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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Volba zvoleného tématu rigorózní práce je vhodná a lze ji aprobovat. Hromadné žaloby 

jsou v současné době živým a diskusním tématem vzhledem k připravované legislativní 

úpravě, kterou bylo třeba pro jisté kontroverze a vlnu vyvolané kritiky odborné veřejnosti 

přepracovat (srov. inspiraci vládního návrhu zákona o hromadném řízení americkou právní 

úpravou). V českém právním prostředí by měl zákon nově upravit podmínky a postup 

soudů v řízeních, v nichž se projednávají a rozhodují spory o právech více osob, které se 

vyznačují stejným či obdobným skutkovým nebo právním základem, když se navrhuje 

zavést institut kolektivní žaloby (collective action, Sammel- či Gruppenklage, action de 

groupe) označovaný v českém jazyce vžitým pojmem „hromadná žaloba“ (srov. sněmovní 

tisk č. 775/0). 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma je nepochybně náročné, a to jak z pohledu teoretických znalostí, vstupních údajů, tak 

jejich zpracování včetně správně zvolené metodologie. Hromadné žaloby mají svůj základ 

v class actions (tj. v americkém právu), a v evropských právních řádech, kde se objevují 

zhruba od 60. let minulého století, jsou upraveny v různých modalitách. Proto neexistuje 

jednotný jejich model, odlišná je také terminologie i doktrinální přístupy k ní. Oceňuji 

zejména výběr zdrojů, který se nemohl omezit pouze na prameny tuzemské, ale při 

zpracování tématu bylo třeba vycházet také se zahraničních zdrojů (srov. použité německé 

zdroje v kap. 4. při provedené komparaci, str. 34 a násl.). I s ohledem na současný stav 

české odborné literatury a nutnost komparace se zahraničím lze potvrdit, že se téma řadí 

mezi náročnější. Co do metodologie bylo potupováno za využití základních metod analýzy, 

syntézy, dedukce, jakož i 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 (srov. kap. 4.). S tématem sice 

náročným jak z pohledu teoretických znalostí, vstupních údajů, tak jejich zpracování a 

použitých metod práce se rigorózantka vypořádala zdárně. 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální úroveň práce odpovídá standardům, které jsou na rigorózní práce kladeny 

příslušnými směrnicemi. Předložená práce je psána odborným jazykem, nevyskytují se v ní 

zjevné gramatické či stylistické chyby. Citace jsou uvedeny správně. Co do systematiky je 

práce strukturovaná celkem do čtyř (4) kapitol, nepočítaje v to Úvod (na str. 6 až 7), Závěr 



  

(na str. 122 až 127), Seznam zkratek (srov. str. 128 a násl.), Seznam použitých zdrojů 

(srov. str. 130 a násl.) a oba jazykové abstrakty včetně klíčových slov (na str. 136 a 137). 

Práce není obohacena o grafy, tabulky či přílohovou část. Zvolená struktura umožnila 

rigorózantce téma na odpovídající úrovni zpracovat, když se soustředila především na 

připravovanou českou právní úpravu hromadného řízení (v komaparaci s již přijatou právní 

úpravou vzorové žaloby v německé právní úpravě, srov. kap. 4., str. 34 a násl.). 

4. Vyjádření k práci 

V úvodu práce na str. 7 rigorózantka vymezila cíle své práce (cit.: „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“). Lze konstatovat, 

že stanovené cíle byly v plném rozsahu naplněny. Při rozpracování tématu rigorózantka 

postupovala logicky, když pozornost byla nejprve soustředěna na kolektivní uplatňování 

práva obecně (v kap. 1, str. 8 a násl.). Již zde lze pozorovat, že se práce neomezí na pouhý 

popis zkoumaných jevů, ale že rigorózantka bude pracovat také s pluralitou názorů, které 

se k jednotlivým dílčím otázkám v odborné literatuře objevují (srov. např. na str. 9 odkaz 

na názor doc. Petra Smolíka, zdůraznění terminologického označení hromadných žalob od 

prof. Aleny Winterové, či odlišný názor v tomtéž vyjádřený prof. Lubošem Tichým na str. 

