
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Katedra občanského práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Balarin 

 

KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 

Dizertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 



 i 

PŘEDMLUVA 

 

 Tato studie vznikla v převážné části v první polovině roku 2010 v rámci mého pobytu 

na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburku. Jako 

dizertační práce je předkládána k obhajobě v letním semestru téhož roku na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Za účinnou pomoc při jejím zpracování děkuji své školitelce 

prof. JUDr. Aleně Winterové, CSc. a můj vřelý dík patří též všem ostatním, kteří mne 

podporovali. 

 

 

 V Praze dne 15.8.2010 

 

         Mgr. Jan Balarin 



 ii

PŘEHLED OBSAHU 

 

1. ÚVOD.................................................................................................................................... 1 

1.1. Fenomén kolektivního procesu ................................................................................... 1 

1.2. Předmět a struktura výkladu........................................................................................ 2 

1.3. Terminologické vysvětlivky........................................................................................ 3 

2. PROSAZOVÁNÍ SOUKROMÝCH PRÁV ....................................................................... 8 

2.1. Geneze......................................................................................................................... 8 

2.2. Účel civilního procesu............................................................................................... 10 

2.3. Subjektivní práva versus zájmy................................................................................. 13 

3. KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV V CIVILNÍM PROCESU (OBEC NĚ) ................ 21 

3.1. Pojem kolektivní ochrany práv ................................................................................. 21 

3.2. K čemu kolektivní ochrana práv?.............................................................................. 25 

4. CHARAKTERISTIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU ............ .................................... 37 

4.1. Kolektivní zástupce ................................................................................................... 37 

4.2. Postavení zastupovaných osob (členů skupiny) ........................................................ 44 

4.3. Mechanismy kolektivního prosazování práv............................................................. 58 

5. VYBRANÉ PROBLÉMY KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV........ ............................. 94 

5.1. Rizika kolektivního procesu...................................................................................... 94 

5.2. Záruky ochrany kolektivních zájmů........................................................................ 100 

5.3. Finanční stránka kolektivní ochrany práv ............................................................... 105 

5.4. Mezinárodní právo kolektivního procesu................................................................114 

5.5. Historický exkurs .................................................................................................... 119 

6. PŘEHLED ŘEŠENÍ......................................................................................................... 127 

6.1. Class action v procesním právu USA...................................................................... 127 

6.2. Australská class action ............................................................................................ 133 

6.3. Izraelská class action............................................................................................... 137 

6.4. Švédské skupinové řízení ........................................................................................ 141 

6.5. Německé vzorové řízení v kapitálových věcech ..................................................... 145 

6.6. Rakouská vzorová a postupní žaloba ...................................................................... 150 



 iii

6.7. Francouzské spolkové žaloby.................................................................................. 153 

6.8. Europeizace kolektivního procesu .......................................................................... 158 

7. POZITIVNÍ ČESKÁ ÚPRAVA...................................................................................... 169 

7.1. Historický kontext ................................................................................................... 169 

7.2. Řízení podle § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř...................................................... 170 

7.3. Interpretace § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř....................................................... 172 

7.4. Skupinová řízení ve věcech obchodních společností ..............................................176 

7.5. Skupinové řízení ve věcech nekalé soutěže a práva na ochranu spotřebitele ......... 184 

8. PERSPEKTIVY KOLEKTIVNÍHO PROCESU V ČESKÉM PRÁVU..................... 189 

8.1. Efektivita prosazování práva ve světle procesních zásad........................................ 189 

8.2. Úvahy de lege ferenda............................................................................................. 200 

9. ZÁVĚR.............................................................................................................................. 206 

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE.............................................................................................. 208 

I. Použitá literatura a dokumenty................................................................................ 208 

II.  Citované právní předpisy ........................................................................................ 221 

III.  Citovaná judikatura ................................................................................................. 228 

ABSTRAKT.......................................................................................................................... 232 

 

 

 

 



 iv 

OBSAH 

 

1. ÚVOD.................................................................................................................................... 1 

1.1. FENOMÉN KOLEKTIVNÍHO PROCESU ............................................................... 1 

1.2. PŘEDMĚT A STRUKTURA VÝKLADU................................................................. 2 

1.3. TERMINOLOGICKÉ VYSVĚTLIVKY.................................................................... 3 

1.3.1. Český terminologický úzus .................................................................................... 3 

1.3.2. Základy jednotné terminologie............................................................................... 5 

1.3.3. Doplňující poznámky ............................................................................................. 6 

2. PROSAZOVÁNÍ SOUKROMÝCH PRÁV ....................................................................... 8 

2.1. GENEZE ..................................................................................................................... 8 

2.1.1. Role státu při prosazování práva ............................................................................ 8 

2.1.2. Spontánní řád.......................................................................................................... 9 

2.2. ÚČEL CIVILNÍHO PROCESU................................................................................ 10 

2.2.1. Ochrana objektivního práva? ............................................................................... 10 

2.2.2. Syntetický přístup.................................................................................................11 

2.3. SUBJEKTIVNÍ PRÁVA VERSUS ZÁJMY ............................................................ 13 

2.3.1. Místo zájmů v normativním světě ........................................................................ 13 

2.3.2. Definice zájmu ..................................................................................................... 14 

2.3.3. Zájem v kontextu subjektivního práva ................................................................. 15 

2.3.4. Klasifikace zájmů ................................................................................................. 16 

A. Souběžné zájmy............................................................................................. 17 

B. Obecný zájem................................................................................................ 18 

C. Veřejný zájem jako nejširší kategorie obecného zájmu................................. 19 

2.3.5. Zkoumání zájmů v řízení...................................................................................... 20 

3. KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV V CIVILNÍM PROCESU (OBEC NĚ) ................ 21 

3.1. POJEM KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV ............................................................ 21 

3.1.1. Koncepční předpoklady........................................................................................ 21 

3.1.2. Definice kolektivní ochrany práv......................................................................... 23 

3.1.3. Zájmová koheze ................................................................................................... 23 

3.1.4. Resumé................................................................................................................. 25 

3.2. K ČEMU KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV?........................................................ 25 



 v 

3.2.1. Procesní efektivita ................................................................................................ 25 

3.2.2. Význam ekonomické analýzy civilního procesu.................................................. 27 

3.2.3. Civilní proces v současné společnosti .................................................................. 28 

3.2.4. Potenciál kolektivního procesu ............................................................................ 30 

3.2.5. Ochrana objektivního práva ................................................................................. 31 

3.2.6. Kolektivní ochrana práv v kontextu fungování justice ........................................ 32 

3.2.7. Sektorové uplatnění kolektivní ochrany práv, statistika ...................................... 33 

3.2.8. Kritický pohled..................................................................................................... 35 

4. CHARAKTERISTIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU ............ .................................... 37 

4.1. KOLEKTIVNÍ ZÁSTUPCE ..................................................................................... 37 

4.1.1. Klasifikace............................................................................................................ 37 

A. Člen skupiny (nositel práva)......................................................................... 37 

B. Advokát.......................................................................................................... 39 

C. Spolek............................................................................................................ 40 

D. Orgán veřejné moci (parens patriae žaloby)................................................ 42 

4.1.2. Organizační úloha kolektivního zástupce ............................................................ 43 

4.2. POSTAVENÍ ZASTUPOVANÝCH OSOB (ČLENŮ SKUPINY).......................... 44 

4.2.1. Vymezování skupiny............................................................................................ 44 

4.2.2. Opt-in, opt-out skupinové řízení .......................................................................... 45 

4.2.3. Procesní standard účasti ve skupinovém řízení.................................................... 47 

A. Přehodnocování obsahu účastenství............................................................. 47 

B. Ilustrace přístupu k účastenství členů skupiny.............................................. 48 

C. Alternativní východisko: členové skupiny jako procesní strany.................... 49 

4.2.4. Specifika účasti v opt-out skupinovém řízení ...................................................... 50 

A. Opt-out mechanismus a právo na spravedlivý proces (s důrazem na class 

action)............................................................................................................ 50 

(i) Informování členů skupiny............................................................................... 50 

(ii) Strukturální záruky zastoupení zájmů členů skupiny....................................... 52 

(iii) Instrumentální záruky zastoupení zájmů členů skupiny .................................. 53 

B. Flexibilní pojetí právní moci......................................................................... 54 

C. Účast v opt-out skupinovém řízení za hranicemi common law..................... 55 

4.2.5. Pasivní skupinové řízení....................................................................................... 56 

4.2.6. Členové skupiny v reprezentativním řízení.......................................................... 57 



 vi 

4.3. MECHANISMY KOLEKTIVNÍHO PROSAZOVÁNÍ PRÁV ............................... 58 

4.3.1. Východiska........................................................................................................... 58 

4.3.2. Skupinové řízení................................................................................................... 59 

A. Pojem............................................................................................................. 59 

B. Konstrukce řízení; soudní příslušnost........................................................... 59 

C. Legitimace k zahájení skupinového řízení..................................................... 60 

D. Skupinové řízení a běh promlčení doby; konkurence řízení.......................... 61 

E. Předpoklady skupinového řízení (procesní podmínky)................................. 62 

(i) Numerosity, commonality................................................................................ 63 

(ii) Superiority........................................................................................................ 64 

(iii) Manageability................................................................................................... 66 

F. Certifikace skupinového řízení...................................................................... 67 

(i) Zkoumání procesních podmínek ......................................................................67 

(ii) Povaha certifikačního rozhodnutí..................................................................... 68 

(iii) Certifikace v kontextu discovery...................................................................... 69 

(iv) Certifikace za účelem uzavření smíru .............................................................. 69 

G. Nároky prosazované ve skupinovém řízení...................................................71 

(i) Nedělitelné nároky a určovací návrhy.............................................................. 71 

(ii) Společné posuzování předběžných otázek a follow-on řízení.......................... 71 

(iii) Individuální nároky .......................................................................................... 72 

(iv) Společný fond a výplata individuálních nároků ............................................... 74 

(v) Fluid recovery (metoda cy près)....................................................................... 76 

(vi) Exekuce ............................................................................................................ 77 

H. Skupinová řízení sui generis.......................................................................... 78 

(i) Skupinová řízení mimo civilní soudní pravomoc ............................................ 78 

(ii) Alternativní řešení sporů (ADR) ...................................................................... 79 

(iii) Insolvenční řízení jako zvláštní druh skupinového řízení ................................ 79 

4.3.3. Reprezentativní řízení .......................................................................................... 80 

A. Koncepce....................................................................................................... 80 

B. Ad hoc reprezentativní žaloba....................................................................... 80 

C. Programová reprezentativní žaloba.............................................................. 82 

(i) Pojem................................................................................................................ 82 

(ii) Uplatnění programové reprezentativní žaloby ................................................. 83 

(iii) Standard reprezentace zájmů............................................................................ 84 



 vii

(iv) Charakter postihovaného protiprávního jednání .............................................. 84 

(v) Peněžité nároky jako předmět reprezentativního řízení: škoda na kolektivních 

zájmech, skimming-off žaloby atd. .................................................................. 85 

(vi) Jiný předmět reprezentativního řízení .............................................................. 88 

(vii) Specifická procesní pravidla ............................................................................ 88 

D. Veřejná reprezentativní žaloba..................................................................... 89 

E. Právní moc a výkon reprezentativního rozsudku.......................................... 90 

5. VYBRANÉ PROBLÉMY KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV........ ............................. 94 

5.1. RIZIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU ................................................................... 94 

5.1.1. Ohrožení žalovaného: strike suits ........................................................................ 94 

5.1.2. Punitive damages.................................................................................................. 95 

5.1.3. Zájmy kolektivního zástupce (advokáta) a členů skupiny ................................... 96 

5.1.4. Evropský přístup .................................................................................................. 98 

5.2. ZÁRUKY OCHRANY KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů .............................................. 100 

5.2.1. Překonávání soudcovské zdrženlivosti............................................................... 100 

5.2.2. Dohled nad efektivním průběhem skupinového řízení....................................... 101 

5.2.3. Ochrana zájmů členů skupiny ............................................................................ 103 

5.2.4. Specifika reprezentativního řízení...................................................................... 105 

5.3. FINANČNÍ STRÁNKA KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV................................ 105 

5.3.1. Náklady spojené s účastí členů skupiny............................................................. 106 

A. Metoda common fund.................................................................................. 106 

B. Úprava odpovědnosti členů skupiny za náklady řízení............................... 107 

C. Náklady společného projednání předběžných otázek.................................. 107 

5.3.2. Náklady kolektivního zástupce: financování kolektivního řízení ...................... 108 

A. Contingency fees......................................................................................... 109 

B. Neziskové soukromé financování................................................................ 110 

C. Veřejné zdroje............................................................................................. 111 

D. Profesionální financování........................................................................... 112 

E. Zvýhodnění kolektivního zástupce............................................................... 112 

5.3.3. Význam účinných mechanismů procesního financování ................................... 113 

5.4. MEZINÁRODNÍ PRÁVO KOLEKTIVNÍHO PROCESU.................................... 114 

5.4.1. Překážky výkonu kolektivního žalobního práva mezi jurisdikcemi .................. 114 

A. Spolkové žaloby a žaloby veřejných orgánů: teritoriální limity ................. 114 



 viii

B. Skupinové žaloby: rozptýlené skupiny......................................................... 116 

5.4.2. Uznávání cizích skupinových rozsudků ............................................................. 117 

A. Standard účasti ve skupinovém řízení a veřejný pořádek........................... 117 

B. Opt-out skupinové řízení............................................................................. 118 

5.5. HISTORICKÝ EXKURS........................................................................................ 119 

5.5.1. Actiones populares ............................................................................................. 120 

5.5.2. Historie anglického reprezentativního řízení (representative proceedings) ....... 121 

5.5.3. Vznik spolkového žalobního práva ve Francii ................................................... 122 

5.5.4. Krystalizace class action v USA ........................................................................ 124 

6. PŘEHLED ŘEŠENÍ......................................................................................................... 127 

6.1. CLASS ACTION V PROCESNÍM PRÁVU USA................................................. 127 

6.1.1. Úvod do problematiky; federální class action a class actions členských států .. 127 

6.1.2. Koncepce class action ........................................................................................ 128 

6.1.3. Certifikace a podmínky přípustnosti class action............................................... 131 

6.1.4. Průběh řízení ...................................................................................................... 132 

6.2. AUSTRALSKÁ CLASS ACTION......................................................................... 133 

6.2.1. Pozitivní úprava.................................................................................................. 133 

6.2.2. Podmínky a průběh řízení .................................................................................. 134 

6.2.3. Skupinový rozsudek a distribuce nároků ........................................................... 136 

6.2.4. Náklady řízení .................................................................................................... 136 

6.3. IZRAELSKÁ CLASS ACTION ............................................................................. 137 

6.3.1. Charakteristika úpravy ....................................................................................... 137 

6.3.2. Certifikace a procesní podmínky........................................................................ 138 

6.3.3. Průběh řízení a rozhodnutí ................................................................................. 140 

6.3.4. Náklady řízení .................................................................................................... 141 

6.4. ŠVÉDSKÉ SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ ......................................................................... 141 

6.4.1. Švédský náskok .................................................................................................. 141 

6.4.2. Pojem skupinového řízení a procesní podmínky................................................ 142 

6.4.3. Průběh řízení ...................................................................................................... 143 

6.4.4. Náklady řízení .................................................................................................... 144 

6.5. NĚMECKÉ VZOROVÉ ŘÍZENÍ V KAPITÁLOVÝCH V ĚCECH ...................... 145 

6.5.1. Legislativní katalyzátor ...................................................................................... 145 

6.5.2. Zahájení vzorového řízení .................................................................................. 147 



 ix

6.5.3. Průběh vzorového řízení..................................................................................... 148 

6.5.4. Účinky vzorového rozhodnutí; náklady řízení ................................................... 149 

6.6. RAKOUSKÁ VZOROVÁ A POSTUPNÍ ŽALOBA............................................. 150 

6.6.1. Význam kolektivního prosazování práv v rakouském právu ............................. 150 

6.6.2. Principy platné úpravy ....................................................................................... 150 

6.6.3. Kritika a perspektivy .......................................................................................... 152 

6.7. FRANCOUZSKÉ SPOLKOVÉ ŽALOBY............................................................. 153 

6.7.1. Action civile ....................................................................................................... 153 

6.7.2. Aktivní legitimace .............................................................................................. 154 

6.7.3. Podmínka kolektivního zájmu............................................................................ 156 

6.7.4. Kolektivní mechanismy mimo adhezní řízení.................................................... 156 

6.7.5. Perspektivy dalšího vývoje................................................................................. 157 

6.8. EUROPEIZACE KOLEKTIVNÍHO PROCESU ................................................... 158 

6.8.1. Aktivity Evropské unie....................................................................................... 158 

6.8.2. Směrnice o žalobách na zdržení se jednání (98/27/ES, 2009/22/ES)................. 160 

A. Charakteristika směrnice ............................................................................ 160 

B. Oprávněné subjekty..................................................................................... 161 

C. Konzultační procedury................................................................................ 162 

D. Význam směrnice......................................................................................... 162 

E. Reforma směrnice........................................................................................ 163 

6.8.3. Projekt kolektivního odškodnění spotřebitelů.................................................... 165 

6.8.4. Kolektivní náhrada škody v soutěžním právu .................................................... 166 

6.8.5. Závěrečné poznámky.......................................................................................... 167 

7. POZITIVNÍ ČESKÁ ÚPRAVA...................................................................................... 169 

7.1. HISTORICKÝ KONTEXT..................................................................................... 169 

7.2. ŘÍZENÍ PODLE § 83 ODST. 2 A § 159A ODST. 2 O.S.Ř. .................................. 170 

7.3. INTERPRETACE § 83 ODST. 2 A § 159A ODST. 2 O.S.Ř. ................................ 172 

7.3.1. Skupinové řízení jako předpoklad § 83 odst. 2 a § 159a O.S.Ř. ......................... 172 

7.3.2. Subjektivní rozsah právní moci rozsudku .......................................................... 173 

7.3.3. Vliv kolektivního rozhodování na právní postavení členů skupiny................... 174 

7.3.4. Struktura § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. ..................................................... 175 

7.4. SKUPINOVÁ ŘÍZENÍ VE VĚCECH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ............. 176 

7.4.1. Přehled................................................................................................................ 176 



 x 

7.4.2. Analytická východiska ....................................................................................... 178 

A. Rozsah překážky litispendence.................................................................... 178 

B. Jednostranná závaznost výroku rozsudku...................................................179 

C. Výsledek interpretace.................................................................................. 181 

7.4.3. Judikatorní přístup – cesta k řešení .................................................................... 182 

7.5. SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ VE VĚCECH NEKALÉ SOUTĚŽE A PRÁVA NA 

OCHRANU SPOTŘEBITELE ............................................................................... 184 

7.5.1. Povaha žalobního práva ..................................................................................... 184 

7.5.2. Interpretace zákonné úpravy .............................................................................. 185 

A. Otevřené otázky litispendence a právní moci.............................................. 185 

B. Aplikační rozsah § 159a odst. 2 O.S.Ř. ........................................................ 186 

C. Totožnost jednání z věcného a časového hlediska...................................... 187 

7.5.3. Ústavně konformní aplikace............................................................................... 187 

8. PERSPEKTIVY KOLEKTIVNÍHO PROCESU V ČESKÉM PRÁVU..................... 189 

8.1. EFEKTIVITA PROSAZOVÁNÍ PRÁVA VE SVĚTLE PROCESNÍCH        

ZÁSAD ................................................................................................................... 189 

8.1.1. Obsah práva na spravedlivý proces.................................................................... 189 

8.1.2. Reforma civilního procesu ................................................................................. 190 

8.1.3. Kolektivní proces jako nástroj procesní efektivity............................................. 192 

A. Konsolidace zájmů jako předpoklad kolektivního procesu......................... 192 

B. Intenzita využívání kolektivního procesu..................................................... 193 

C. Kolektivní proces v systému prosazování soukromého práva..................... 194 

8.1.4. Kolektivní řízení a atributy práva na spravedlivý proces................................... 195 

A. Obecně......................................................................................................... 195 

B. Podrobněji k opt-out mechanismům............................................................ 196 

C. Problém řídících pravomocí soudu............................................................. 198 

D. Pozice žalovaného....................................................................................... 199 

E. Výsledek....................................................................................................... 199 

8.2. ÚVAHY DE LEGE FERENDA ............................................................................. 200 

8.2.1. První scénář: korekce kurzu ............................................................................... 200 

A. Odstranění § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. ........................... 200 

B. Spolkové žalobní právo............................................................................... 201 

8.2.2. Druhý scénář: komplexní reforma...................................................................... 202 



 xi

A. Podoba skupinového řízení......................................................................... 202 

B. Pravidla skupinového řízení........................................................................ 203 

8.2.3. Kam dále?........................................................................................................... 204 

9. ZÁVĚR.............................................................................................................................. 206 

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE.............................................................................................. 208 

I. POUŽITÁ LITERATURA A DOKUMENTY....................................................... 208 

Literatura k civilnímu procesu a obecným otázkám ......................................................208 

Literatura k teorii zájmů ................................................................................................. 211 

Literatura ke kolektivní ochraně práv ............................................................................ 212 

Webové zdroje ............................................................................................................... 218 

Úřední dokumenty ......................................................................................................... 219 

II.  CITOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY......................................................................... 221 

III.  CITOVANÁ JUDIKATURA.................................................................................. 228 

ABSTRAKT.......................................................................................................................... 232 

 

 



 1 

1. ÚVOD 

 

1.1. FENOMÉN KOLEKTIVNÍHO PROCESU 

 

 Snad každý se doslechl o americké class action – žalobě, která směřuje nikoli 

k prosazení individuálního práva, nýbrž k obhajobě zájmů celé skupiny osob. Žalobci 

vystupují jménem statisíců nebo dokonce milionů poškozených a odškodnění, kterých se 

domáhají, se nám zdají jen málo uvěřitelná. Mediálně vděčné případy vyvolávají v právníkovi 

vychovaném v procesním odkazu Franze Kleina údiv a snad i mrazení v zádech.  

