, ani již přijatá 

německá právní úprava není dokonalá a plně nereflektuje stávající i navrhovanou 

právní úpravu EU. Obě právní úpravy obsahují nedostatky, některé oblasti nebo 

instituty, mohly být řešeny zcela jinak a dle autorky lépe. Je ale nutné říci, že i když 

navrhovaná česká právní úprava není za současného stavu dokonalá, je na místě 

určitou právní úpravu kolektivního řízení přijmout, autorka je přesvědčena o její 
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nezbytnosti. Globalizací ale i nenadálými událostmi dochází k nárůstu spotřebitelských 

sporů, které jsou svým charakterem podobné, takové spory je potřeba řešit jednotně 

a tím stanovit i určité „precedenty“ v některých oblastech. Není šťastným řešením 

přijímat právní úpravu kolektivního řízení až v době, kdy bude její přijetí opravdu 

nezbytné a legislativní proces tak bude podroben časovému tlaku, ostatně jako tomu 

bylo v Německu.  

V rámci dalšího českého legislativního procesu se lze inspirovat v zahraničí, 

v některých směrech i v německé právní úpravě, zejména pokud jde o rozhodování 

hromadného řízení senátem nebo o systém hromadného řízení zaměřený pouze na 

přihlašovací systém.  
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Seznam zkratek 
 

Evropská unie         EU 
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Abstrakt 
Hromadné žaloby 

V rámci rigorózní práce na téma „Hromadné žaloby“ se autorka nejdříve zaobírá 

obecnými otázkami hromadných žalob, jejich dělením či jednotlivými systémy vedení 

hromadného řízení. V druhé kapitole se autorka soustřeďuje na evropskou právní 

úpravu, konkrétně na Doporučení Komise ze dne 11. 6. 2013 o společných zásadách 

pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody 

v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem a na Návrh 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES ze dne 11. 4. 2018. 

Instituty, které v současné české právní úpravě do jisté míry vykazují znaky 

kolektivního řízení, jsou obsaženy a podrobně popsány ve třetí kapitole. Poslední 

kapitola je zcela stěžejní kapitolou rigorózní práce. Autorka se v ní věnuje navrhované 

české právní úpravě hromadného řízení a jejímu srovnání s již přijatou německou 

právní úpravou „Musterfeststellungsklage“. V jednotlivých podkapitolách je 

porovnávána nejen navrhovaná česká právní úprava s již přijatou německou právní 

úpravou, ale v rámci samotné české právní úpravy je poukazováno na změny, které 

v rámci dosavadního legislativního procesu proběhly. Jednotlivé podkapitoly se 

zaobírají nejdříve okolnostmi přijetí jednotlivých právních úprav, legislativním 

procesem, cíli právních úprav, jakož i vztahem individuálního a kolektivního řízení. 

Následující podkapitoly se věnují nejen tématům známým v rámci obecného civilního 

řízení, jako je pravomoc, věcná a místní příslušnost, podmínky řízení, náklady řízení, 

rozhodnutí, jakož i opravné prostředky, ale věnují se i zcela novým dosud neznámým 

tématům, jako jsou subjekty hromadného řízení, rejstřík hromadných řízení nebo 

samotné hromadné řízení. 

Klíčová slova:  

- Hromadná žaloba 

- Vzorová určovací žaloba 

- Hromadné řízení 

- Certifikační řízení 

- Přihlašovací hromadné řízení 

- Odhlašovací hromadné řízení 
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Abstract 
Class actions 

In the thesis on the topic of "Class actions", the author first deals with general 

issues of class actions, their division or individual systems of collective proceedings. 

In the second chapter, the author focuses on European legislation, specifically the 

Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive 

and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning 

violations of rights granted under Union Law and Proposal for a directive of the 

European parliament and of the council on representative actions for the protection of 

the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC of 11 April 

2018. Institutes, which in the current Czech legislation to some extent show signs of 

collective proceedings, are included and described in detail in the third chapter. The 

last chapter is a key chapter of the thesis, in which the author deals with the proposed 

Czech legislation on collective proceedings and compares it with the already adopted 

German legislation "Musterfeststellungsklage". In the individual subchapters, the 

proposed Czech legislation is not only compared with the already adopted German 

legislation, but within the Czech legislation itself, amendments are pointed out that 

have been implemented within the current legislative process. The individual 

subchapters first deal with the circumstances of the adoption of individual legal 

regulations, the legislative process, the objectives of legal regulations, as well as the 

relationship between individual and collective proceedings. The following subchapters 

deal not only with issues known in general civil proceedings, such as jurisdiction, 

substantive and territorial jurisdiction, procedural conditions, costs of proceedings, 

decisions and appeals, but also with completely new unknown topics such as collective 

proceedings, the register of collective proceedings and the collective proceedings 

themselves. 
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- Class action 
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- Collective proceedings 

- Certification procedure 
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- Opt-out 