10 aj.). Rigorózantka zde postupně rozebírá problematiku terminologie, uvádí klasifikaci s 

popisem jednotlivých typů hromadných žalob (srov. podkap. 1.1 až 1.3, str. 10 až 13), 

provádí výčet a deskripci přihlašovacího a odhlašovacího hromadného řízení, založeného 

na principech opt-in a opt-out (srov. podkap. 1.4) apod. Na tomto místě však postrádám 

názor rigorózantky, ke které metodě vedení hromadného řízení (opt-in, nebo opt-out) se 

sama přiklání (včetně uvedení konkrétního důvodu)? Evropské souvislosti jsou obsahem 2. 

kap., kde se rigorózantka soustředila jak na evropská doporučení členským státům 

k zavedení hromadnách žalob (str. 16 a násl.), tak následně na problematiku kolektivního 

uplatňování práva v rámci práva EU (str. 20 a násl.). Věcně správně přitom upozorňuje na 

návrh nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu 

kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES. Jednotlivým institutům 

současné právní úpravy v České republice, které nahrazují kolektivní ochranu, je věnována 

3. kap. (na str. 26 a násl.). Zde je třeba konstatovat, že by práci prospělo výraznější 

zapojení judikatury, zejména k litispendečním pravidlům dle § 83 odst. 2 o.s.ř. Např. písm. 

c) citovaného ustanovení zákona výslovně upravuje to, co se dříve dovozovalo z judikatury 

– k tomu srov. především klíčové usnesení NS ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 29 Odo 

1019/2006. Při squeeze out neboli „vytěsnění“ (většinou drobných) akcionářů z akciové 

společnosti dochází zpravidla k takovému vytěsnění u více akcionářů a předmětné 

ustanovení je jistou modifikací právě úpravy hromadné žaloby. Stěžejní částí je 4. kap., ve 

které je aplikována metoda komparace dvou právních úprav, a to navrhované úpravy české 

a právní úpravy německé. (na str. 34 a násl.). Pozitivně hodnotím především podkap. 4.8, 

kde je rozebrán nejen vlastní pojem hromadné žaloby (podkap. 4.8.1), ale také specifika 

certifikačního řízení (4.8.2) a hromadného řízení ve věci samé (podkap. 4.8.3). Kombinace 

přihlašovacího a odhlašovacího systému může skutečně přinést jisté aplikační problémy 

v civilní řízení. Inspirativní tak může být německá právní úprava, která šla cestou méně 

komplikovanou a rozhodla se pouze pro systém přihlašovacího řízení, tedy opt-in (srov. 

str. 96). Je rovněž chválihodné, že rigorózantka v průběhu zpracování práce reagovala na 

přepracování návrhu zákona o hromadném řízení, přičemž na jednotlivé změny poukazuje 

a hodnotí jejich účelnost. Závěry, které jsou v práci obsaženy nebo z ní alespoň vyplývají, 

jsou v zásadě správné. Výsledky obsažené v práci navazují na již dostupné prameny. 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Jednotlivé cíle práce jsou uvedeny v čl. 4. tohoto 

posudku. Hodnocená práce splnila cíle, které si 

rigorózantka takto pregnantně (v Úvodu práce na 

str. 7) vytyčila. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorózantka při zpracování zvolené problematiky 

prokázala samostatnost při tvůrčí činnosti, ke 

které využila dostupné zdroje. Při tvorbě textu bylo 

postupováno lege artis. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je v pořádku, když 

stěžejní část práce je věnována návrhu zákona o 

hromadném řízení a jeho začlenění do české právní 

úpravy (srov. sněmovní tisk č. 775/0). 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při práci se zdroji rigorózantka vyšla z rozsáhlého 

seznamu použitých zdrojů (srov. na str. 130 an.), a 

to nejen tuzemských, ale i zahraničních (převážně 

německých). Celkově lze uzavřít, že práce se 

zdroji je takto adekvátní. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rigorózantka téma zpracovala zdařile a vyčerpala 

jej způsobem, který odpovídá požadavkům 

kladeným na tento druh kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je adekvátní (text není 

obohacen o grafy, tabulky, či přílohovou část). 

Jazyková a stylistická úroveň K formální stránce práce nelze mít připomíny, je 

psána odborným jazykem, nevyskytují se 

gramatické chyby. Jazyková a stylistická stránka 

práce je tak na odpovídající úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě práce by se rigorózantka mohla blíže vyjádřit k otázkám uvedeným v čl. 

4. tohoto posudku. 

Dále byl se rovněž mohla zabývat otázkou, nakolik je podle jejího názoru možné inspirovat 

se komparovanou německovu právní úpravou (na str. 34 a násl.), či např. právní úpravou 

platnou ve Spojených státech amerických při připravované české právní úpravě?  

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na rigorózní práce v daném oboru.  

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu rigorózní práce.  

 

 

V Praze dne 23. 10. 2020 

 
_________________________ 

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

oponent 