 Nechme ale dojmy stranou a pojďme si ukázat, čím kolektivní ochrana práv v civilním 

procesu skutečně je a jaký pro nás může mít význam. Jde totiž o aktuálnější téma, než by se 

mohlo zdát. Možná jsme si ani nevšimli, že již téměř polovina členských států Evropské unie 

zná civilněprocesní prostředky umožňující hromadné odškodnění osob.1 To není náhoda. 

Zdaleka nemáme na mysli pouze class action. Kolektivní ochrana práv, jak o ní budeme 

uvažovat, je široký pojem, který lze obtížně spoutat definicí. Zahrnuje pestrou paletu 

procesních mechanismů a postupů, které slouží koncentraci práv a zájmů před soudy, ale které 

jinak mohou mít málo společného. Máme na mysli vzorová a skupinová řízení, stejně jako 

žaloby k ochraně veřejného zájmu nebo spory vedené zájmovými organizacemi. A ještě 

mnohem více. Zatímco jednou je obtížné rozeznat kolektivní řízení od řízení individuálního, 

jindy představuje hromadný procesní postup téměř celospolečenskou iniciativu. Kolektivní 

spor může být rutinou, v řadě případů však dokáže zaměstnat početné týmy soudců i advokátů 

po léta.  

 Pojítkem všech prostředků kolektivní ochrany práv je jejich cíl – dosažení procesní 

efektivity. Neposkytuje-li soudní řízení účinnou ochranu, neposkytuje žádnou ochranu. 

Přitom čím více se ve společnosti rozevírají nůžky mezi silnými hráči a jednotlivci, tím 

naléhavěji vystupuje potřeba účinné nápravy na povrch. Kolektivní proces je jednou z 

možností, jak s touto nerovnováhou bojovat.  

 Na druhou stranu, hovoříme-li o efektivitě soudního řízení, nemůžeme se vyvarovat 

pocitu určitého tření. Není kolektivní ochrana práv v civilním procesu protimluv? Civilní 

soudní řízení je přece nástrojem ochrany soukromých práv, tedy práv, jejichž pojmovým 

znakem je obsahový i metodický individualismus. Právě tento problém je ve větší či menší 

                                                 
1 Rakousko, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, 
Švédsko, Spojené Království.  
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míře ohniskem kontroverzí, které napříč jurisdikcemi okolo kolektivní ochrany práv panují a 

jistě ještě dlouho panovat budou.  

 Bez ohledu na to nabízí problematika kolektivní ochrany práv netradiční pohled do 

jinak spíše stojatých vod civilního procesu. Skrze metody kolektivního řízení, které se 

neváhají postavit do kontrapozice tradičnímu chápání procesních zásad, máme příležitost ke 

kvalitnějšímu pochopení systému prosazování práva, ať už ke kolektivnímu řízení jako 

takovému zaujmeme jakýkoli postoj.   

 

1.2. PŘEDMĚT A STRUKTURA VÝKLADU 

 

 Málokoho překvapíme, konstatujeme-li, že východiskem této studie bude 

komparativně-analytický přístup. Jedná se však o metodu, nikoli cíl. Našim ráciem bude 

konfrontace kolektivního procesu s českým právem. Chceme zjistit, jaký prostor k uplatnění 

má kolektivní prosazování práv v prostředí českého civilního procesu a z jakých inspiračních 

zdrojů může čerpat český zákonodárce, rozhodne-li se k legislativní aktivitě na tomto poli.2 

Přesto nebuďme překvapeni, že většina zkoumaných problémů má k platnému českému právu 

daleko.  

 Za odrazový můstek nám poslouží geneze prosazování soukromého práva, jehož 

správné pochopení má stěžejní význam pro hodnocení kolektivního procesu. V kapitole 2 

budeme věnovat pozornost civilnímu soudnímu řízení v jeho obecnosti – prozkoumáme 

metodu a předmět civilního procesu a jeho styčné plochy s teorií subjektivních práv a zájmů. 

Zjistíme, že prosazování soukromého práva funguje jako systém spontánního řádu, který 

využívá symbiózy s hybným momentem individuálních zájmů. Není-li subjektivní právo 

podepřeno odpovídajícím zájmem, jeho civilněprocesní realizace selhává. Tyto závěry 

bezprostředně využijeme v kapitole 3, kde se seznámíme s filozofií kolektivního prosazování 

práv, jeho smyslem a místem v právním řádu. Objasníme, že primárním cílem kolektivního 

procesu je umožnit prosazování soukromých práv pomocí metody agregace zájmů i v 

těch případech, kdy individuální přístup není funkční.  

 V kapitolách 4 a 5 navážeme systematickou teorií kolektivního prosazování práv tak, 

jak ji lze extrahovat z procesních zkušeností vyspělých právních kultur (budeme se zabývat 

rolí soudu a stran v kolektivním procesu, metodami agregace zájmů v řízení, problémem 

                                                 
2 Není přitom vyloučeno, že zákonodárce tak bude muset brzy učinit. Současná úprava účinků litispendence a 
právní moci pro vybraná negatorní řízení obsažená v § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. je nedokonalá a pro 
úvahy de lege ferenda neposkytuje rozumné ideové východisko. O tom ale bude řeč v kapitole 7 níže. 
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financování kolektivního procesu a mnohým dalším). Kapitola 6 pak představí několik 

konkrétních úprav kolektivní ochrany práv, kterými demonstrujeme teoretická východiska. 

Zároveň poukážeme na ambice evropského zákonodárce v této oblasti.  

 Kapitolu 7 věnujeme analýze neuspokojivé platné české právní úpravy (zejména 

pokud jde o ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř.) a pokusíme se nastínit opatření, 

která mají strany i soud respektovat, aby řízení vedená v rámci těchto ustanovení splnila 

ústavní standard práva na spravedlivý proces. Vyústěním bude kapitola 8, ve které českému 

zákonodárci doporučíme model, který je podle našeho názoru schopen uspokojit nároky 

soudobé společnosti na kolektivní civilněprocesní ochranu práv. Za žádoucí řešení budeme 

považovat úplný odklon od dosavadních vývojových tendencí. Náhradou navrhneme věcné 

rozšíření a stimulaci spolkového žalobního práva v kombinaci s upřesněním a zpřísněním 

podmínek jeho výkonu. Nicméně jako ideální variantu budeme prosazovat přijetí komplexní 

úpravy skupinového řízení, která ve výchozí variantě umožní poškozeným osobám uplatnit 

nároky formou přihlášky (opt-in). Stanou-li se však předmětem řízení bagatelní nároky, bude 

mít soud možnost o nich rozhodnout i bez přihlášek, ledaže se ten který účastník z řízení 

vyloučí (opt-out).      

 Jak patrno, celý výklad směřujeme obvyklým způsobem od nejobecnějších problémů 

ke konkrétnějším, až po úvahy de lege ferenda. Byť toto členění odpovídá logice věci, pro 

čtenáře, který se s problematikou kolektivního procesu setkává poprvé, snad bude přitažlivější 

zvolit jiný postup: nejprve si na základě komparativního přehledu v kapitole 6 vytvořit 

představu, jakým způsobem a v jakých podobách kolektivní proces funguje, posléze se v 

kapitolách 4 a 5 vypořádat s otázkami, které mu při úvahách o platných úpravách jistě přijdou 

na mysl, a nakonec v kapitolách 2 a 3 posoudit na základě získaných poznatků smysl 

kolektivního přístupu při ochraně práv a jeho místo v systému práva. 

 

1.3. TERMINOLOGICKÉ VYSV ĚTLIVKY 

 

1.3.1. Český terminologický úzus 

 

  Považujeme za nutné hned v úvodu předeslat terminologické obtíže, se kterými se 

budeme potýkat. V pozitivním českém právu neexistuje žádná koncepční úprava kolektivního 

prosazování práv, a proto nejsou k dispozici ani definice nebo alespoň ustálená kategorizace 

institutů, které budou předmětem našeho zájmu. Nemáme sice v úmyslu terminologické otázky 

přeceňovat, je však nezbytné – přinejmenším pro naše účely – základní pojmy kolektivního 

procesu pojmenovat, abychom se vyvarovali nedorozumění. 



 4 

  Několik dílčích prací, které byly na téma kolektivní civilněprocesní ochrany práv 

uveřejněny v českém jazyce, vykazuje terminologickou inkonsistenci. F. Zoulík označuje pojmem 

hromadná žaloba „všechny případy, kdy žalobce jedná v zájmu nikoli svém vlastním, ale v zájmu 

řady subjektů, u nichž výsledek řízení ovlivní jejich právní pozici“.3 Pro „žaloby na zákaz nebo 

zdržení se určité činnosti, které podává buď subjekt s věcnou legitimací, nebo instituce chránící 

určité kolektivní zájmy“, navrhuje označení skupinová žaloba.4 Žaloby, „které nesměřují jen 

k zákazu činnosti, ale i k náhradě škody nebo jinému peněžitému plnění“  (přičemž „okruh osob 

musí být v tomto případě určitý, takže po vyřešení základu sporu jednotliví poškození musí 

přihlašovat […] své nároky“), nazývá kolektivními žalobami.5 F. Zoulík kromě toho pracuje 

s pojmy žaloba organizace („kterou podává neziskové sdružení, jež podle svého statutu chrání 

zájmy spotřebitelů nebo zaměstnanců“ ) a veřejná skupinová žaloba („kterou podává úřad, jemuž 

tato kompetence byla svěřena“).6  

  P. Smolík se shoduje s F. Zoulíkem potud, že i podle něj „je nejvhodnější mluvit o 

všech typech žalob jako o žalobách hromadných“.7 Hromadné žaloby však na rozdíl od F. Zoulíka 

dělí na veřejné („žalobcem je orgán veřejné moci nebo jiná korporace zřízená či uznaná 

zákonem“) a skupinové („žalobcem je člen skupiny či kolektivu, jenž je sám nositelem žalovaného 

hmotného práva“). Skupinové žaloby je pak možné vnitřně rozlišovat na „kolektivní či skupinové
8
 

podle toho, zda nositelů práva je uzavřený či neuzavřený počet“ .9 

  L. Tichý rozlišuje hromadnou a kolektivní (skupinovou) žalobu.10 Hromadnou žalobu 

podává „jeden či více nositelů zájmů či nároků, které svědčí neohraničenému počtu dalších osob, 

které se pak mohou k této hromadné žalobě připojit“ . V případě skupinové žaloby „je žalobcem 

určitý kvalifikovaný subjekt, který je zpravidla na základě zákona oprávněn žádat v zájmu jiných o 

ochranu kolektivního zájmu“ (s tím, že kolektivní zájem je „nadosobní zájem směřující zejména 

k abstraktní kontrole právních úkonů“ ). Třetí kategorií je pak vzorová či modelová žaloba.11 

                                                 
3 Srov. Zoulík, F. Problematika hromadných žalob se zřetelem k českému právu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 11 a násl. 
4 Srov. Zoulík, F. Problematika hromadných žalob se zřetelem k českému právu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 13, 14. Text je doprovázen poznámkou „Verbandsklage“, což ovšem není přesné. 
Termín Verbandsklage má v němčině na jednu stranu užší význam (jedná se pouze o žalobu spolku) a na druhou 
stranu širší význam (nemusí nutně jít jen o negatorní žalobu). 
5 Viz Zoulík, F. Problematika hromadných žalob se zřetelem k českému právu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 13, 14. V textu v závorce následuje poznámka „Sammelklage, class action, recours 
collectif“ . 
6 Viz Zoulík, F. Problematika hromadných žalob se zřetelem k českému právu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 14. 
7 Viz Smolík, P. Meze užití skupinové žaloby v českém civilním procesu – současnost a vyhlídky. In TICHÝ, 
PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ, s. 107. 
8 S ohledem na dichotomii skupinová–veřejná žaloba se na tomto místě pravděpodobně jedná o skupinovou 
žalobu v užším smyslu. 
9 Srov. Smolík, P. Meze užití skupinové žaloby v českém civilním procesu – současnost a vyhlídky. In TICHÝ, 
PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ, s. 107. 
10 Viz Tichý, L. Procesní ochrana kolektivních zájmů – přehled a řešení. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 46. 
11 Srov. Tichý, L. Procesní ochrana kolektivních zájmů – přehled a řešení. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 47. 
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  A. Winterová nejčastěji používá termínu skupinová žaloba, jemuž klade sémanticky na 

roveň označení hromadná a kolektivní žaloba.12 

 

1.3.2. Základy jednotné terminologie 

 

  Rozšiřovat tuto plejádu by samo o sobě nebylo užitečné. Ostatně s podobnou 

nejednotností se lze setkat v řadě evropských zemí. Snaha nalézt v adjektivech „hromadný“, 

„skupinový“ či „kolektivní“ systematiku (např. pokud jde o druh prosazovaných zájmů nebo 

osobu žalobce) nemůže být přesvědčivá již proto, že jejich lexikální význam je obecnější, než by 

bylo potřeba. Nelze sice popřít, že cit. klasifikace mají po věcné stránce svůj význam, o to však na 

tomto místě spíše nejde. Naším cílem je nalézt terminologické porozumění, a to především 

s ohledem na existující mezinárodní standard.  

  Z těchto důvodů se nám jeví jako nejvhodnější vycházet z jednotné evropské 

terminologie, jak se začíná pozvolna formovat. Jedním z konkrétních projevů těchto tendencí je 

terminologický glosář sestavený na půdě Consumer Law Enforcement Forum (CLEF)13, který byl 

mimo jiné přijat Evropskou komisí pro účely konzultačního procesu ve věci kolektivního 

odškodnění spotřebitelů.14 Také proto není nereálné očekávat, že se v budoucnu dočká 

legislativního uplatnění. 

  Jako skupinovou žalobu (group action) tak budeme označovat žalobu, kterou podává 

žalobce (ať jednotlivec, orgán veřejné moci nebo právnická osoba oprávněná hájit zájmy třetích 

osob) za skupinu osob, které disponují totožným nebo obdobným nárokem vůči témuž 

žalovanému.15 Každý, na jehož účet byla žaloba podána, je individuálním adresátem výsledku 

řízení, tzn. je např. oprávněn exekučně vymoci plnění, které mu soud přiznal. Párovým pojmem ke 

skupinové žalobě je skupinové řízení. Skupinové žaloby se rozlišují na opt-in a opt-out 

instrumenty. V opt-in řízení je třeba, aby se každý, kdo si přeje účastnit se řízení, k účasti přihlásil. 

Naopak opt-out řízení se automaticky účastní každý člen skupiny, ledaže by výslovně projevil 

opačnou vůli. Výjimečně je možné setkat se s mandatorním skupinovým řízením, které 

podobně jako opt-out mechanismy zahrnuje všechny členy skupiny, nedává jim však možnost 

vyloučit se z řízení. Class action je druhem skupinové žaloby odvozujícím své rysy od soudobého 

                                                 
12 Srov. WINTEROVÁ, PROCESNÍ DŮSLEDKY SKUPINOVÉ ŽALOBY V ČESKÉM PRÁVU, s. 347. 
13 Viz http://www.clef-project.eu/media/d_CLEFGlossaryfinal_33250.pdf. Glosář má sice původ v prostředí 
spotřebitelského práva, obecně však není důvod jeho použití takto omezovat. Srov. rovněž obdobnou 
terminologii v rámci projektu GLOBAL CLASS ACTION, viz http://www.law.stanford.edu/library/ 
globalclassaction, a dále pojmosloví BÍLÉ KNIHY O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM 

ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES (srov. zejména anglické znění; v české mutaci se lze setkat s nestandardní, až 
pozoruhodnou terminologií, např. „representative action“ se překládá jako „žaloba podaná v zastoupení“ a „opt-
in collective action“ jako „kolektivní žaloba s výslovným předchozím souhlasem všech žalobců“ ). V české 
literatuře z poslední doby podobně WINTEROVÁ, SMOLÍK , HROMADNÉ ŽALOBY, s. 354 a passim. 
14 Viz http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm.  
15 Aby nedošlo k nedorozumění, upozorňujeme, že termíny „skupina“ a „členové skupiny“ neužíváme pouze 
v souvislosti se skupinovou žalobou, ale v rámci kolektivní ochrany práv vůbec (jak je to běžné i v zahraničí, 
srov. „group“, „group members“). Jedná se o pojmy, které označují kolektivní prvek v řízení, tedy okruh osob, 
které jsou nositeli skutkově nebo právně obdobných nároků a z toho důvodu mohou tím či oním způsobem 
hromadně participovat na řízení.  
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skupinového řízení v USA;16 jde tedy o opt-out řízení se široce koncipovanou žalobní legitimací a 

rozsáhlými diskrečními pravomocemi soudu. 

  Naproti tomu reprezentativní žalobu (representative action) podává žalobce (zpravidla 

právnická osoba oprávněná hájit určité sektorové zájmy veřejnosti) za skupinu osob, které však 

v reprezentativním řízení přímo ani nepřímo nefigurují – nemají upravené procesní postavení. 

Rozlišuje se tradi ční reprezentativní žaloba (traditional representative action) a kolektivní 

reprezentativní žaloba (collective representative action). V prvém případě zpravidla zastupované 

osoby postoupí své nároky žalobci za účelem jejich uplatnění u soudu a žalobce převede 

vymožené plnění zpět postupitelům (postupní žaloby). V případě kolektivních reprezentativních 

žalob žalobce nevymáhá individuální nároky, ale např. náhradu újmy (škody) způsobené 

kolektivnímu zájmu.17 Třebaže to z glosáře CLEF výslovně neplyne, za kolektivní reprezentativní 

žaloby je třeba považovat také žaloby, které nesměřují k získání peněžité náhrady, nýbrž 

k uspokojení negatorního, restitučního (odstraňovacího) nebo jiného obdobného nároku 

nedělitelného charakteru.18   

  Reprezentativními žalobami svého druhu jsou také žaloby na odčerpání zisku 

(skimming-off žaloby). Jejich prioritou není odškodnění poškozených osob, nýbrž odnětí 

prospěchu, který odpůrce protiprávně nabyl. Jak žalobce naloží se získaným plněním, je věcí 

legislativní úpravy (obvykle je povinen plnění využít k neadresné podpoře zájmů dotčených 

protiprávním jednáním). Půjde o případy tzv. difúzních škod, kdy se delikvent obohatí na úkor 

množství osob tak, že škoda je v jednotlivých případech zanedbatelná, ale v úhrnu vysoká. 

  Vzorová žaloba a vzorové řízení jsou procesní prostředky, jejichž smyslem je 

dosáhnout rozhodnutí, které bude sloužit jako podklad (vzor) pro rozhodnutí jiných věcí se 

stejným skutkovým základem. Vzorové řízení může nabývat rozmanitých podob. Tradiční vzorová 

žaloba se často jen málo odlišuje od standardního řízení. Zpravidla jde o iniciativu zájmové 

organizace, která „zkusmo“ uplatní jeden z množiny identických nároků. Charakter vzorového 

řízení mohou na druhou stranu mít i poměrně komplikované procesní mechanismy, které např. 

umožňují soudu konsolidovat související individuální spory a v jediném vzorovém řízení 

rozhodnout o základu nároku.19 Tradiční vzorovou žalobu lze považovat za druh reprezentativní 

žaloby; zvláštní vzorové procesní mechanismy mají v zásadě charakter skupinového řízení. 

 

1.3.3. Doplňující poznámky 

 

  K pojmosloví glosáře CLEF připojme několik vlastních vysvětlení: 

                                                 
16 Srov. čl. 23 Federal Rules of Civil Procedure (dále také jen „FRCP“), podrobněji viz 6.1 níže. 
17 Např. francouzská action civile, podrobněji viz 6.7 níže. 
18 V anglickém procesním právu historicky existuje řízení známé jako „representative proceedings“ (čl. 19.6 a 
násl. Civil Procedure Rules, dále také jen „CPR“), nejde však o reprezentativní řízení, jak je na tomto místě 
definujeme (jeho povaha je hybridní – pohybuje se na okraji mezi skupinovým a kolektivním reprezentativním 
řízením, blíže viz s. 54). 
19 Např. německý KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ (§ 4 odst. 1) nebo anglická group litigation 
(viz čl. 19.10 a násl. CPR). 
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  Spolkovou žalobou nazveme žalobu, kterou podává právnická osoba 

(soukromoprávního charakteru) k ochraně zájmů třetích osob, ať už na jakémkoli právním 

základě.20 Definiční znak spolkové žaloby nelze vést skrze určitou typologii právnických osob či 

uspořádání jejich vnitřních poměrů (např. pokud jde o neziskovost). Kritérium je čistě 

pozitivněprávní – podstatné je, zda a kdy zákon uznává způsobilost právnických osob vystupovat 

k ochraně zájmů třetích osob. Aktivně legitimovanými subjekty budou pravidelně právnické osoby 

spolkového charakteru21, jak však dále vysvětlíme, nejde o podmínku sine qua non (srov. s. 40).   

  Žalobou ve veřejném zájmu budeme rozumět žalobu, která směřuje k ochraně 

veřejného zájmu. Cílem žaloby podané orgánem veřejné moci (např. ombudsmanem) je 

vždy ochrana veřejného zájmu, ovšem ne každá žaloba ve veřejném zájmu musí mít původ u 

orgánu veřejné moci (ochrana veřejného zájmu např. bývá primárním nebo sekundárním cílem 

spolkové žaloby). 

  Adjektivum „kolektivní “ používáme k nejobecnějšímu vymezení okruhu problémů, 

kterými se budeme zabývat. Sémanticky označuje existenci určité funkčně charakterizované 

plurality (množiny prvků).22 Prakticky se pak tento termín již v mnoha jazycích vžil pro 

zastřešující označení našeho tématu23 a přiřazovat mu v českém prostředí užší význam by mohlo 

působit matoucím dojmem. Označení „hromadný“ nedáváme v této studii žádný konstantní obsah 

– z našeho pohledu jde o natolik významově ambivalentní termín, že oklešťování jeho významu 

by působilo uměle. Etymologicky se pravděpodobně jedná o ekvivalent pojmu „kolektivní“. 

  Mějme však na paměti, že české pojmosloví se stále nachází v zárodku, a je s ním proto 

zapotřebí pracovat flexibilněji, než by se slušelo.24 Např. hovoříme-li o „zastoupení“ osob ve 

sporu, nemusí jít jen o klasické přímé zastoupení, nýbrž podle okolností také o zastoupení nepřímé 

nebo dokonce pouze prosazování zájmů osob na základě procesní legitimace, aniž by k tomu byl 

dán hmotněprávní důvod. Za další příklad může posloužit okolnost, že terminologie CLEF je 

přizpůsobena pouze situaci, kdy se hromadný prvek vyskytuje na žalující straně. Nicméně jak se 

dozvíme později, s pluralitou subjektů se lze v kolektivním procesu setkat i na straně žalované.  

                                                 
20 V intencích platné české úpravy obvykle půjde o občanská sdružení (např. spotřebitelské organizace). Ve 
vládním návrhu nového občanského zákoníku (jak byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu dne 
7.5.2009) se hovoří o spolcích (viz § 209 a násl). 
21 Z tohoto důvodu volíme označení „spolkové žaloby“. To je srozumitelné také v mezinárodním kontextu (srov. 
např. něm. Verbandsklage).  
22 Slovo „kolektivní“ má původ v latinském výrazu „collectus“, jehož základem je trpné příčestí slovesa 
„colligo“. Doslovnou českou paralelou by nejspíše bylo přídavné jméno „sběrný“. Viz např. Šenková, S. 
Latinsko-český, česko-latinský slovník. Nakladatelství Olomouc: Olomouc, 2005, s. 24. 
23 Srov. něm. „Kollektiver Rechtsschutz“ (např. BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ s ilustrativním 
podtitulem „Gruppenklagen, Verbandsmusterklagen, Verbandsklagebefugnis und Kosten des kollektiven 
Rechtsschutzes“), angl. „collective law enforcement“ (např. BOOM, LOOS, COLLECTIVE ENFORCEMENT OF 

CONSUMER LAW), franc. „le recours collectif“ (např. Lauzon, Y. Le Recours Collectif Quebecois: Description et 
Bilan. In Canadian Business Law Journal, vol. 9 (1984), no. 3, s. 324 a násl.); odpovídající název nese také již 
cit. sborník vydaný L. Tichým (TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ). 
24 Čtenář jistě postřehl, že představená terminologie nereprezentuje žádnou systematiku (jednotlivé pojmy se 
překrývají). Systematiku kolektivní ochrany práv uvedeme v kapitole 4. 
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2. PROSAZOVÁNÍ SOUKROMÝCH PRÁV 

 

2.1. GENEZE 

 

2.1.1. Role státu při prosazování práva 

 

 Existují v zásadě dva způsoby, jak zabezpečit dodržování objektivního práva. Buď 

tento úkol zajistí stát prostřednictvím vlastního aparátu, anebo ho deleguje někomu jinému. 

Stát si spolu s tvorbou práva dávno vyhradil také rozhodování o tom, co je právo (co je po 

právu), a výkon společenského donucení. Komu má ale příslušet stíhání protiprávního 

jednání? V okruhu veřejného práva obstarává i tuto úlohu stát (např. trestní řízení), jinak tomu 

ale je v právu soukromém.25 K nápravě porušení smlouvy nedojde, jestliže dotčená strana 

nepožádá stát o ochranu. Bez iniciativy poškozené smluvní strany stát nejenže nemusí, ale 

především ani nesmí konat.26 

 Může to působit nemístně, ale lze se ptát, proč stát – jestliže si nárokuje monopol na 

tvorbu a vynucování soukromého práva – nezajišťuje také stíhání jeho porušení.27 Není snad 

odškodnění pracovního úrazu závažnější úkol než postihování přestupků? Těžko 

argumentovat atributy veřejného a soukromého zájmu, protože veřejný zájem existuje také na 

existenci a dodržování soukromého práva.28 Stát nečiní (neměl by činit) nic, co není ve 

veřejném zájmu.29 

                                                 
25 Používáme termínu „soukromé právo“ a vycházíme z předpokladu, že civilní soudní řízení slouží 
k prosazování soukromého práva, ačkoli jsme si vědomi limitů této koncepce. Tradiční měřítka soukromého 
práva selhávají zvláště v okamžiku, kdy do kolektivního procesu vstupuje veřejný zájem (public interest 
litigation atd.). Přesto se (až na výjimky) užitečnost diferenciace soukromého a veřejného práva uznává; viz 
např. Erichsen, H. U. a kol. Allgemeines Verwaltungsrecht. Walter de Gruyter: Berlin, 1998, s. 34 a násl. 
Z procesního úhlu pohledu je však přiléhavější vycházet z generálního vymezení civilní soudní pravomoci (§ 7 
O.S.Ř.) s tím, že jiné procesní pravomoci (trestní a správní soudnictví, správní řízení atd.) představují speciální 
úpravu; podobně Hendrych, D., in HENDRYCH, SPRÁVNÍ PRÁVO, s. 24. K neudržitelnosti rozlišení soukromých a 
veřejných práv v kontextu civilního procesu srov. např. Cappelletti, M., Garth, B. The Protection of Diffuse, 
Fragmented and Collective Interests in Civil Litigation: Finding an Appropriate Compromise: A Comparative 
Study of Individualistic Models and Group Rights in Civil Procedure. In HABSCHEID, EFFECTIVENESS OF 

JUDICIAL PROTECTION AND CONSTITUTIONAL ORDER, s. 117, 126.    
26 R. A. Posner připomíná, že rozsah soukromé iniciativy při prosazování práva se trvale zužuje; v primitivních 
společnostech je vymáhání práva téměř výlučně soukromou záležitostí; viz POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF 

LAW, s. 659. 
27 Kromě případů, kdy je nepochybné, že autonomní vymáhání soukromého práva nositeli subjektivních práv je 
nefunkční, např. v okruhu spotřebitelského práva (viz § 23 a násl. Z. O OCHR. SPOTŘ.).   
28 Veřejný a soukromý zájem nejsou komplementární kategorie. V oblasti soukromého práva spadá veřejný 
zájem v jedno se zájmem soukromým. Srov. např. MACUR, PROBLÉMY VZÁJEMNÉHO VZTAHU PRÁVA 

PROCESNÍHO A HMOTNÉHO, s. 57: „Jednota veřejných a soukromých zájmů je typickým rysem každého civilního 
procesu“ (pozn. autora: a tudíž i soukromého práva jako takového). 
29 Jak oprávněně poznamenává H. Kötz, „není snad podání každé soukromé žaloby také ve veřejném zájmu?“ 
(Kötz, H., in HOMBURGER/KÖTZ, KLAGEN PRIVATER IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE, s. 69).  



 9 

 Odpověď je třeba hledat jinde, konkrétně v konstrukci soukromého subjektivního 

práva. Povaha subjektivního práva je sice stále do určité míry sporná, přesto se nemusíme 

obávat větších kontroverzí, konstatujeme-li, že subjektivní právo je syntézou prvku 

individuální autonomie (a individuální odpovědnosti30) na straně jedné a reflexu 

individuálního zájmu na straně druhé.31 Vzhledem k totalitní zkušenosti jsme sice 

v posledních dvaceti letech uvykli klást důraz na prvek autonomie32, nelze však zapomínat, že 

subjektivní právo, které by nespočívalo na zájmu svého nositele, by bylo bezobsažné. 

 Systém prosazování soukromého práva je účinný proto, že žalobní iniciativou 

disponuje nositel subjektivního práva, tedy ten, kdo má v konkrétním případě zájem na 

zachování práva. Účel právní regulace je tímto způsobem dosahován citlivěji, než by byl 

schopen obstarat stát. Nositel subjektivního práva bude intervenovat jen v těch případech, na 

jejichž nápravě má skutečně zájem.  

 

2.1.2. Spontánní řád 

 

 Procesní výkon soukromého práva tedy spočívá na principech decentralizace a 

autoregulace. Jako mnohé jiné regulační systémy využívá vlastností tzv. spontánního řádu, jak 

byly v nedávné době popsány zejména F. A. Hayekem.33 Spontánní řád existuje bez centrální 

autority; k jeho zachování je potřeba pouze „existence určité struktury vztahů, respektive to, 

aby mezi prvky určitého druhu (ale proměnlivého počtu) existovaly určité vztahy“.34 Jinými 

slovy, „reakce prvků spontánního řádu na jejich bezprostřední okolí se řídí určitými 

pravidly“ 35 (široce pojímáno). Koncepce civilního procesu je v tomto smyslu založena na 

skutečnosti, že subjekty práva sledují vlastní zájmy.36 Civilní proces může fungovat právě a 

                                                 
30 Viz např. HAYEK, VERFASSUNG DER FREIHEIT, s. 89 a násl. (např. s. 89: „Svoboda znamená nejen to, že člověk 
má příležitost, ale také že nese břemeno volby; znamená rovněž to, že musí nést následky svého jednání a chválu 
i hanu za své jednání. Svoboda a odpovědnost jsou neoddělitelné“ ). 
31 Třebaže se tento vztah často interpretuje jako konflikt (viz např. Duffel, S. van. From Objective Right to 
Subjective Rights: The Franciscans and the Interest and Will Conceptions of Rights. 2009. Dostupné na: http:// 
works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=siegfried, s. 3).  
32 Viz Knapp, V., Knappová, M., Pohl, T., in ŠVESTKA/DVOŘÁK, OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ, I. díl, s. 224. 
V jiném díle však V. Knapp klade těžiště (přinejmenším dialekticky) do práva objektivního, srov. Knapp, V. 
Teorie práva. C. H. Beck: Praha, 1995, s. 194. Podobně, i když s důrazem na ochranu osobních zájmů: Rüthers, 
B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts. C. H. Beck: München, 2005, s. 49. Subjektivní 
právo se charakterizuje také jako právní moc (Rechtsmacht), pro naši potřebu to ale nemá zvláštní význam. 
Podobně i Švestka, J., in ŠVESTKA/SPÁČIL/ŠKÁROVÁ/HULMÁK , OBČANSKÝ ZÁKONÍK , I. díl, s. 64, 65. 
33 Česky srov. např. Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda: Nový výklad liberálních principů 
spravedlnosti a politické ekonomie. Academia: Praha, 1991, s. 43 a násl. 
34 Srov. HAYEK, VERFASSUNG DER FREIHEIT, s. 61. 
35 Srov. HAYEK, VERFASSUNG DER FREIHEIT, s. 65. 
36 Podobně jako v případě tržních mechanismů. Předmětem soukromého práva však nejsou pouze hospodářské 
vztahy, a proto je sféra soukromých zájmů poněkud komplexnějším jevem. 
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jen proto, že využívá návaznosti na přirozenou dynamiku realizace individuálních zájmů. 

V prostředí sociální entropie má tento systém mnohem lepší předpoklady obstát než 

prosazování práva prostřednictvím centrální autority.37  

 Tato stručná analýza se může zdát poněkud sterilní, protože nechává stranou 

antropologii civilního procesu; zejména máme na mysli dynamiku vývoje vztahů objektivního 

a subjektivního práva. Z přirozenoprávního pohledu se může zdát nepřijatelné odvozovat 

původ subjektivních práv z práva objektivního.38 Dodejme proto, že zvolený přístup je 

především metodickou pomůckou. Nechceme tvrdit, že svoboda jednotlivce pochází od státní 

autority. Nicméně nelze popřít, že v podmínkách moderní společnosti je autonomie členů 

společnosti absorbována do objektivního práva a jejím vyjádřením mohou být právě jen 

subjektivní práva.    

 Můžeme tudíž uzavřít, že mechanismus civilního procesu je uváděn do chodu tím, že 

prostřednictvím konstrukce subjektivního práva kalkuluje s kategorií soukromého zájmu. 

Tento poznatek, jakkoli se může jevit banální, bude mít klíčový význam pro další zkoumání 

kolektivního prosazování subjektivních práv.  

 

2.2. ÚČEL CIVILNÍHO PROCESU 

 

2.2.1. Ochrana objektivního práva? 

 

 Ustanovení § 3 věty prvé O.S.Ř. zní: „občanské soudní řízení je jednou ze záruk 

zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení“. Tato norma (nebo snad proklamace?) tedy 

spatřuje účel občanského soudního řízení v ochraně objektivního práva. V duchu doby vzniku 

O.S.Ř. dokonce předchází zmínce o prosazování subjektivních práv (§ 3 věta druhá). Není 

sporu o tom, že tato konstelace nepůsobí v současných podmínkách povedeně, přesto (anebo 

právě proto) vybízí k úvaze, které ustanovení je primární a které je reflexem druhého.  

 Klasická učebnice českého civilního procesu A. Winterové nevěnuje této otázce 

zvláštní pozornost. Stanovisko autorů však lze vyčíst přinejmenším z důrazu kladeného na 

subjektivní právo na soudní ochranu, které je procesním otiskem potenciálu subjektivního 

hmotného práva: „poskytnutím ochrany subjektivním právům se chrání i společenský řád, 

                                                 
37 Srov. např. Bailey, K. D. Social Entropy Theory: An Overview. In Systems Practice, vol. 3 (1990), no. 4, s. 
365 a násl., a dále Schwanitz, D. Systems Theory According to Niklas Luhmann: Its Environment and 
Conceptual Strategy. In Cultural Critique, vol. 1995, no. 30, s. 137 a násl. 
38 Viz např. Schelauske, H. D. Naturrechtsdiskussion in Deutschland: Ein Überblick über zwei Jahrzehnte: 1945-
1965. Verlag J. P. Bachem: Köln, 1968, s. 22 a násl. 
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vyjádřený v právu objektivním“.39 Naopak podle V. Hory je „ú čelem každého procesu 

dopomoci objektivnímu právu (právnímu řádu) k plné platnosti, uskutečniti jej všude tam, kde 

se jeho plnému rozvinutí staví v cestu překážky; tím, že proces uskutečňuje právní řád, 

dopomáhá zároveň k uspokojení i zájmům jednotlivce a zjednává v jednotlivém případě 

průchod spravedlnosti“.40 Střední cestu volí J. Macur: „Ú čel civilního procesu nespočívá 

pouze v poskytování ochrany subjektivním soukromým právům v individuálních případech, ale 

také v zajišťování objektivního právního řádu.“41  

 Pro ilustraci zahraničního přístupu nahlédněme např. do Mnichovského komentáře 

k ZPO. Podle autorů „civilní proces plní v soukromém právu, jehož středobodem je 

subjektivní právo, primárně úlohu určení a prosazení subjektivního práva, nikoli však 

zachovávání objektivního právního řádu“.42 Posléze se dozvídáme, že civilní proces slouží i 

ke zjednání a udržování právního míru, je to ovšem důsledek ochrany subjektivních práv, 

nejde tedy o samostatný procesní účel. Naopak H. W. Fasching v učebnici rakouského 

civilního procesního práva klade do popředí požadavek na zachování právního míru ve 

společnosti (Rechtsfriedenszweck); jedním dechem však dodává, že „tento společenský účel 

musí být skrze zřízení a strukturu právního společenství co možná nejvíce zaměřen na 

prosazování […] individuální (a tím i soukromé) sféry“ .43 

 

2.2.2. Syntetický přístup 

 

 Je obtížné rozhodnout, který přístup je autentičtější, a asi by to bylo zbytečné plýtvání 

silami. Nejsnáze se lze ztotožnit s komentářem J. Macura, že „veřejný zájem na ochraně 

soukromoprávního řádu nelze realizovat jinak než uspokojením individuálních, soukromých 

zájmů jednotlivců na poskytnutí ochrany jejich subjektivním právům a naopak zase tyto 

jednotlivé soukromé zájmy nelze uspokojit jinak, než realizací veřejného zájmu na efektivním 

výkonu soudnictví, poskytujícím ochranu právnímu řádu“.44 Nejde o nic jiného než o pravidla 

                                                 
39 Viz Zoulík, F., in WINTEROVÁ, CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ, s. 20. 
40 Viz Hora, V. Československé civilní právo procesní. I. díl. Všehrd: Praha, 1934, s. 7. Pro objektivitu nutno 
doplnit jednak to, že výrok směřuje ke všem procesům před státními orgány (včetně trestního a správního řízení; 
srov. však dále i bod IV na s. 9 díla), a jednak to, že od vzniku této pasáže prošla teorie soukromého práva přece 
jen určitým vývojem (zejména pokud jde o zkušenost s totalitními režimy).  
41 Srov. MACUR, PROBLÉMY VZÁJEMNÉHO VZTAHU PRÁVA PROCESNÍHO A HMOTNÉHO, s. 56. 
42 Srov. Lüke, G., in LÜKE/WAX , MÜNCHENER KOMMENTAR ZUR ZPO, I. Band, s. 5. 
43 Viz Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts. Manz: Wien, 1990, s. 36 a násl. Pro 
účel civilního procesu spočívající v řešení sociálních konfliktů srov. Stürner, R. Prozesszweck und Verfassung. 
In Prütting, H. (ed.). Festschrift für Gottfried Baumgärtel. Carl Heymanns Verlag: Köln, 1990, s. 545 a násl.  
44 Viz MACUR, PROBLÉMY VZÁJEMNÉHO VZTAHU PRÁVA PROCESNÍHO A HMOTNÉHO, s. 56. Procesní efektivita je 
determinantem hmotněprávní efektivity. Vědomí možnosti účinného procesního donucení ovlivňuje chování 
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spontánního řádu, jak jsme je naznačili výše (2.1.2). Situace je podobná, jako kdybychom 

zkoumali, zda trh slouží více uspokojování hospodářských potřeb jednotlivců nebo 

společnosti. Slouží obojímu.45  

 Hledat účel spontánního řádu je zrádné.46 Člověk není s to spontánní řád vytvořit, 

nejvýše může využít jeho vlastností. Jedinou možností, jak v rámci spontánního řádu zvýšit 

společenský užitek, je zlepšit využití jeho vlastností v rámci společenské regulace. Tyto 

závěry jsou závažné ve dvojím ohledu.  

 Předně, jestliže je soukromé právo uváděno do pohybu fixací na soukromý zájem 

jednotlivců, představuje jedinou přirozenou cestu, jak zvýšit účinnost soukromého práva, 

zlepšení jeho návaznosti na soukromé zájmy. Tohoto úkolu se lze chopit buď v rovině 

hmotněprávní – aprobovat prostřednictvím subjektivních práv legitimní zájmy, anebo v rovině 

procesní – přizpůsobit procesní předpisy kvalitnějšímu prosazování zájmů. Pro nás bude 

klíčová rovina procesní.  

 Druhou souvislost s teorií spontánního řádu pak nabízí tradiční výtka, že účelem 

kolektivního procesu je spíše postihování protiprávního jednání (ochrana objektivního práva) 

než náprava porušených subjektivních práv.47 Na tomto místě postačí konstatovat, že ani 

kolektivní prosazování práv nemůže být samoúčelné – hmotněprávní korelace mezi žalující a 

žalovanou stranou musí zůstat zachována. Její podoba je ovšem stálým předmětem zájmu 

teorie kolektivního procesu. Přinejmenším je zřejmé, že požadavky na věcnou legitimaci 

nelze konstruovat stejným způsobem jako v procesu individuálním. Ale o tom bude v 

podrobnostech řeč níže (4.3).   

 

                                                                                                                                                         
účastníků hmotněprávního vztahu (působí preventivně); viz STRAY RYSSDAL, ECONOMIC ANALYSIS OF CIVIL 

SUITS, s. 149. 
45 Velmi podobně P. H. Lindblom: „Soukromý a veřejný účel civilního soudního řízení, respektive interní a 
externí účinek procesu jsou rozlišitelné teoreticky, nikoli však prakticky. Veřejné a soukromé zájmy koexistují a 
v mnoha směrech se překrývají; hranice většinou splývají. Uspokojení jednoho je zároveň ku prospěchu 
druhého“, viz Lindblom, P. H. Individual Litigation and Mass Justice: A Swedish Perspective and Proposal on 
Group Actions in Civil Procedure. In American Journal of Comparative Law, vol. 45 (1997), no. 4, s. 809.  
46 Srov. HAYEK, VERFASSUNG DER FREIHEIT, s. 61. 
47 Srov. např. problémy s konstrukcí škody na kolektivním zájmu v případě francouzské action civile (viz 
Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 117). 
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2.3. SUBJEKTIVNÍ PRÁVA VERSUS ZÁJMY 

 

2.3.1. Místo zájmů v normativním světě 

 

 V dosavadním výkladu jsme užívali pojmu „zájem“, aniž bychom podali vysvětlení, 

co máme na mysli. Zájem jako takový pochopitelně nemá normativní význam, a proto se jeho 

zapojení do procesní analýzy může jevit jako problematické. Tyto obavy ovšem nejsou 

opodstatněné. Odpoutávat normativní svět od jeho kognitivních předpokladů by nebylo 

šťastné, zvláště jestliže jsme popsali, že civilní soudnictví by bez využití přirozeného toků 

individuálních zájmů nemohlo existovat.48  

 Na poli kolektivního prosazování práv je tato otázka aktuální. Stojí za povšimnutí, že 

autoři namnoze hovoří o kolektivním prosazování zájmů spíše než o kolektivním prosazování 

práv49; termín „právo“ je častěji užíván ve smyslu objektivním než subjektivním („law“ místo 

„right“). 50 Důvody tohoto přístupu jsou různé, zčásti hraje roli jistě to, že některé kolektivní 

mechanismy natolik abstrahují od mikrosvěta subjektivních práv, že individualizace 

subjektivních práv je prakticky nemožná (např. zastupování zájmů celé spotřebitelské 

veřejnosti). Především se ale jedná o to, že kategorie zájmu lépe vymezuje předmět 

kolektivního procesu než subjektivní právo.51 Aby soud mohl poskytnout ochranu 

v individuálním řízení, musejí se subjektivní právo a zájem dokonale krýt (chybí-li 

subjektivní právo, nemůže soud žalobě vyhovět; chybí-li legitimní zájem, žaloba nebude 

podána, případně bude zamítnuta jako šikanózní). V kolektivním řízení však pravidelně 

nastává situace, že společnému zájmu odpovídá hned celá řada subjektivních práv, případně 

množině subjektivních práv odpovídá paralelní množina individuálních zájmů.52  

 Fenomén zájmu je předmětem zkoumání filozofie, psychologie, sociologie a dalších 

vědních disciplín. V právní vědě se nejvíce pozornosti dočkala podkategorie veřejného zájmu, 

                                                 
48 Asi by bylo zbytečné zdůrazňovat, že přinejmenším od dob R. von Jheringa a P. Hecka není zkoumání zájmů 
v právní vědě žádnou novinkou. Požadavek existence zájmu na právní ochraně určitým způsobem absorbují 
všechny procesní systémy. Jde o např. problematiku kauzy hmotného práva, šikanózních žalob nebo „právního 
zájmu“ a „naléhavého právního zájmu“ (srov. pozn. 87). Pro Německo srov. např. Bundesverfassungsgericht, 2 
BvR 2111/07, bod 25 nebo, 2 BvR 1451/04, bod 22 (podkladem každého soudního rozhodnutí musí být 
odpovídající Rechtsschutzbedürfnis, který se podává z požadavku dobré víry podle § 242 Bürgerliches 
Gesetzbuch). 
49 Viz např. TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ; BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN; GLOBAL CLASS ACTION, Pellegrini, A. Brazilská národní zpráva (The Defense 
of Transindividual Interests: Brazil and Ibero-America).  
50 Např. BOOM, LOOS, COLLECTIVE ENFORCEMENT OF CONSUMER LAW. 
51 Aniž bychom chtěli tvrdit, že hmotné subjektivní právo může v procesu chybět (srov. 2.2.2 výše). 
52 Srov. např. kolektivní řízení, jehož předmětem je základ věci, z něhož plynou různým osobám různé nároky (z 
porušení smlouvy, deliktní odpovědnosti atd.) – zájmy všech dotčených osob, pokud jde o základ věci, se 
shodují, jejich subjektivní práva však nikoli. 
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která se stala klíčovým pojmem veřejné politiky.53 Veřejný zájem je definován jako zájem na 

dosažení veřejného blaha (public welfare, Gemeinwohl)54 a jako takový je určován jednak 

pojmem veřejného blaha, ale zejména (což je z našeho úhlu pohledu nejpodstatnější) 

způsobem formování konsenzu o jeho obsahu. Těmto otázkám se věnují příslušné obory 

veřejného práva a politologie a my nemáme v úmyslu se jimi podrobněji zabývat. Pojem 

veřejného zájmu však pro nás má svůj význam, zejména pokud jde o jeho ad hoc krystalizaci 

ze zájmů soukromých. K tomu viz s. 19 níže.  

 

2.3.2. Definice zájmu 

 

 Naším východiskem bude zájem soukromý, respektive osobní (self-interest). Teorie 

soukromého zájmu našla největší odezvu v ekonomii55 a jejím prostřednictvím pronikla také 

do právní vědy.56 Pro potřeby kolektivního procesu se ekonomický přístup ovšem zdá být 

málo vhodný. Ve srovnání s rozpětím soukromého práva je příliš úzký jak věcně, tak 

metodicky. Civilněprocesní definice zájmu vyžaduje pružnost tak, aby byla aplikovatelná ve 

všech případech, které se vyskytují v praxi, bez nutnosti přizpůsobovat její východiska při 

modelování.  

 V tomto duchu lze zájem nejobecněji označit jako preferenci na dosažení určitého 

výsledku přičitatelnou jednotlivci (ale i skupině nebo celé společnosti).57 Tato definice není 

úplná – především nevypovídá nic o tom, odkud se zájem bere nebo jaký má být. Odpověď na 

tyto otázky je poněkud komplikovanější. Je zájem kategorií objektivní nebo subjektivní? Je 

zájmem jednotlivce to, po čem touží (jakkoli se tyto touhy mohou jevit iracionální), anebo to, 

po čem by toužit měl? Konstituuje své zájmy každý sám nebo jsou zájmy výsledkem vnější 

podmíněnosti (např. normativních systémů, prostředí nebo přírodních zákonitostí)? 
                                                 
53 Srov. např. rozsáhlou studii Häberle, P. Öffentliches Interesse als juristisches Problem: Eine Analyse von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Athenäum: Bad Homburg, 1970. 
54 Srov. Gerloch, A., in Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. C. H. Beck: Praha, 2009, s. 1236. 
55 Srov. např. klasicky důraz na sledování vlastních zájmů v lidském jednání v díle Adama Smitha (např. Smith, 
A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Liberální institut: Praha, 2002, s. 224 a násl.). Zatímco 
v ekonomické vědě mají zájmy téměř axiomatické postavení, v sociologii tomu tak není. Jedni považují zájmy za 
základní sociální sílu (A. Bentley, J. Coleman), druzí v zájmech vidí pouze jeden z více společenských hybných 
faktorů (M. Weber, P. Bourdieu) a třetí považují koncept zájmu jen za jakousi zkratku, za kterou se skrývají 
vlastní motivy jednání. Viz Swedberg, R. Can There Be a Sociological Concept of Interest? In Theory and 
Society, vol. 34 (2005), no. 4, passim. 
56 Např. v teorii her a jejím prostřednictvím také v ekonomické analýze práva – srov., pokud jde o racionalitu 
rozhodování, POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, s. 17 a násl. Dále také Hirschman, A. O. Lidské vášně a 
osobní zájmy. CDK: Brno, 2000, s. 44 a násl. 
57 J. J. M. van der Ven charakterizuje zájem jako „podstatné jméno bez podstaty“ („Substantiv ohne Substanz“), 
význam mu dodává až určení, o čí zájem se jedná, viz Ven, J. J. M. van der. Gerechtigkeit und Interessen. In 
Ellscheid, G., Hassemer, W. Interessenjurisprudenz. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1974, s. 
451. K tomu srov. také DOUGLASS, THE COMMON GOOD AND THE PUBLIC INTEREST, s. 109. 
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Psychologické teorie upřednostňují první přístup58 (asi ani nemají jinou možnost), zatímco 

filozofie odedávna tíhne k objektivizaci zájmu59. H. C. Mansfield vidí v zájmu „pr ůměrné 

chování, nikoli idiosynkratické. Jde o chování normální, spolehlivé, předpověditelné“.60 

„Zájem je abstraktní a vypočitatelný; sledovat zájmy znamená racionální chování ve smyslu 

kalkulace nákladů a užitku“.61 Zájem je nejen zapotřebí odlišovat od vášní, instinktů a užitku, 

ale – jak pokračuje H. C. Mansfield – nelze ho ztotožňovat ani s rozumem (jako subracionální 

činitel však předpokládá lidský rozum).62 „Zájem není předmětem názorů ani diskuze; je to 

danost“.63 

 Poněkud překvapivě pak může v tomtéž díle působit poznámka, že zájem je zároveň 

objektivní i subjektivní. Převádí věci v jejich přirozenosti do […] náhledů na věci (point of 

view).64 Tato charakteristika je pro nás asi nejužitečnější. Nemůže být sporu, že každý 

jednotlivec má své zájmy; nemůže být sporu, že každý jednotlivec (přinejmenším pokud jedná 

racionálně) sleduje své zájmy; a nakonec nemůže být sporu ani o tom, že zájmy každého 

jednotlivce lze podle určitých kritérií objektivizovat.65 Sféra individuálních zájmů je ovšem 

výsostně komplexním jevem. Není důvod zpochybňovat závěr, že zájmy jsou atributem 

osobnosti každého z nás a jako takové existují nezávisle na naší vůli. Své zájmy můžeme 

rozpoznávat sami stejně dobře, jako je mohou rozpoznávat jiné osoby.  

 

2.3.3. Zájem v kontextu subjektivního práva 

 

 Autonomie vtělená do subjektivních práv se projevuje tím, že je na vůli každého 

jednotlivce, který zájem, kdy a jakým způsobem bude sledovat. Meze této autonomie jsou 

dány mezemi práv. Zákonodárce neaprobuje nová subjektivní práva nahodile, ale řídí se 

                                                 
58 Viz např. Mathiowetz, D. „Interest“ Is a Verb: Arthur Bentley and the Language of Interest. In Political 
Research Quarterly, vol. 61 (2008), no. 4, s. 622, 623: „Zastánci teorie racionální volby v současné době vidí 
zdroje chování jednotlivců v [subjektivních, respektive volních] preferencích a nikoli zájmech; kognitivní a 
evoluční psychologie se zaměřují na neurologické faktory v pozadí chování, nikoli zájmy“. 
59 Ponecháváme stranou marxistický přístup, který kladl přísný důraz na objektivitu zájmů – není třeba 
zdůrazňovat, že historie této teorie/ideologie je do značné míry historií potlačování individuální autonomie. Pro 
ilustraci srov. Macur, J. Občanské právo procesní v systému práva. UJEP: Brno, 1975, s. 51 a násl.  
60 Viz MANSFIELD, SELF-INTEREST RIGHTLY UNDERSTOOD, s. 58. 
61 Viz MANSFIELD, SELF-INTEREST RIGHTLY UNDERSTOOD, s. 59. 
62 Viz MANSFIELD, SELF-INTEREST RIGHTLY UNDERSTOOD, passim. 
63 Viz MANSFIELD, SELF-INTEREST RIGHTLY UNDERSTOOD, s. 60. 
64 Viz MANSFIELD, SELF-INTEREST RIGHTLY UNDERSTOOD, s. 56. 
65 Bez objektivizace zájmů by např. nebylo možné rozhodovat ve věcech péče soudu o nezletilé, kteří nejsou 
schopni své zájmy artikulovat. Viz např. § 179 O.S.Ř.: „Je-li k platnosti právního úkonu, který byl učiněn za 
nezletilého, třeba schválení soudu, soud jej schválí, jestliže to je v zájmu nezletilého“. Jak soud dojde k závěru, 
co je v zájmu nezletilého? Jinak než prostřednictvím objektivizace zájmů poté, co se seznámí s prostředím a 
podmínkami, ve kterých nezletilý žije, by to jistě nebylo možné.  
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průměrným zájmem adresátů, ať už je jeho zjišťování jakkoli exaktní. Adresáti poté mohou 

naložit se získaným prostorem podle libosti.66  

 Využití subjektivního práva nelze jeho nositelům vnucovat. Je však možné vyhodnotit 

zájem nositele práva bez ohledu na jeho aktuální vůli a s výsledkem dále pracovat, zejména 

v určitých mezních situacích. Vezměme např. obstarání cizí záležitosti při odvracení hrozící 

škody podle § 742 OBČ. Z. Obstaravatel naplňuje zájmy jiné osoby, protože není možné, aby 

tak učinila ona sama67 (nemůže dojít uplatnění její vůle). Tak tomu je v případě zákonného 

zastoupení (např. § 27 OBČ. Z.), pravomocí insolvenčního správce (§ 21 INS. Z.) a podobných 

situací bychom mohli nalézt více. Jejich společným jmenovatelem je to, že nositel práva buď 

vůbec není schopen realizovat vlastní zájmy, nebo své zájmy sice sleduje (využívá nebo 

naopak nevyužívá zákonem dané autonomie), ale takovým způsobem, že tím zasahuje do 

autonomie jiných osob, např. jim působí škodu. Nahradit v těchto případech vůli nositelů práv 

v souladu s jejich presumovaným zájmem je nepochybně citlivější řešení, než subjektivní 

práva těchto osob suspendovat (což by byla druhá alternativa, která by se nabízela).  

 Pojďme ale tuto úvahu pro daný okamžik ukončit. Naším cílem totiž nebylo více, než 

demonstrovat, že existují situace, kdy se soukromé právo neobejde bez objektivizace 

individuálního zájmu, přestože jeho východiskem je a musí být volní koncepce.  

 Představené teze mohou vykazovat určité styčné body se závěry zájmové 

jurisprudence (Interessenjurisprudenz), nepovažujeme to však za handicap. Zdůraznění 

souvislostí zájmů a normativity lze považovat za trvalý přínos zájmové jurisprudence – 

problematika zájmů představuje podstatné východisko také hodnotově zaměřených teorií 

(Wertungsjurisprudenz) a nevymizela ani z novější nauky založené na systematickém 

diskurzu (Habermasova komunikační racionalita) apod.68  

 

2.3.4. Klasifikace zájmů 

 

 Subjektivní právo je z povahy individuální.69 Důvody, proč tomu tak je, jsou spíše 

instrumentální než principiální, a tak nám nepřijdou zvláštní situace, když se individualita 

                                                 
66 Instruktivně např. ALEXY , INDIVIDUAL RIGHTS AND COLLECTIVE GOODS, s. 163. 
67 Nebo tato osoba jedná v rozporu se zákonem. To je ale jiný problém. 
68 Srov. např. Coing, H., Honsell, H., in J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. I. Band. Sellier – de Gruyter: Berlin, 2004, s. 123 a násl. 
69 Alespoň v kontinentálním pojetí, srov. např. ALEXY , INDIVIDUAL RIGHTS AND COLLECTIVE GOODS, s. 165. 
S pozitivním zakotvením skupinových (kolektivních) práv se lze setkat např. v brazilském právu, srov. GIDI, 
CLASS ACTIONS IN BRAZIL, s. 344 a násl. Nezdá se však, že by se účinky této koncepce výrazněji lišily od 
obvyklého přístupu, kdy kolektivní prvek vstupuje do hry teprve v procesní fázi; jde více o technickou pomůcku 
než novátorskou ideu. Vlastně v celé románské právní kultuře jsou úvahy o kolektivních hmotných právech 
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subjektivního práva skrývá za důmyslnými konstrukcemi.70 Také zájem je ve své základní 

(atomární) podobě individuální. To ovšem neznamená, že by nebylo možné uvažovat o 

různých formách multiplicity zájmů nebo o způsobech, jak takové multiplicity vznikají.  

 Stručně jsme se již zabývali veřejným zájmem. Veřejný zájem je zájmem společnosti, 

ať už společnost vymezíme jakýmkoli způsobem (stát, lokální komunita atd.). K identifikaci 

obsahu veřejného zájmu slouží různé metody, přičemž nejpřirozenější je postup odvození 

veřejného zájmu z množiny zájmů individuálních (zjištěných formou hlasování – voleb). 

Veřejným zájmem je pak nikoli samotná množina individuálních zájmů, nýbrž jejich suma.71  

 Individuální zájem si lze dobře představit jako veličinu (vektor), která je dána velikostí 

(intenzitou) a směrem, a jak známo, s vektory lze provádět početní operace. Sečteme-li dva 

zájmy, výsledek představuje novou kvalitu (neodpovídá žádnému ze vstupů). Právě to je pro 

nás podstatné. S ohledem na předmět kolektivní ochrany práv proto můžeme zájmy typizovat 

na zájmy souběžné, obecné a veřejné. 

 

A. Souběžné zájmy 

 

Jedná se o množinu individuálních zájmů, které jsou homogenní svým směřováním 

(orientací), nikoli však nutně intenzitou. Každý z individuálních zájmů si zachovává 

svébytnost, k seskupení dochází zpravidla ad hoc ke konkrétnímu účelu – např. za 

účelem jejich snadnějšího prosazení. Seskupování zájmů je v rozhodující míře ovládáno teorií 

                                                                                                                                                         
poměrně oblíbené, srov. Cappelletti, M., Garth, B. The Protection of Diffuse, Fragmented and Collective 
Interests in Civil Litigation: Finding an Appropriate Compromise: A Comparative Study of Individualistic 
Models and Group Rights in Civil Procedure. In HABSCHEID, EFFECTIVENESS OF JUDICIAL PROTECTION AND 

CONSTITUTIONAL ORDER, s. 124 (ovšem v širším kontextu), nebo Poncibò, C. The Reform of Directive 
98/27/EC. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 287. Totéž lze konstatovat o kategorizaci zájmů. Známé 
členění zájmů na difúzní, kolektivní a fragmentární má původ v Itálii 70. let minulého století (viz MULLENIX , 
NEW TRENDS IN COLLECTIVE SUITS, s. 509) a nezřídka se promítá také do zákonné úpravy (např. v Portugalsku, 
viz GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. Portugalská národní zpráva, s. 6). To neznamená, že jinde by byly 
úvahy o kolektivních nebo skupinových právech tabu. Common law nezná kategorii subjektivního práva a 
pracuje spíše s hraničním institutem „remedy“, který se kolektivnímu pojetí nevzpírá (viz např. MULLENIX , NEW 

TRENDS IN COLLECTIVE SUITS, s. 510 a násl. nebo Jolowitz, J. A. Protection of Diffuse, Fragmented and 
Collective Interests in Civil Litigation: English Law. In The Cambridge Law Journal, vol. 42 (1983), no. 2, s. 
222). K diskuzi v německém právu srov. např. GILLES, PROZESSRECHTLICHE PROBLEME, s. 9 (autor používá 
termín „Materiellrechtlicher Kollektivanspruch“ v souvislosti se zdržovacími nároky; argumentuje, že toto pojetí 
odpovídá spolkovému žalobnímu právu lépe než konstrukce zvláštní procesní legitimace).    
70 Srov. např. úpravu společných práv podle § 512 a násl. OBČ. Z. Podobně je tomu i u dalších právních jevů, 
jejichž kauza je realizována řetězcem více právních vztahů, jako v případě obchodních společností (kauzou je 
zisk společníka, který je realizován v prvním kroku účastí na společnosti a v druhém kroku podnikáním 
společnosti).  
71 Pro naše potřeby postačí tato zjednodušená ilustrace (abstrahujeme od selekce zájmů, problémů vyplývajících 
z Arrowova teorému atd.). 
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racionální volby72 - nositelé zájmů tedy v každém jednotlivém případě hodnotí náklady a 

užitky koncentrace a systém musí čelit problému černého pasažéra (free-rider problem).73 

Prakticky má kategorie souběžných zájmů význam zejména v případě skupinových 

žalob (žalob směřujících k vymožení množství individualizovaných plnění). Seskupované 

individuální zájmy mohou být v konkrétním případě snadno identifikovatelné (např. 

poškození účastníci zájezdu74) nebo i značně rozptýlené (např. všichni klienti taxislužby 

v určitém časovém rozmezí75).  

 

B. Obecný zájem76  

 

Jedná se o samostatný zájem vzniklý konsolidací individuálních zájmů na úrovni 

kolektivu. Na institucionální platformě není bezprostředně závislý na individuálních zájmech, 

musí však být předmětem (pravidelné) aktualizace. Ze skutečnosti, že obecný zájem je 

výsledkem součtu zájmů individuálních, plyne, že společný zájem se nemusí s individuálními 

zájmy shodovat intenzitou ani směrem a některé individuální zájmy mohou být s obecným 

zájmem v přímém rozporu. Konstituováním obecného zájmu nezanikají individuální zájmy, 

které jsou jeho podkladem; kolektivní akce tedy může být zároveň v obecném i individuálním 

zájmu. Obecný zájem je výsledkem kompromisu členů kolektivu, který obecný zájem 

reprezentuje. Teorie racionální volby nemusí hrát při formování obecného zájmu rozhodující 

roli; význam mají i jiné faktory jako jsou solidarita, tradice, adaptivní očekávání nebo 

intuice.77 

                                                 
72 Srov. např. Ulen, T. S. Rational Choice Theory in Law & Economics. In Bouckaert, B., De Geest, G. (eds.). 
Encyclopedia of Law and Economics. Vol. I. Edward Elgar: Cheltenham, 2000, s. 791 a násl. nebo DOUGLASS, 
THE COMMON GOOD AND THE PUBLIC INTEREST, s. 107. 
73 Situace, kdy se oprávněná osoba rozhodne neúčastnit se kolektivní akce v úmyslu vyhnout se nákladům 
spojeným s účastí a s vědomím, že bude mít tak jako tak možnost čerpat užitky dosažené kolektivní akcí (v 
oblasti civilního procesu typicky u negatorních žalob proti jednání dotýkajícího se skupiny osob), jedná se tedy o 
problematiku externalit. Srov. např. MILLER, COLLECTIVE ACTION AND RATIONAL CHOICE, s. 24 a passim.  
74 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská národní zpráva, s. 10.  
75 Srov. Daar v. Yellow Cab Co., 67 Cal.2d 695 (1967). 
76 V němčině se vyskytuje označení „nadosobní zájem“ (überindividuelles Interesse), srov. např. EINHAUS, 
KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 51, nebo HASS, DIE GRUPPENKLAGE, s. 14. Prakticky o tomtéž hovoří 
preambule SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ v bodu 2: „kolektivní zájmy představují zájmy, u 
kterých se nejedná pouze o nahromadění zájmů jednotlivců, kterým byla protiprávním jednáním způsobena 
újma“.  
77 Pro přehled některých teorií srov. MILLER, COLLECTIVE ACTION AND RATIONAL CHOICE, s. 25. Tím ovšem 
nechceme říci, že by teorie racionální volby nehrála v rámci skupin tohoto charakteru podstatnou roli. Mnozí 
autoři se snaží objasnit fungování těchto skupin pomocí teorie her (např. Schofield, N. A Game Theoretic 
Analysis of Olson’s Game of Collective Action. In The Journal of Conflict Resolution, vol. 19 (1975), no. 3, s. 
441 a násl.).  
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Jak patrno, obecný zájem nachází uplatnění především v rámci trvalejších struktur, 

např. právnických osob budovaných na korporátním principu. Mluví se o kolektivní identitě.78 

Obecný zájem ani kolektivní identita však nejsou podmíněny subjektivizací skupiny v právní 

rovině. Kolektiv nemusí být pozitivněprávně uznán za právnickou osobu, aby mohl být 

nositelem obecného zájmu.  

 

C. Veřejný zájem jako nejširší kategorie obecného zájmu 

 

Zastupování veřejného zájmu není výsadou státu a veřejnoprávních korporací.79 Tento 

úkol mohou stejně dobře plnit i jiné subjekty – spolky, které si tuto činnost vytknou za svůj 

statutární cíl, a vlastně kdokoli.  

V oblasti civilního procesu je třeba se spíše ptát, za jakých podmínek je možné 

prosazovat veřejný zájem v řízení. Problém nebudou představovat případy, kdy jednotlivec 

vede spor o své subjektivní právo, jehož prosazením bude zároveň fakticky realizován veřejný 

zájem (sekundárně).80 Předmětem kontroverzí může být naopak primární procesní 

prosazování veřejného zájmu. Jde o situace, kdy veřejnému zájmu neodpovídá žádné 

subjektivní hmotné právo ani zvláštní žalobní legitimace, anebo kdy hmotné právo nebo 

žalobní legitimace81 sice existují, ale jsou pouze účelovými legislativními konstrukcemi za 

účelem uplatnění veřejného zájmu.82 Užitečnost působení spolků se v tomto směru již delší 

dobu politicky uznává (přinejmenším v některých oblastech, jako je ochrana trhu; jinde se 

začíná postupně prosazovat83). V otázce primárního procesního uplatňování veřejného zájmu 

jinými subjekty, např. fyzickými osobami, však panuje jak u nás, tak v zahraničí značná 

skepse.84 

                                                 
78 Srov. Hermanowicz, J. C., Morgan, H. P. Ritualizing the Routine: Collective Identity Affirmation. In 
Sociological Forum, vol. 14 (1999), no. 2, s. 197 a násl., Bornstein, G. Intergroup Conflict: Individual, Group 
and Collective Interests. In Personality and Social Psychology Review, vol. 7 (2003), no. 2, s. 129 a násl. (autor 
rozlišuje zájem individuální, zájem kolektivní jako úhrn individuálních zájmů a zájem skupinový jako zvláštní 
kvalitu, která má původ v kolektivním zájmu). Kolektivní identitu jako základní argument pro kolektivní 
ochranu práv v civilním procesu zdůrazňuje C. Poncibò, viz Poncibò, C. The Reform o Directive 98/27/EC. In 
CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 291. 
79 Tyto entity ovšem nemohou zastupovat žádný jiný zájem než veřejný. 
80 Např. žaloba poškozeného spotřebitele proti nekalým tržním praktikám, kterými dodavatel ohrožuje celou 
spotřebitelskou veřejnost. 
81 K rozsáhlé diskuzi v německém právu, zda žalobní právo spolků má hmotněprávní nebo procesní základ, srov. 
např. GILLES, PROZESSRECHTLICHE PROBLEME, s. 7 a násl. a pozn. č. 376. 
82 Tak je tomu v současné době v České republice – srov. § 25 Z. O OCHR. SPOTŘ. nebo § 54 odst. 1 OBCH. Z. 
83 Např. ochrana životního prostředí – srov. § 70 ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY umožňující spolkům 
účast ve správním řízení, z čehož v důsledku plyne žalobní legitimace ve správním soudnictví. 
84 Odpovídajícím způsobem se vykládají také všeobecná osobnostní práva podle § 11 a násl. OBČ. Z. Např. V. 
Knapp a M. Knappová zdrženlivě konstatují, že „občanskoprávní prostředky se nehodí k ochraně proti 
všeobecnému ohrožení […]. Nikdo se proto nemůže občanskoprávními prostředky domáhat zlepšení závadné 
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2.3.5. Zkoumání zájmů v řízení 

 

 Je-li třeba v rámci civilního soudního řízení postavit najisto otázku zájmu (o jaký druh 

nebo intenzitu zájmu se jedná), musí soud učinit tuto otázku součástí dokazování. Je pravdou, 

že prvek zájmu, jak jsme ho představili, je obtížně kvantifikovatelný. Ve velké většině 

případů však nebude přesná kvantifikace nutná a soud se obejde bez odborné analýzy.85 

Ačkoli ve sféře soukromého práva může působit nutnost zkoumání kvalifikovaného zájmu 

poněkud podezřele, je třeba si uvědomit, že v jiných právních odvětvích to je běžnou součástí 

rozhodovací činnosti.86        

 

                                                                                                                                                         
kanalizace ve čtvrti, kde bydlí, ani toho, aby bylo zakázáno vypouštět výfukové plyny na křižovatce, na kterou 
vedou okna jeho ložnice“, Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J., in ŠVESTKA/DVOŘÁK, OBČANSKÉ PRÁVO 

HMOTNÉ, I. díl, s. 206. Situace se ale vyvíjí. Např. Městský soud v Praze vyhověl dne 30.1.2008 negatorní žalobě 
obyvatel ulice 5. května v Praze směřující proti hlavnímu městu, jejímž předmětem bylo nepřiměřené obtěžování 
hlukem projíždějících automobilů, tedy za situace, kdy je tradiční soukromoprávní kauzalita velmi slabá, viz 
informaci na oficiálních stránkách Aarhuské úmluvy v ČR http://www.ucastverejnosti.cz/cz/pravo-na-soudni-
ochranu/. Bez bližší znalosti věci lze usuzovat, že se žaloba opírala o ustanovení občanského zákoníku o ochraně 
vlastnického práva. Rozsudek Městského soudu v Praze je v současné době předmětem dovolání. Srov. rovněž 
zajímavý nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 70/97, který liberálně uznává existenci subjektivního práva 
na příznivé životní prostředí, jakož i oprávnění procesně se domáhat tohoto práva.   
85 Posuzování zájmu však v praxi někdy sklouzává snad až k přílišné arbitrárnosti. Srov. např. Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 120, pokud jde o rozhodování o rozsahu škody na kolektivním 
zájmu ve Francii – výše přiznané částky závisí téměř na volné úvaze soudu. 
86 Srov. namátkou judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR, jejímž předmětem je problematika veřejného 
zájmu: (sp. zn.) 5 As 19/2008, 9 As 61/2008 nebo 9 As 13/2009. Viz také dnes již pověstný nález Ústavního 
soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ve věci zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního 
období Poslanecké sněmovny, a rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
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3. KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV V CIVILNÍM PROCESU 

(OBECNĚ) 

 

3.1. POJEM KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV 

 

3.1.1. Koncepční předpoklady 

 

 V předchozí kapitole jsme se pokusili osvětlit východiska, která jsou klíčová pro 

funkční analýzu kolektivních mechanismů ochrany (prosazování) práv před soudem. Došli 

jsme k závěru, kromě subjektivního práva jako normativního předpokladu je podmínkou 

výkonu soudní pravomoci také zájem na soudní ochraně. Zájem je sice fakticitou, které není 

potřeba věnovat zvláštní pozornost v normativním vyjádření, přesto má zásadní význam pro 

to, aby civilní proces mohl plnit svůj účel. Subjektivní právo není pro žalobce ničím více než 

instrumentem, jak realizovat svůj zájem; pro strany je civilní proces účinný jen v té míře, 

v jaké je schopen zajistit realizaci jejich oprávněných zájmů (rozuměj: zájmů v intencích 

subjektivních práv).87 Z těchto důvodů nepovažujeme kolektivní postup v civilním soudním 

řízení za pojmový rozpor, třebaže základem civilního procesu je koncept subjektivního (tzn. 

individuálního) práva.  

 Nastává vhodný okamžik, abychom se věnovali vlastní problematice kolektivního 

prosazování práv. O čem je řeč? Především považujeme za nutné zdůraznit, že východiskem 

jakékoli definice musí být cíl a nikoli prostředky kolektivního procesu (teleologický přístup). 

Není podstatné, do jaké míry se ten který kolektivní mechanismus projeví na znění procesních 

                                                 
87 O.S.Ř. výslovně předpokládá posuzování zájmu na různých místech. § 1 hovoří o zajištění spolehlivé ochrany 
oprávněných zájmů účastníků a podobně § 2 ukládá soudům dbát, aby nedocházelo k porušování právem 
chráněných zájmů fyzických a právnických osob (při výkladu těchto ustanovení je třeba přihlížet k terminologii 
aktuální v době vzniku O.S.Ř.; nechceme-li ovšem pojmům upřít význam, budeme je muset interpretovat 
způsobem, který jsme naznačili výše v 2.3). O.S.Ř. dále zohledňuje zájmy v § 21 odst. 4 a § 30 odst. 1 a 2 
(zastoupení účastníka); § 116 odst. 2 a 3 (vyloučení veřejnosti z jednání); § 175e odst. 1 a § 175f odst. 1 
(provedení neodkladných úkonů v dědickém řízení a ustanovení správce dědictví); § 177 odst. 2, § 179, § 252 
odst. 5 a § 273 odst. 2 (zájmy nezletilých a dětí); § 187 a § 192 (protichůdné zájmy v řízení o způsobilosti 
k právním úkonům a v řízení opatrovnickém). Zvláštní kategorii zájmu podle O.S.Ř. představuje právní zájem a 
naléhavý právní zájem (§ 44 – nahlížení do spisů, § 80 – určovací žaloba, § 93 odst. 1 – vedlejší účastenství, 
§ 185j odst. 1 – umoření listin, § 194a odst. 5 – řízení o určení data narození nebo úmrtí a § 195 – řízení o 
prohlášení za mrtvého), tedy zájem, který je dán tehdy, jestliže „rozhodnutím ve věci bude (ve svých důsledcích) 
dotčeno právní postavení [osoby] (její práva a povinnosti vyplývající z hmotného práva)“ (viz Drápal, J., in 
DRÁPAL/BUREŠ, OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 527), respektive tehdy, jestliže je ohroženo subjektivní právo 
nositele zájmu nebo je jeho právní postavení nejisté (tamtéž, s. 607). Poslední typ zájmu, se kterým se lze 
v O.S.Ř. setkat, odkazuje nikoli k účastníkům řízení, nýbrž ke společnosti. Jedná se o veřejný zájem (§ 35 odst. 3 
– účast státního zastupitelství), obecný zájem (§ 175e odst. 1 a § 175f odst. 1 – provedení neodkladných úkonů 
v dědickém řízení a ustanovení správce dědictví) a zájem společnosti (§ 336a odst. 2 – závady dražené 
nemovitosti, které prodejem v dražbě nezaniknou).  
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předpisů, rozhodná je jedině kvalifikovaná pluralita subjektů (a tím pádem i pluralita 

subjektivních práv) a kvalifikovaná pluralita zájmů v řízení. Je nezbytné, aby oba tyto prvky 

byly přítomny současně. Chyběla-li by pluralita subjektů, nešlo by o nic více než tradiční 

civilní soudní řízení, ať by žalobce sledoval sebevíce svých zájmů – jak se s touto situací 

žalobce vypořádá a jaké cíle si přitom stanoví, je jeho věcí, která nemá procesní implikace 

navenek. O kolektivním prosazování práv však nelze hovořit ani v případě, jestliže se řízení 

sice účastní množství subjektů, ti ale nesledují souběžné zájmy ani obecný zájem88, jak jsme 

tyto pojmy definovali v 2.3 výše.89 

 Proč hovoříme o „kvalifikované“ pluralitě subjektů a zájmů? Přívlastkem 

vyjadřujeme, že cíl sledovaný mechanismem kolektivní ochrany není možné (nebo 

přinejmenším praktické) dosáhnout pomocí tradičních procesních prostředků subjektivní 

kumulace, tedy v případě českého procesního práva prostřednictvím procesního společenství 

podle § 91 O.S.Ř., přistoupení účastníků podle § 92 odst. 1 O.S.Ř. nebo vedlejší intervence 

podle § 93 O.S.Ř. Podat na abstraktní úrovni lepší vymezení tohoto kritéria je obtížné. Je-li 

předmětem řízení ochrana veřejného zájmu, respektive zájmů široké význakově vymezené 

skupiny osob (např. spotřebitelů), nebude pochopitelně klasická subjektivní kumulace 

přicházet v úvahu. V ostatních případech bude hrát roli jednak početnost a jednak 

rozptýlenost členů skupiny, přičemž obě tato kritéria bude nezbytné hodnotit s ohledem na 

zájem na dosažení cíle kolektivní ochrany (efektivity).90 Jestliže je zřejmé, že náklady spojené 

s vytvořením tradičního procesního společenství (a to na straně účastníků nebo i soudu) by 

byly neúměrné ve srovnání s výší nebo významem uplatňovaných individuálních nároků, lze 

konstatovat, že požadavek „kvalifikované“ plurality je naplněn. FEDERAL RULES OF CIVIL 

PROCEDURE vyžadují jako předpoklad class action, aby skupina byla tak početná, že spojení 

(joinder) všech jejích členů do jediného řízení by nebylo proveditelné (tzv. kritérium 

numerosity).91 

                                                 
88 Hovoříme-li v tomto kontextu o zájmech, abstrahujeme od parciálních procesních zájmů (jako je např. zájem 
na minimalizaci procesních nákladů). 
89 Typicky se tato situace může vyskytnout v případě nerozlučného společenství podle § 91 odst. 2 O.S.Ř. 
90 Srov. prozatím jediný případ kolektivního řízení podle čl. 47B britského COMPETITION ACT: spotřebitelská 
organizace Which? uplatnila v roce 2007 nároky na náhradu škody spotřebitelů, kteří si zakoupili trička 
s fotbalovým motivem, jejichž cena byla výsledkem nedovolené dohody (price fixing), viz např. Howells, G. 
Collective Consumer Redress Reform: Will It Be a Paper Tiger? In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 333. 
Skupina poškozených spotřebitelů čítala tisíce osob a byla extrémně rozptýlená a individuální nároky 
nepřesahovaly 10 až 20 GBP. 
91 Čl. 23(a)(1) FRCP. V praxi se class action obvykle nepřipouští, jestliže skupina má méně než 21 členů, 
zatímco více než 40 členů poměrně spolehlivě indikuje splnění kritéria numerosity, viz např. Baetge, D, 
Eichholtz, S. Die Class Action in den USA. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 304. Jiné zdroje uvádějí minimální počet členů skupiny mezi 14 a 25, viz 
např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 22. V některých kanadských provinciích (Ontario, Britská 
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3.1.2. Definice kolektivní ochrany práv 

 

 S ohledem na tyto závěry lze kolektivní ochranu práv v civilním soudním řízení 

vymezit na základě kolektivního civilního procesu jako všechny takové civilněprocesní 

postupy, které umožňují společné prosazení (obranu) zájmů množství osob prostřednictvím 

jejich subjektivních práv, přičemž jde o takové množství osob, kterému nejsou s to poskytnout 

účinnou společnou ochranu instituty (tradičního) procesního společenství a (tradiční) 

intervence do řízení. Naznačená definice zahrnuje také pasivní kolektivní prostředky ochrany 

práv, kdy se mnohost účastníků vyskytuje na žalované straně. Jde sice o podstatně méně častý 

jev než aktivní kolektivní prostředky, přesto nikoli neznámý.92, 93 

 Znovu upozorňujeme na problém terminologie. Hovoříme-li v kontextu kolektivní 

ochrany práv o prosazování subjektivních práv, neznamená to, že by jejich nositelé museli být 

stricto sensu procesními stranami nebo že by dokonce museli mít v řízení jakékoli procesní 

postavení. Jestliže spotřebitelská organizace využije svého práva podle § 25 odst. 2 Z. O OCHR. 

SPOTŘ. a žalobou se domáhá, aby se dodavatel zdržel užívání určitých obchodních praktik, 

prosazuje tím – formou realizace obecného (veřejného) zájmu – subjektivní práva celé 

spotřebitelské veřejnosti (nebo přinejmenším těch spotřebitelů, kteří jsou protiprávním 

jednáním ohroženi). Postoupí-li spotřebitelé své nároky spotřebitelské organizaci za účelem 

jejich procesního uplatnění, prosazuje spotřebitelská organizace u soudu subjektivní práva 

spotřebitelů, třebaže formálněprávně půjde o nároky spotřebitelské organizace.      

 

3.1.3. Zájmová koheze 

 

 Kromě existence subjektivní (respektive zájmové) plurality představuje další 

podmínku kolektivního prosazování práv určitá koheze zastupovaných zájmů, respektive 

                                                                                                                                                         
Kolumbie, Quebec) však postačí skupina o dvou členech, srov. Hopt, K. J., Baetge, D.: Rechtsvergleichung und 
Reform des deutschen Rechts – Verbandsklage und Gruppenklage. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, 
BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 1. 
92 Např. pasivní class action v procesním právu USA, srov. např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 955. V Anglii je pasivní kolektivní prvek možný jak v případě representative 
proceedings podle čl. 19.6 a násl. CPR, tak v případě group litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR, srov. 
MULLENIX , NEW TRENDS IN COLLECTIVE SUITS, s. 523. 
93 Protože pasivní kolektivní procesní mechanismy hrají v praxi podstatně omezenější roli než mechanismy 
aktivní, budeme dále výklad věnovat aktivní kolektivní ochraně s tím, že zvláštnosti pasivní ochrany na 
příslušných místech zdůrazníme.  



 24 

subjektivních práv.94 Ačkoli již nejde o definiční znak (hypoteticky si lze představit i 

kumulaci nesouvisejících práv), prakticky se jedná o podstatný požadavek. Smyslem 

kolektivního procesu je zvýšená efektivita oproti procesu individuálnímu a tohoto cíle lze 

dosáhnout pouze za předpokladu hromadného projednání uplatňovaných nároků. V opačném 

případě by se efekt kolektivního postupu vytratil.  

 Prvek koheze je přítomen ve všech typech kolektivního procesu, do popředí však 

vystupuje především u skupinových žalob. V případě reprezentativních žalob dochází ke 

konsolidaci zájmů již v předprocesní fázi a konsolidovaný zájem je součástí žalobní 

legitimace.  

 O hromadném projednání nároků prostřednictvím skupinové žaloby je možné 

uvažovat jen tehdy, jestliže nároky směřují vůči témuž subjektu (případně tentýž subjekt je 

nositelem uplatňovaných nároků, uvažujeme-li o pasivní kolektivní ochraně) a nároky mají 

společný skutkový a právní základ. Společné rysy nároků mohou dosahovat větší či menší 

intenzity – nezbytným předpokladem je přinejmenším to, aby nároky byly v podstatných 

ohledech zdrojem stejných skutkových nebo právních otázek. V rámci FEDERAL RULES OF 

CIVIL PROCEDURE se hovoří o kritériu commonality.95 Soudní praxe ovšem nenastavuje laťku 

příliš vysoko. Identita práv není nutná, postačuje potřeba vyjasnění totožných prejudiciálních 

otázek.96 Také jiné procesní úpravy předpokládají alespoň částečnou shodu uplatňovaných 

nároků97 s tím, že se ponechává poměrně široká diskrece soudu k posouzení splnění tohoto 

kritéria.98 Podstatné je to, aby skupinové řízení naplnilo v každém jednotlivém případě 

imperativ efektivity. 

 Jestliže skupina uplatňovaných zájmů není stejnou měrou homogenní a mohou vznikat 

rozpory jejími částmi, neznamená to, že by skupinová žaloba byla bez dalšího nepřípustná. 

Situaci lze řešit vytvořením podskupin, z nichž každá bude požívat určité míry procesní 

                                                 
94 Problematika se vlastně neliší od obvyklého posuzování předpokladů subjektivní kumulace podle § 91 a § 112 
O.S.Ř. Podmínky subjektivní kumulace vyplývají exaktněji z § 59 a § 60 německého ZPO – právní důvod pro 
společenství ve sporu představuje hmotněprávní společenství, totožný skutkový nebo právní základ věci, anebo 
nároky stejného druhu, které spočívají na skutkových nebo právních základech, které jsou v podstatném ohledu 
stejnorodé; pro podrobnosti srov. např. Schilken, E., in LÜKE/WAX , MÜNCHENER KOMMENTAR ZUR ZPO, I. 
Band, s. 463 a násl.   
95Srov. Čl. 23(a)(2) FRCP a MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 257. Dále např. pro Švédsko srov. čl. 8 bod 1 
LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG, pro Austrálii čl. 33C(1)(c) FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT.  
96 Srov. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 23. 
97 Předmětem některých kolektivních mechanismů je výslovně pouze řešení společného základu věci a konečné 
rozhodnutí o nárocích se ponechává na individuálním projednání, srov. např. německý KAPITALANLEGER-
MUSTERVERFAHRENSGESETZ nebo anglickou group litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR.   
98 Srov. např. pro anglickou group litigation EINHAUS, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 233, 234. 
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samostatnosti (např. bude mít zvláštního zástupce).99 Rozhodnutí o konstituování podskupin a 

jejich postavení je věcí soudu.  

 

3.1.4. Resumé 

 

 Shrneme-li závěry, ke kterým jsme dosud došli, můžeme konstatovat, že prostředky 

kolektivní ochrany práv v civilním soudním řízení rozumíme všechny procesní postupy (ať 

výslovně upravené či nikoli), jejichž účelem je usnadnit hromadné prosazení zájmů využitím 

shodných rysů právního postavení skupiny osob. Co do dalších znaků se jednotlivé kolektivní 

procesní mechanismy (class actions, spolkové žaloby atd.) liší a pojednáme o nich v dále 

(kapitola 4). Ovšem ještě předtím se pokusíme podat ucelenou odpověď na otázku, v čem 

spočívají přednosti kolektivní ochrany práv oproti individuálnímu postupu.        

 

3.2. K ČEMU KOLEKTIVNÍ OCHRANA PRÁV? 

 

3.2.1. Procesní efektivita 

 

 Již jsme naznačili, že za součást ústavního práva na soudní ochranu je třeba považovat 

také účinnost soudního řízení. Nemáme přitom na mysli pouze rychlost (včasnost) poskytnutí 

soudní ochrany100, ale zejména také nákladovou efektivitu.101 Civilní soudní řízení je 

                                                 
99 Nejpropracovanější teorie procesních podskupin existuje v procesním právu USA, viz např. Čl. 23(c)(5) FRCP 
a MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 272 a násl. Dále např. pro Švédsko srov. čl. 20 LAG OM 

GRUPPRÄTTEGÅNG. 
100 Tato otázka je trvalým předmětem judikatorního zájmu, a již proto na tomto místě nevyžaduje podrobnější 
rozbor. Srov. zejména nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 55/94 se známou právní větou, která má 
význam i pro naše účely: „Je věcí státu, aby organizoval své soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené 
v Listině a Úmluvě byly respektovány“. Viz dále bohatou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ohledně 
průtahů v řízení a souvisejících implikací čl. 6 odst. 1 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV 
(namátkou Šoller v. Česká republika, 48577/99, 18.1.2005, Herbst a spol. v. Česká republika, 32853/03, 
12.4.2005, nebo Kuchař a Štis v. Česká republika, 37527/97, 18.12.2001).    
101 Jak zdůrazňuje také Rada Evropy. Srov. např. Evropská komise pro efektivitu justice (European Commission 
for the Efficiency of Justice). Access to Justice in Europe: Zpráva projednaná na 8. zasedání pracovní skupiny 
pro hodnocení soudních systémů (Working Group on the Evaluation of Judicial Systems) konaném ve dnech 8. a 
9.11.2007. Dostupná na: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes9Acces_en.pdf. Zpráva 
správně zasazuje náklady a užitky přístupu ke spravedlnosti do dvojího kontextu: jednak jde o náklady a užitky, 
které vyplývají účastníkům, a jednak o problematiku výkonnosti soudnictví jako takového, tedy o společenský 
aspekt (s. 21 a násl.). Jedná se o spojené nádoby. Požadavek na úsporu nákladů je výslovně považován za jeden 
z předpokladů spravedlivého (just) projednání věci podle anglických CPR, které představují jednu z 
nejmodernějších evropských procesních úprav (čl. 1.1(2) CPR). Viz také AMERICAN LAW INSTITUTE, PRINCIPLES 

OF THE LAW OF AGGREGATE LITIGATION , s. 34: „Cílem všech forem [procesní] agregace je efektivita“.  
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základním a ve většině případů také výlučným prostředkem ochrany soukromých práv.102 

Jestliže soudní řízení není schopno poskytnout subjektivnímu hmotnému právu efektivní 

ochranu, je situace stejná, jakoby takové subjektivní právo neexistovalo (hmotné právo ztrácí 

charakter regulativu).103 Uspokojení zájmu, který stojí v pozadí práva, se pak posouvá 

směrem od objektivního práva do sféry jiných normativních systémů.  

 Jsou-li náklady spojené s prosazením subjektivního práva v soudním řízení vyšší než 

jeho hodnota (včetně eventuálního přísudku náhrady nákladů řízení), nebude racionálně 

uvažující osoba takové právo vymáhat. Vzhledem k tomu, že každé řízení je spojeno s určitou 

mírou nejistoty, je potřeba tuto úvahu dále upravit o pravděpodobnost neúspěchu. Tím 

dosáhneme ještě méně povzbudivého výsledku.104  

 Stále si málo uvědomujeme, že způsob realizace subjektivního práva (ať už soudní 

nebo mimosoudní), je komponentem tohoto práva, představuje jeho likviditu. Zvykli jsme si 

zkoumat proces odděleně od hmotněprávní reality. Po metodické stránce se proti tomu nedá 

nic namítat, není však možné ignorovat vzájemné interakce mezi těmito jevy, jinak bude 

docházet k deformacím regulačního potenciálu hmotného práva. Různé konstelace civilního 

procesu mohou mít na prosazování hmotného práva různě stimulující nebo naopak 

demotivující vliv. Při úvahách o podobě procesu je třeba věnovat těmto faktorům 

pozornost.105   

 

                                                 
102 Do určité míry lze k ochraně soukromých práv využít také svépomoc (§ 6 OBČ. Z.), správněprávní nebo i 
trestněprávní prostředky (§ 5 OBČ. Z., § 23 Z. O OCHR. SPOTŘ., § 129 Z. O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, nebo 
trestné činy proti majetku upravené v hlavě páté zákona č. 40/2009, trestní zákoník), případně určité fakultativní 
mechanismy (např. rozhodčí řízení). To však nic nemění na tom, že jde o výjimky.   
103 K zohlednění vztahu hodnoty subjektivního práva a nákladů na jeho prosazení v intencích práva na 
spravedlivý proces (due process) srov. klasicky rozsudek Supreme Court USA Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 
319 (1976).  Srov. rovněž MOLTKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ DER VERBRAUCHERINTERESSEN, s. 28 a násl., 
nebo BERGMEISTER, KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ, s. 39. 
104 Jde o kritérium očekávané hodnoty sporu. Jestliže výnos sporu není s to pokrýt náklady investované do sporu, 
je očekávaná hodnota sporu negativní a řízení nemá hospodářské opodstatnění. Do kalkulace je třeba zahrnout 
také riziko procesního neúspěchu na straně jedné a náklady příležitosti na straně druhé (poměr času 
investovaného do sporu a výnosnosti sporu bývá nepříznivý; jestliže by žalobce využil svůj čas jiným způsobem, 
mohl by snadno dosáhnout vyššího výnosu). Očekávaná hodnota sporu tak může být záporná, i když předmět 
sporu indikuje čistý výnos. Viz např. BERGMEISTER, KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ, s. 22 a 
násl.  
105 Viz např. STRAY RYSSDAL, ECONOMIC ANALYSIS OF CIVIL SUITS, s. 57 a násl. Nejde samozřejmě o to otevřít 
stavidla civilního procesu natolik, aby motivovala k uplatňování nepodložených nebo dokonce šikanózních 
nároků. To by bylo stejně problematické jako prohibitivní podmínky soudní ochrany. Justice představuje jeden 
z mechanismů společenské směny (social exchange) stejně jako např. trh a je v zájmu společnosti i každého 
jednotlivce, aby k realizaci těchto vztahů docházelo s co nejmenším třením, náklady a rizikem; k tomu srov. 
např. FIX-FIERRO, COURTS, JUSTICE, AND EFFICIENCY, s. 40. 
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3.2.2. Význam ekonomické analýzy civilního procesu 

 

 Základní poučka ekonomické analýzy civilního procesu praví, že „strana optimalizuje 

své náklady spojené s procesem tehdy, pokud každý vynaložený dolar pro ni zvyšuje 

očekávanou hodnotu sporu (zvyšuje pravděpodobnost úspěchu) nejméně o jeden dolar“.106 

Z hlediska procesní efektivity má tedy smysl zvyšovat hodnotu předmětu sporu.107  V Evropě 

sice nelze bez dalšího aplikovat závěry o procesní efektivitě učiněné v právním prostředí 

USA, kde se neuplatňuje zásada, že strana, která podlehne, nese procesní náklady vítězné 

strany108, to však na cit. závěru obecně nic nemění.109 Ekonomická analýza civilního procesu 

v Evropě je v důsledku pravidla náhrady nákladů řízení poněkud komplikovanější, nikoli však 

nemožná. Náhradová povinnost multiplikuje hospodářský dopad úspěchu i neúspěchu, což 

znamená vyšší riziko, a tedy nižší motivaci k vedení sporů.110 

 Jednoduše řečeno, drobné nároky se nevyplatí prosazovat v nákladném civilním 

soudním řízení. Opustí-li host restauraci, aniž by uhradil útratu, nebude racionálně jednající 

restauratér pohledávku vymáhat soudní cestou. Hotové a transakční náklady, stejně jako 

náklady příležitosti s tím spojené by byly neúměrné. V nejlepším případě přijme opatření, aby 

se excesy neopakovaly. Podnikne-li přece jen proti nepoctivému hostu právní kroky, bude 

jeho motivace nikoli kompenzační, ale represivní (respektive generálně preventivní), a kauza 

výkonu práva tak bude z perspektivy soukromého práva sporná. Totéž bude platit ve všech 

situacích, kdy hodnota nároku nepřesáhne náklady spojené s jeho uspokojením, typicky jedná-

li se o drobné pohledávky. Má-li oprávněná osoba hospodářský zájem na uspokojení nároku 

                                                 
106 Viz POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, s. 610. 
107 Viz POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, s. 612. Viz též AMERICAN LAW INSTITUTE, PRINCIPLES OF THE 

LAW OF AGGREGATE LITIGATION , s. 44. 
108 Až na výjimky (např. žaloby podané ve zlé víře) nese každá ze stran vlastní náklady. Původním smyslem 
tohoto přístupu bylo usnadnit veřejnosti přístup k soudu. Žalobci neměli být odrazováni od prosazování práv 
hrozbou „sankce“ za neúspěch v podobě náhradové povinnosti, a to i s ohledem na to, že žalobce nezřídka 
podlehne v důsledku okolností, které jsou mimo jeho vliv (např. složité právní posouzení věci). V důsledku 
tohoto pravidla začal být civilní proces ve Spojených státech vnímán jako svého druhu investice. Před podáním 
žaloby je třeba pečlivě hodnotit náklady spojené se sporem a možný výnos. Viz např. Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1048. Naopak téměř v celé Evropě (včetně Velké Británie) se 
uplatňuje zásada náhrady nákladů řízení, ve které se spatřuje lepší výraz spravedlnosti.    
109 Třebaže zvyšování hodnoty předmětu sporu znamená zlepšování nákladové efektivity vzhledem k výsledku, 
v praxi někdy dochází k opaku – rozdělování jedné věci do více řízení. Důvody tohoto jevu jsou různé: od 
úmyslu minimalizovat náklady pro případ neúspěchu, až po problematickou snahu zvýšit přísudek nákladů řízení 
za použití minimálního tarifu advokátní odměny. Jde ovšem o výjimky z pravidla. Ačkoli tyto metody mohou 
v konkrétním případě pomoci redukovat náklady účastníků, společenské náklady na prosazování práva vždy 
zvyšují. 
110 Jak konec konců plyne z prospektové teorie (prospect theory). Pro její aplikaci v oblasti class action srov. 
např. Risk-Preference Asymmetries in Class Action Litigation [note]. In Harvard Law Review, vol. 119 (2005 – 
2006), no. 2, s. 587 a násl.   
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(tzn. nehrají-li roli např. faktory psychologického charakteru), vymyká se nárok i jeho 

uspokojení možnostem práva.    

 

3.2.3. Civilní proces v současné společnosti 

 

 S popsanými situacemi se právo muselo vždy vyrovnávat, a vždy se s nimi bude muset 

vyrovnávat.111 Současná společnost však tento problém pociťuje zvláště intenzivně. 

Uspokojování hospodářských, kulturních i jiných potřeb je založeno na standardizaci a 

extrémně rozvinuté dělbě práce podporované splýváním trhů (globalizace). Vzniká značná 

nerovnost v hospodářské síle společenských hráčů (producenti, média apod. na straně jedné a 

spotřebitelé na straně druhé).112 Zvýšená informační propustnost vede k nižší potřebě pevných 

(trvalých) vazeb. Realizace komplexních zájmů se často drobí do množství autonomních 

kroků, přičemž samostatný význam každého z nich je zanedbatelný. Partnerem nabídkové 

strany není jednotlivec, ale veřejnost jako taková. Smluvní jednání, deliktní následky atd. mají 

častěji hromadný charakter (společného původce a základ, ale řadu adresátů). To má sice za 

následek možnost širší realizace soukromých zájmů113 a lepší fungování tržních mechanismů, 

ale zároveň ztrátu regulační funkce přirozených mimoprávních normativních systémů.  

 Rozhodujícím regulativem se proto nutně stává právo. Aby právo mohlo tomuto úkolu 

dostát, je potřeba, aby lépe kopírovalo zájmy členů společnosti, a to nejen v jejich statické 

podobě (hmotné právo), ale zejména v jejich dynamice (proces). Civilní proces je sice 

v prosazování drobných práv stejně neefektivní, jako vždy byl, rozdíl je však v tom, že právní 

styk se realizuje prostřednictvím nesrovnatelně většího množství bagatelních úkonů, než tomu 

bylo kdykoli dříve. Přestává být únosné, aby se prosazování těchto nároků ignorovalo.114 

Náprava spočívá v hledání procesních alternativ. Nejčastěji se v tomto směru skloňují 

zjednodušené civilněprocesní postupy pro drobné pohledávky115, správněprávní procedury 

                                                 
111 Viz zásadu minima non curat praetor. 
112 Srov. např. Cafaggi, F., Micklitz, H.-W., in CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 1. Pro přehled oblastí 
s výskytem masového deliktního jednání viz např. Reuschle, F. Das Bedürfnis nach kollektiven 
Rechtsschutzinstrumenten zur Bewältigung von Massenschäden: Das Musterverfahren als neuer Weg. In 
KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 67. 
113 Viz Meyr, J. W., Jepperson, R. L. The Actors of Modern Society: The Cultural Construction of Social 
Agency. In Sociological Theory, vol. 18 (2000), no. 1, s. 110 a passim.  
114 Pro jednoduchost hovoříme o drobných nárocích, jedná se však o všechny situace, jejichž civilněprocesní 
řešení je v současné podobě neefektivní (tedy např. i nároky vyšší hodnoty, jejichž adjudikace je spojena 
s enormním nákladem).  
115 Např. tzv. small claims track pro pohledávky do 5000 GBP (respektive 1000 GBP, jedná-li se o škodu na 
zdraví) podle čl. 27.1 a násl. anglických CPR (srov. Hodges, C. Developing Approaches to Public and Private 
Enforcement in England and Wales. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 152), nizozemský zrychlený 
režim podle čl. 93 a násl. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (srov. Rutgers, G. R., Rutgers, J. W. Reform 
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(včetně institucí typu ombudsmana)116, mediace117, samoregulace118 a konečně kolektivní 

prosazování práv v civilním soudním řízení. 

 Fenomén kolektivního prosazování práv cílí na jeden z rysů soukromého práva, který 

může být vnímán jako jeho strukturální deficit: Společnost nefunguje pouze na binárním 

intervalu „jednotlivec – celá společnost (stát)“, nýbrž zahrnuje také širokou střední úroveň – 

sekundární formy společenského sdružování v jeho nejrozmanitějších podobách. Každá 

z těchto třech úrovní odpovídá příslušné kategorii zájmů – individuálním, obecným a 

veřejným. Soukromé právo standardně pracuje s institucemi objektivního práva 

(celospolečenské pojetí) a subjektivního práva (individuální pojetí), sekundární úroveň 

opomíjí.119 Mimo jiné proto je kolektivní subjektivní právo pojem, který je soukromému 

právu v podstatě cizí.120  

 Celá věc se dále komplikuje skutečností, že po několik posledních desetiletí se 

organizovaná podoba sekundárního patra společnosti pravděpodobně vytrácí. Hovoří se o 

poklesu sociálního kapitálu.121 Masová společnost se v minulém století prosazovala ruku 

v ruce s individualizmem jejích členů. Důsledkem toho je absence sociálních sítí, které by 

představovaly přirozenou koncentraci zájmů a tím pádem také přirozenou oporu členům 

společnosti při prosazování práv. Jednotlivec se tak ocitá tváří v tvář velkým hráčům, jejichž 

potenciálu nemá šanci konkurovat. Již E. Durkheim označil tuto situaci za sociologickou 

monstrozitu.122 

                                                                                                                                                         
of the Code of Civil Procedure in the Netherlands. In TROCKER/VARANO, REFORMS OF CIVIL PROCEDURE, s. 
136), nebo NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH. 
116 Srov. ústřední téma již vícekrát cit. díla CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS nebo Howells, G. Enforcing 
Consumer Interests by Regulatory Agencies – The British Experience. In BOOM, LOOS, COLLECTIVE 

ENFORCEMENT OF CONSUMER LAW, s. 65 a násl., nebo Viitanen, K. Enforcement of Consumers’ Collective 
Interests by Regulatory Agencies in the Nordic Countries. Tamtéž, s. 83 a násl. 
117 Např. Alexander, N. (ed.). Global Trends in Mediation. Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn, 
2006. 
118 Srov. např. Hodges, C. Collectivism: Evaluating the Effectiveness of Public and Private Models for 
Regulating Consumer Protection. In BOOM, LOOS, COLLECTIVE ENFORCEMENT OF CONSUMER LAW, s. 223, 224. 
119 Z tohoto pohledu je třeba také sféru právnických osob metodicky postavit na roveň primárním 
(individuálním) společenským vztahům. Ačkoli právnické osoby pravidelně (ne-li vždy) představují sdružení 
fyzických osob (respektive jejich alter ego), povaha ani obsah jejich subjektivních práv se normativně neliší od 
práv fyzických osob.     
120 Na tom nic nemění, že určitá subjektivní práva jsou přiznávána výhradně příslušníkům skupin – např. osobám 
příslušejícím k národnostní menšině podle čl. 24 a 25 LISTINY. V soukromoprávním kontextu jde opět jen o 
individuální subjektivní práva; kolektivní prvek je otázkou distribuce těchto práv mezi jejich nositele. Ve 
veřejném právu je situace složitější. Některá subjektivní práva mají ze své povahy výrazně kolektivní charakter a 
lze je vykonat pouze v rámci skupiny. Srov. např. § 27 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který zakládá právo na 
uvádění názvu obce, částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny. Toto právo 
nelze vykonat jinak než kolektivně. K dané problematice srov. rovněž pozn. 69 a úpravu kolektivních 
soukromých práv v Brazílii. V oblasti common law je koncept subjektivních práv neznámý, což úvahy o 
kolektivním procesu usnadňuje, viz MULLENIX , NEW TRENDS IN COLLECTIVE SUITS, s. 510 a násl.  
121 Viz THOMSON, DECLINE OF SOCIAL CAPITAL, s. 421 a násl.  
122 Cit. dle THOMSON, DECLINE OF SOCIAL CAPITAL, s. 421. 
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3.2.4. Potenciál kolektivního procesu 

 

 Hmotné právo v tradiční podobě není schopno čelit negativním důsledkům degradace 

sociálního kapitálu. Jedinou známou možnost, jak stimulovat sociální aktivitu při prosazování 

soukromých práv, proto představuje procesní právo využívající mechanismů kolektivní 

ochrany práv – překonávání nedostatku sociálního kapitálu je doménou tohoto procesního 

módu.123 Identifikovat přínosy kolektivního procesu není obtížné; prakticky se jedná zejména 

o následující:  

a) možnost prosazení drobných nároků, jejichž uplatnění by jinak bylo nerentabilní,124 

b) úsporu nákladů.125 Ve společném řízení zpravidla postačí jediné právní zastoupení pro 

všechny členy skupiny. Není nutné opakovat dokazování a společné náklady lze 

alokovat mezi členy skupiny, 

c) snížení rizika spojeného s procesním neúspěchem.126 Vzhledem k rozdělení nákladů 

mezi členy skupiny není dopad neúspěchu tak citelný jako v individuálním řízení. 

Navíc zpravidla jsou k dispozici alternativní možnosti financování sporu (nezisková 

sféra, pojišťovny, výsledková odměna advokáta atd.). Téhož efektu lze docílit také 

pomocí vzorové žaloby, která „proklestí“ cestu členům skupiny, 

d) lepší vyjednávací pozice vůči odpůrci.127 Koncentrace zájmů vyvažuje hospodářskou 

sílu odpůrce, a skupina tak má vyšší šanci na dojednání přiměřeného smíru. Možnost 

koncentrace znamená také schopnost čelit jednání odpůrce mimoprocesně, a obecně 

proto kultivuje právní prostředí.  

 Žalovaný se naopak zpravidla snaží kolektivnímu řízení zabránit (např. namítá 

nedostatek podmínek kolektivního řízení v certifikační fázi) a domáhá se separátního 

projednání nároků. Může se spoléhat přinejmenším na to, že velká část oprávněných své 

nároky individuální cestou nikdy neuplatní.128  

                                                 
123 Např. Kodek, G. E. Möglichkeiten zur gesetzlichen Regelung von Massenverfahren im Zivilprozess. In 
ecolex, Jg. 16 (2005), s. 751. 
124 Např. EINHAUS, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 41. 
125 Např. HASS, DIE GRUPPENKLAGE, s. 30 a násl. 
126 Např. Stadler, A. Bündelung von Verbraucherinteressen im Zivilprozess. In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, s. 34 a násl.  
127 Např. HASS, DIE GRUPPENKLAGE, s. 27 a násl. Nabude-li ovšem věc celospolečenského rozměru, může se 
řízení vymknout jednoduchému rozhodování inter partes a pak hovoříme o regulation through litigation se všemi 
jejími pozitivy i kontroverzemi (srov. pozn. 621). 
128 V případech, kdy na kolektivním řízení neparticipují všichni oprávnění (např. vzorová žaloba nebo opt-in 
skupinová žaloba), je třeba počítat s problémem černého pasažéra (viz s. 18). Např. bude-li opt-in skupinové 
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 Ve výjimečných případech, kdy se kolektivní prvek vyskytuje na žalované straně 

(pasivní kolektivní proces), bude přínos kolektivního řízení spočívat obdobně ve faktorech 

uvedených výše ad a/ a b/. Pokud ovšem jde o otázku míry rizika neúspěchu a vyjednávací 

pozice (ad c/ a d/), žalobce by si kolektivním řízením příliš nepomohl. Naopak, v těchto 

případech bude právě žalovaný tím, kdo bude usilovat, aby řízení bylo kvalifikováno jako 

kolektivní. 

 

3.2.5. Ochrana objektivního práva 

 

 Na celou věc se lze podívat také optikou objektivního práva. Bez mechanismů 

kolektivní ochrany práv zůstává řada protiprávních jednání bez nápravy, zejména těch, která 

působí vysokou újmu v úhrnu, ale zanedbatelnou v jednotlivých případech. Dotčené osoby 

zpravidla nemají zájem prosazovat taková práva individuálně.129 Nevyhnutelně by dosáhly 

další ztráty. Lze namítnout, že tyto případy by měly být řešeny veřejnoprávní cestou, a 

částečně se tak také děje (kartelové právo, některé součásti spotřebitelského práva apod.). I 

když nelze popřít, že tento přístup je leckdy užitečný, nelze ho považovat za dostačující. To 

ani tehdy, jestliže se výše ukládané sankce nastaví tak, aby došlo k odčerpání všech užitků 

získaných protiprávním jednáním.130 Nesmíme ztrácet ze zřetele, že hovoříme o soukromém 

právu, kterému je vlastní princip samoregulace.  

 Jestliže není soukromé právo prosazováno, dochází k deformacím trhu.131 Pokoušet se 

o nápravu administrativními zásahy je technicky nejjednodušší, nikoli však nejvhodnější. Trh 

je systémem spontánního řádu a jeho povaze odpovídá autonomní prosazování práva a nikoli 

autoritativní veřejnoprávní zásahy. Poškozené osoby mají mít k dispozici prostředek, jak se 

domoci nápravy nezávisle na veřejném principu oportunity. Tuto úlohu může vhodně zastat 

právě kolektivní civilněprocesní ochrana práv, která vyvažuje princip soukromoprávní 

autonomie s potřebou generální prevence.132 

                                                                                                                                                         
žalobě vyhověno, budou mít nezúčastnění členové skupiny značně usnadněnou pozici pro vyjednávání 
s odpůrcem.    
129 Nutno brát v úvahu, že výchozí náhled jednotlivců na soudní řízení je negativní. Málokdo podá žalobu, aniž 
by ho k tomu vedly závažné důvody, ať už materiální nebo jiné, viz STRAY RYSSDAL, ECONOMIC ANALYSIS OF 

CIVIL SUITS, s. 149. 
130 Srov. např. § 81 odst. 5 německého GESETZ GEGEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN.  
131 Viz Stadler, A. Group Actions as a Remedy to Enforce Consumer Interests. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW 

FRONTIERS, s. 316. 
132 Generální prevence ovšem nepředstavuje sama o sobě dostatečné ospravedlnění soukromého prosazování 
práva. Z hlediska společenských nákladů jsou schopny tuto funkci lépe plnit veřejné sankční mechanismy. 
Citelnější instrumenty právního donucení představují kvalitnější prostředek odstrašení; zatímco při veřejném 
prosazování tento závěr umožňuje snížit intenzitu stíhání delikvence při zachování konstantní incidence (a tedy 
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 Nutno však poznamenat, že v souvislosti s žádným kolektivním procesním 

mechanismem (ani těmi, jejichž účelem je prosazování veřejného zájmu) nelze zapomínat na 

kritérium reprezentace zájmů. Někdy se v této souvislosti sice používá označení „abstraktní 

kontrola zákonnosti“ (abstract control of legality)133, to ale nesmí znamenat rezignaci na 

požadavek legitimní reprezentace zájmů. Navrhuje-li spolek spotřebitelů prohlášení 

nezákonnosti všeobecných obchodních podmínek, nesmí být pochybnost, že v dostatečném 

rozsahu zastupuje zájmy právě těch spotřebitelů, kterých se protiprávní jednání dotýká. Bylo 

by přinejmenším problematické, aby se spolek pacientů domáhal určení nezákonnosti 

bankovních poplatků nebo aby se téhož domáhal ad hoc založený spolek tří osob.134 

Konkrétní pravidla ověřování legitimity jsou věcí legislativy.135         

 Prvek zájmu musí být naplněn také v případech pasivních prostředků kolektivní 

ochrany práv, třebaže se celá věc bude odvíjet v opačném gardu. Na straně žalobce typově 

půjde o individuální zájem na zamezení hromadnému protiprávnímu jednání, které má původ 

u celé skupiny subjektů. 

 

3.2.6. Kolektivní ochrana práv v kontextu fungování justice 

 

 Kolektivní ochrana práv je přínosná také pro veřejný sektor. Zejména nelze přehlížet 

úspory prostředků a potažmo zájem na řádném fungování soudnictví. Asi není potřeba zvláště 

zdůvodňovat, proč je výhodnější rozhodnout hromadnou škodní záležitost v jediném 

                                                                                                                                                         
snížit celkové náklady na prosazování práva), v rámci soukromého prosazování dojde k pravému opaku. 
Celkový objem stíhání delikvence se zvýší (řízení bude pro žalobce atraktivnější) a tím také dojde ke zvýšení 
nákladů na prosazování práva (při konstantní incidenci). Blíže viz POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, s. 
660. Tím nechceme tvrdit, že by ochrana veřejných zájmů soukromou cestou nebyla užitečná, jedná se spíše o to, 
aby korelace mezi veřejným a soukromým prosazováním byla vyvážená. Tam, kde je primární funkcí právní 
regulace specifická společenská účelnost, která nemusí korespondovat s individuálními nebo skupinovými 
zájmy, je namístě svěřit iniciativu veřejným orgánům. Je důležité, aby se soukromé prostředky prosazování 
práva soustředily na kompenzační, negatorní nebo restituční nároky a nikoli na sankcionování delikventa 
(třebaže to může být jejich sekundární důsledek).   
133 Viz např. Bakardijeva Engelbrekt, A. Public and Private Enforcement of Consumer Law in Central and 
Eastern Europe: Institutional Choice in the Shadow of EU Enlargement. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW 

FRONTIERS, s. 126. Někteří však považují odstrašení za legitimní samostatnou funkci soukromého práva (a tedy i 
civilního procesu), srov. GILLES, FRIEDMAN, EXPLODING THE CLASS ACTION AGENCY COSTS MYTH, s. 139 a 
násl. (škůdce musí být konfrontován se sociálními důsledky svého jednání, s. 162). 
134 Stejnou otázku může pochopitelně nastolit také jednotlivý spotřebitel ve své vlastní věci a rozsudek bude do 
určité míry působit silou faktické prejudiciality i v dalších řízeních. To už je ale jiná otázka.  
135 Pro českou úpravu v oblasti spotřebitelského práva srov. § 25 odst. 2 Z. O OCHR. SPOTŘ. Prakticky jediný 
předpoklad k podání návrhu na zahájení soudního řízení o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv 
spotřebitelů je, aby sdružení mělo tyto cíle uvedeny ve stanovách. Tato úprava je v mezinárodním srovnání 
mimořádně benevolentní. Srov. např. ve Francii: žalobní legitimace je spolkům přiznávána ve správním řízení a 
jeho podmínkou je nejen odpovídající předmět činnosti, ale i minimální doba existence a počet členů spolku, viz 
např. Puttfarken, H.-J., Franke, N. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 161 a násl. 
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kolektivním řízení než v desítkách nebo stovkách řízení individuálních. V podmínkách 

českého procesu nabývá tato otázka zvláštního významu, uvážíme-li, že soudy zajišťují 

v poměru k účastníkům větší podíl procesní aktivity, než bývá obvyklé v zahraničí.  

 Sice výjimečně, ale přece jen dochází k situacím, kdy hromadná škodní událost 

dosahuje takových rozměrů, že samostatné projednání nároků hrozí kolapsem justice. 

Klasickým příkladem je věc Deutsche Telekom AG, kdy přes sedmnáct tisíc žalob 

poškozených akcionářů paralyzovalo Zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem (Landgericht 

Frankfurt am Mein). Předmětem všech žalob přitom bylo totéž – nárok na náhradu škody 

způsobené tím, že žalovaná společnost uvedla žalobce v omyl nadhodnocením svého majetku 

při veřejné nabídce akcií uskutečněné v roce 2000.136 

 Z objektivněprávního pohledu je výhodou koncentrace rozhodování také zamezení 

nekonzistentnímu rozhodování jednotlivých případů. Z hlediska koncepce soukromoprávní 

autonomie se sice tato otázka může jevit jako pseudoproblém137, je však velmi praktická. 

Soudy (soudci) se bez zvláštní zákonné úpravy mohou pokoušet koordinovat svou činnost 

mimoprocesně pomocí metod, které stranám neskýtají dostatečné procesní záruky.138   

 

3.2.7. Sektorové uplatnění kolektivní ochrany práv, statistika 

 

 Možná bychom měli podat výčet oblastí hmotného práva, kde může kolektivní 

ochrana práv nalézt uplatnění, ale není to příliš užitečné. Může to být totiž všude tam, kde lze 

uvažovat o koncentraci zájmů. V Evropě se nejčastěji hovoří o spotřebitelském právu, kde se 

nejintenzivněji projevuje atomizace uspokojování potřeb.139 V USA jsou nejnápadnějším (i 

když nikoli nutně nejfrekventovanějším) předmětem class actions odpovědnost za škodu 

(mass torts), nároky z cenných papírů a porušení kartelového práva.140 Perspektivními 

oblastmi jsou např. environmentální právo (s využitím prvku veřejného zájmu)141 či 

                                                 
136 Viz např. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Německá národní zpráva, s. 6. 
137 J. Macur dokonce považuje snahu o zajištění harmonie soudního rozhodování za nebezpečnou, viz Macur, J. 
Předmět sporu v civilním soudním řízení. Masarykova univerzita: Brno, 2002, s. 200. 
138 Např. faktický výběr „vzorového“ případu, podle kterého se následně rozhodnou i ostatní věci. Účastníci 
ostatních případů pak mají již jen málo účinného prostoru k vlastní argumentaci.  
139 Využití některých (zejména evropských) úprav je výslovně omezeno jen na spotřebitelské právo, případně na 
některé další oblasti. Např. španělská úprava se uplatní jen v rámci spotřebitelského práva, soutěžního práva, 
známkového práva a práva všeobecných obchodních podmínek, viz Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 663. Podobně např. Francie (Beuchler, H.: tamtéž, s. 57 a násl.), Řecko (Beuchler, 
H.: tamtéž, s. 169 a násl.) nebo Itálie (Müller, J. M.: tamtéž, s. 237 a násl.).    
140 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 956 a násl. 
141 V České republice srov. nadějné aktivity občanského sdružení Ekologický právní servis (např. žalobu ve věci 
BIO jogurty, viz případová studie Ekologického právního servisu „BIO“ jogurt od Danone dostupná na: 
http://www.eps.cz/cz-pr/pripady). Zahájit švédské spolkové skupinové řízení jsou oprávněny (kromě 
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pracovněprávní vztahy (prostřednictvím odborových organizací)142. Naopak stěží lze o 

kolektivní ochraně práv uvažovat tam, kde jsou právní vztahy pojmově založeny na 

individuální bázi, jako je tomu ve statusovém právu.143 

 Komplexní statistické údaje o využívání kolektivních civilněprocesních mechanismů 

neexistují. Pokud jde o class action v USA, studie RAND Institute for Civil Justice z roku 

1999 konstatuje, že z posuzovaných class actions se týká 14 % občanských práv, 15 % 

pracovněprávních vztahů, 9 % odpovědnosti za škodu (torts), 25 % spotřebitelského práva, 

19 % práva cenných papírů, 11 % veřejnoprávních záležitostí (daně, sociální dávky atd.) a 

7 % jiných otázek.144  

 Na evropské úrovni není podobné srovnání možné, když většina jurisdikcí, které znají 

kolektivní ochranu práv, její uplatnění sektorově omezuje – typicky jde o spolkové žaloby v 

oblasti spotřebitelského práva. Na spotřebitelské právo se také zaměřuje pozornost EU. 

Konzultační proces ve věcech kolektivního odškodnění spotřebitelů poskytuje prozatím 

nejúplnější obraz o kolektivním procesu v Evropě.145 Omezíme-li se tedy na okruh 

spotřebitelského práva, zjišťujeme ze závěrečné zprávy EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

COLLECTIVE REDRESS, že ze 136 posuzovaných případů se týká 53 finančních služeb, 16 

telekomunikačního práva a po 11 oblasti dopravy a služeb technické infrastruktury; počet 

případů v žádné z ostatních oblastí nepřekračuje 10.146  

 Ve Švédsku bylo podáno od počátku účinnosti LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG v roce 2003 

do listopadu 2008 celkem dvanáct skupinových žalob – 7 se týkalo spotřebitelských vztahů, 

jedna obecné odpovědnosti za škodu (obtěžování hlukem z provozu letiště), jedna občanských 

                                                                                                                                                         
spotřebitelských spolků) právě spolky působící v oblasti ochrany životního prostředí, viz GLOBAL CLASS ACTION, 
Lindblom, H. Švédská národní zpráva, s. 11.  
142 Srov. např. Seyfarth Shaw LLP. Annual Workplace Class Action Litigation Report: Significant State Law 
Class Actions Rulings. In Labor Law Journal, vol. 59 (2008), no. 1, s. 71 a násl.: USA zaznamenávají výrazný 
nárůst class actions zejména ve mzdových záležitostech. Kolektivní ochrana v pracovních věcech může pomoci 
při překonávání psychologických překážek, které jsou spojeny s individuálním sporem se zaměstnavatelem 
(stigmatizace apod.). Podobně Westheimer, M. N. Developing Trends in Employment Class Actions. In 
Employee Relations Law Journal, vol. 31 (2006), no. 4, s. 34 a násl.  
143 Pro komplexní klasifikaci oblastí deliktní kolektivní ochrany práv srov. WANNER, KAPMUG, s. 22 a násl. a 
dále passim. Určitý přehled oblastí uplatnění kolektivního procesu podává rovněž Smolík, P. Meze užití 
skupinové žaloby v českém civilním procesu – současnost a vyhlídky. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 116 – 118.   
144 Srov. RAND INSTITUTE FOR CIVIL JUSTICE, CLASS ACTION DILEMMAS , s. 6, 7 (jedná se údaje ze soudní 
evidence). 
145 Viz http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm (prozatím posledním výstupem je 
CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS z roku 2009 vydaný v návaznosti na ZELENOU 

KNIHU O KOLEKTIVNÍM ODŠKODNĚNÍ SPOTŘEBITELŮ z roku 2008). Dalším projektem EU s přesahem do oblasti 
kolektivní ochrany práv je konzultace ve věci náhrady škody způsobené porušením antimonopolních pravidel 
ES, viz BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES. 
Blíže viz 6.8 níže. 
146 Srov. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final Report, s. 41. 
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práv (náhrady za špatné zacházení s chovanci sirotčinců) a 3 směřovaly proti orgánům veřejné 

moci (např. náhrada za konfiskované zboží).147  

 

3.2.8. Kritický pohled 

 

 Jako vše má i kolektivní prosazování práv v civilním soudním řízení svá citlivá místa. 

Stěžejním problémem je otázka slučitelnosti kolektivního procesu s principy soukromého 

práva. O ní již bylo ledacos řečeno a ledacos ještě řečeno bude. Soukromé právo je založeno 

na metodickém individualizmu a autonomii vůle a kolektivní ochrana práv je s těmito 

zásadami ve vztahu napětí. Historie kolektivní ochrany práv je historií střetů mezi autonomií a 

efektivitou prosazování práva.148 Do jaké míry lze vzít do vlastních rukou soukromé 

záležitosti třetích osob? Tato kontroverze dosud nebyla uspokojivě vyřešena a v blízké době 

jistě vyřešena nebude.  

 Kolektivní ochranu práv jsme vymezili jejím účelem, a proto ji nemůžeme jednoduše 

označit za přijatelnou nebo nepřijatelnou. Není to účel, ale prostředky, které mohou být tu 

více, tu méně konformní s vládnoucí doktrínou soukromého práva. Nejvíce emocí tradičně 

budí class action podle práva USA. Dokonce i ve Spojených státech jde o fenomén jedněmi 

obdivovaný, druhými zatracovaný. Jedni označují class action za „Frankenstein monster“, za 

nástroj legalizovaného vydírání149, zatímco jiní v ní vidí jeden z nejužitečnějších procesních 

prostředků v historii150, který nejenže umožňuje účinné prosazování práv, ale především je 

schopen řešit mnohé problémy, se kterými by se jinak společnost vypořádávala obtížně.151 

Sociální přesah class action je sice nepochybný, tato skutečnost je však sama o sobě slabým 

hodnotícím kritériem. Nelze totiž nevidět, že značná část praktických problémů, které class 

action provázejí, je dána nikoli její koncepcí jako takovou, ale specifickými rysy civilního 

                                                 
147 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Lindblom, H. Švédská národní zpráva, s. 21 a násl., včetně dodatku z listopadu 
2008, s. 8. 
148 Existuje tendence oddělovat efektivitu od problému spravedlnosti: Zajištění efektivity právního styku má 
náležet legislativě, kdežto spravedlnost má být věcí justice; k tématu viz např. FIX-FIERRO, COURTS, JUSTICE, 
AND EFFICIENCY, s. 77. To je ale příliš zjednodušený pohled.  
149 Srov. Miller, A. R. Of Frankenstein Monster and Shining Knights: Myth, Reality and the „Class Action 
Problem“. In Harvard Law Review, vol. 92 (1978 – 1979), no. 3, s. 664 a násl. Nutno však zdůraznit, že autor 
class action obhajuje; nelichotivé přívlastky, na které poukazujeme, parafrázuje z jiných zdrojů. 
150 Viz Pomperantz, A. L. New Developments in Class Action – Has Their Death Knell Been Sounded? In 
Business Lawyer (ABA), vol. 25 (1969 – 1970), no. 3, s. 1259 a násl. 
151 Např. rasová segregace ve školském systému, viz např. slavný případ Brown v. Board of Education of 
Topeka, 347 U.S. 483 (1954), nebo Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971).  
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procesu USA (zejména institutem discovery a vyloučením možnosti náhrady nákladů 

řízení)152, které nemají v kontinentálním právu obdobu (viz s. 95). 

 Na druhou stranu evropským mechanismům kolektivního prosazování práva se 

nespoutanost nedá vyčítat. Evropští zákonodárci – i s ohledem na zámořskou zkušenost – 

obvykle důsledně dbají na zachování soukromoprávních zásad a k myšlence prosazování práv 

bez vůle jejich nositelů se stavějí krajně zdrženlivě. I proto není primárním problémem 

evropského kolektivního procesu kolize s autonomií vůle, nýbrž nedostatek efektivity.153, 154 

Nelze však zapomínat, že evropská legislativa prochází v posledním desetiletí bouřlivým 

vývojem. Spíše než platná řešení má proto smysl pozorovat její dynamiku. Je zjevné, že 

kolektivní prosazování práv v Evropě získává rok po roce stále silnější postavení.155 

 

   

                                                 
152 V důsledku těchto institutů žalovaný bývá již na počátku řízení nucen vynakládat značné náklady 
k uspokojení důkazních návrhů protistrany, které mu nebudou nikdy refundovány (ani v případě, že se žaloba 
ukáže být jako zcela nepodložená). Viz např. MORRISON, FUNDAMENTALS OF AMERICAN LAW, s. 7 a násl. 
153 Srov. kolektivní řízení podle čl. 47B britského COMPETITION ACT. Přestože se jedná o úpravu z roku 2003, 
dosud proběhlo jen jediné řízení (viz pozn. 90). Procesní podmínky jsou nastaveny restriktivně – žalobu může 
podat jen subjekt aprobovaný předepsaným správněprávním postupem (zatím tohoto privilegia dosáhla pouze 
spotřebitelská organizace Which?) a řízení může být zahájeno výhradně po vydání rozhodnutí, kterým příslušný 
orgán zjistí porušení soutěžních pravidel (follow-on řízení). Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

COLLECTIVE REDRESS, Britská národní zpráva, s. 3. Podobně rozporuplným dojmem působí francouzská action 
en représentation conjointe podle čl. L422-1 CODE DE LA CONSOMMATION, viz Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 152.  
154 Obecně Howells, G. Collective Consumer Redress Reform – Will It Be a Paper Tiger? In 
CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 329 a násl.  
155 V Portugalsku je kolektivní ochrana dokonce zakotvena jako ústavní princip. Viz čl. 52 Constituição da 
República Portuguesa z roku 1976. 
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4. CHARAKTERISTIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU 

 

 Přejděme od obecně teoretických otázek k analýze kolektivního procesu. 

Východiskem nám budou tři kritéria, která jsou v každém z prostředků kolektivní ochrany 

práv určitým způsobem přítomna (prolínají se). Zajímat nás bude, kdo plní úlohu kolektivního 

zástupce (4.1), jaké postavení v řízení nebo k řízení mají členové skupiny (4.2) a co a jakým 

způsobem se kolektivní ochranou sleduje (Rechtsschutzziel) (4.3). Konkrétní podoba 

kolektivního řízení využitelná v praxi (kapitola 6) je pak výsledkem některé z kombinací 

těchto kritérií.     

 

4.1. KOLEKTIVNÍ ZÁSTUPCE 

 

4.1.1. Klasifikace 

 

 Předpokladem každého kolektivního procesu je existence subjektu, který bude 

zastupovat skupinu (kolektiv) osob, jejichž zájmy jsou předmětem řízení – vystupuje tedy 

jako zástupce kolektivních zájmů. Kolektivní zástupce podává žalobu a až na výjimky je 

procesní stranou. To bez ohledu na to, jaké mají postavení členové zastupované skupiny. 

V zásadě jsou známy tři kategorie kolektivních zástupců. Buď jde o jednoho ze členů skupiny 

(nositelů práv), nebo právnickou osobu, která v sobě konsoliduje zájmy členů skupiny 

(spolek), anebo orgán veřejné moci. Zejména v prostředí class action podle práva USA je 

však postavení člena skupiny jako kolektivního zástupce formální (representative party) a 

skutečným motorem class action je advokát zastupující skupinu (class counsel).156 Advokáta 

skupiny proto v těchto případech postavíme na roveň kolektivnímu zástupci.  

 

A. Člen skupiny (nositel práva)  

 

Jedině v případě, že úlohu kolektivního zástupce plní některý ze členů skupiny, lze 

hovořit o věcné legitimaci kolektivního zástupce; je-li kolektivním zástupcem advokát, spolek 

nebo veřejný orgán, je žalobní právo založeno výlučně na procesní legitimaci.157 Kolektivním 

zástupcem se může v zásadě stát kterýkoli ze členů skupiny. Obvykle je možné, aby tuto 

                                                 
156 Srov. např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1086. 
157 U zastupujícího člena skupiny jde o procesní legitimaci ve vztahu k ostatním členům skupiny. Jak již bylo 
uvedeno (srov. 3.1.2), tento vztah lze jen těžko považovat za zástupčí v tradičním smyslu slova. 
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funkci zastávalo více nositelů práva158 a výjimečně je to i nutné. Tak je tomu např. v rámci 

španělské úpravy kolektivního řízení podle LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL , která umožňuje 

zahájení řízení členy skupiny pouze tehdy, pokud žalobu podá většina členů skupiny.159 

 Nositel práva vystupuje jako kolektivní zástupce typicky ve skupinových řízeních, 

tedy v mechanismech, jejichž akční rádius je značně široký – od negatorních žalob ve 

veřejném zájmu až po individuální nároky na náhradu škody.160 Z právněpolitického pohledu 

je vyloučeno, aby jednotlivec žaloval bez dostačující věcné legitimace ve veřejném 

(obecném) zájmu mimo skupinové řízení; jednotlivec – na rozdíl od spolků – totiž není 

schopen v rámci své vlastní subjektivity konsolidovat individuální zájmy různých osob. To 

však neznamená, že by nemohl dát k takové konsolidaci podnět, a právě na této filozofii staví 

skupinové řízení.  

 Ze stejných důvodů je také namístě obava, že jednotlivec nebude v řízení náležitě 

zastupovat zájmy členů skupiny (např. uzavře s odpůrcem smír na úkor členů skupiny). Soudu 

proto obvykle přísluší rozsáhlé diskreční pravomoci při vedení řízení (srov. 5.2 níže). Již při 

zahájení řízení má soud posoudit, zda kolektivní zástupce splňuje předpoklady pro výkon této 

funkce (v intencích FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE posuzuje, zda je nárok kolektivního 

zástupce typickým vzorkem ostatních nároků a zda kolektivní zástupce bude schopen řádně 

zastupovat ostatní členy skupiny161) a je-li více uchazečů, musí vybrat toho z nich, který tyto 

předpoklady splňuje nejlépe. V průběhu řízení pak má soud pravomoc nahradit kolektivního 

zástupce jinou způsobilou osobou, jestliže kolektivní zástupce nevykonává řádně svou 

činnost162 nebo např. vezme žalobu zpět.163 

 

                                                 
158 Výslovně např. v dánském skupinovém řízení podle kapitoly 23a RETSPLEJELOVEN, viz EVALUATION OF THE 

EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Dánská národní zpráva, s. 3 a násl. 
159 Viz čl. 11 odst. 2 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL  a interpretace podle Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 722. 
160 Srov. např. švédskou soukromou skupinovou žalobu (čl. 4 LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG) 
161 Viz Čl. 23(a)(3)(4) FRCP; viz podrobněji s. 52. 
162 Srov. čl. 21 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG. Jsou-li předmětem řízení kolektivní zájmy (včetně zájmů 
osob, které se řízení aktivně neúčastní), nemohou být procesní vztahy stejné jako v řízení individuálním. 
Dispoziční úkony žalobce typicky podléhají schválení soudu. Podrobněji viz 5.2 níže. 
163 Srov. např. do jisté míry analogickou úpravu v rámci řízení o určení neplatnosti usnesení valné hromady 
podle § 131 odst. 10 a 11 OBCH. Z.: „Jestliže má být řízení o návrhu zastaveno proto, že navrhovatel vzal návrh 
zpět, nebo pro jinou překážku, kterou lze vstupem dalšího navrhovatele do řízení a jeho jednáním odstranit, a je-
li zvláštní zájem společníků, kteří návrh nepodali, hodný právní ochrany, soud řízení nezastaví. V takovém 
případě soud vydá a vyvěsí na úřední desce soudu usnesení, v němž uvede, jaké věci se řízení o neplatnost 
usnesení valné hromady týká, z jakého důvodu má být řízení zastaveno a jak lze překážku odstranit, a poučení, že 
řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do tří měsíců od vyvěšení usnesení nepřistoupí další 
navrhovatel a neodstraní v této lhůtě překážku odůvodňující zastavení řízení. Usnesení soud doručí [stanoveným 
osobám] a uvede, kdy končí [výše uvedená lhůta]. Uplyne-li lhůta marně, soud řízení zastaví.“ 
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B. Advokát 

 

Zvláště v USA došlo vývojem class action k výraznému osamostatnění procesního 

postavení advokáta vůči žalobci, kterého advokát bezprostředně zastupuje.164 Přestože žalobce 

jako nositel hmotněprávního nároku dodává žalobě věcnou legitimaci, o standardním vztahu 

„klient – advokát“ nemůže být řeči. Důvody lze spatřovat jednak v procesněprávní rovině a 

jednak v potřebě zajistit financování sporu.  

 Po procesní stránce je zastupující advokát považován nikoli pouze za zástupce 

žalobce, nýbrž celé skupiny nositelů uplatňovaných práv (srov. označení „class counsel“). 

Class counsel má stejnou fiduciární povinnost vůči všem členům skupiny165 a řádný výkon 

jeho povinností je podstatným předpokladem zachování práva na spravedlivý proces ve 

vztahu k pasivním členům skupiny. Advokát tak např. může prosadit dohodu o smírném 

řešení věci i proti vůli svého mandanta.166 Od novelizace čl. 23 FRCP v roce 2003 dokonce 

není samozřejmé, že funkcí class counsel bude pověřen advokát žalobce. Možnost ucházet se 

o tuto pozici je dána kterémukoli advokátovi zastupujícímu některého ze členů skupiny a soud 

mezi nimi volí podle stanovených kritérií167 (jedná se tedy o svého druhu výběrové řízení). 

Důvodem tohoto opatření byla předchozí neblahá praxe, kdy se advokáti předháněli 

v podávání žalob v úmyslu zaujmout funkci class counsel.168 Class counsel může být stejným 

způsobem nahrazen jiným advokátem, jsou-li pro to důvody. 

 Faktickým důvodem výsadního postavení advokáta ve skupinovém řízení v USA je 

nutnost zajištění financování sporu. Organizace mamutích class actions vyžaduje značné 

administrativní, expertní a zejména finanční zdroje (není výjimkou, jestliže se náklady na 

class action pohybují v řádu milionů USD). Žádná z poškozených osob obvykle není schopna 

ani ochotna tyto zdroje do sporu investovat. Břemeno proto přebírají advokátní kanceláře (pro 

účely vedení řízení se často vytvářejí celá konsorcia advokátních kanceláří), které přistupují 

                                                 
164 Mnozí dokonce navrhují zrušit úlohu člena skupiny v kolektivním zastoupení a advokáta otevřeně prohlásit za 
kolektivního zástupce; viz např. Cooper, E. H. Rule 23: Challenges to the Rulemaking Process. In New York 
University Law Review, vol. 71 (1996), no. 1, s. 26.  
165 Srov. čl. 23(g)(4) FRCP: „Class counsel je povinen spravedlivě a přiměřeně zastupovat zájmy členů 
skupiny.“ 
166 Srov. COFFEE, UNDERSTANDING THE PLAINTIFF ’S ATTORNEY, s. 698. 
167 Např. množství práce vynaložené na organizaci class action, zkušenosti s podobnými řízeními, znalost 
aplikovatelného práva, nebo objem prostředků, které advokát zamýšlí vynaložit na class action; podrobně čl. 
23(g)(1) FRCP.   
168 Jedním z projevů této praxe bylo např. to, že si advokátní kanceláře vydržovaly své „profesionální žalobce“ 
pro účely class actions ve věcech cenných papírů. Žalobce vlastnil portfolio cenných papírů, aby bylo možno 
podat class action bez nutnosti vyhledávat poškozeného investora, kdykoli vyjde najevo, že emitent zveřejnil 
nepravdivou nebo zkreslenou informaci, která má vliv na cenu cenných papírů. V těchto případech paradoxně 
neposkytoval odměnu klient advokátovi, ale advokát klientovi; viz např. čl. 101(a)(2)(A)(vi) PRIVATE 

SECURITIES LITIGATION REFORM ACT.   
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k class actions prostřednictvím výsledkové odměny (contingency fees) jako k investici. Spor 

zálohově financují z vlastních zdrojů a vynaložené prostředky (včetně zisku) získají zpět 

z přisouzené částky.169 Na druhou stranu dojde-li ke ztrátě sporu, je ztracena i investice. 

Tímto způsobem se class counsel stává přirozeným lídrem řízení – sám má největší zájem na 

tom, aby spor skončil úspěchem.170   

 

C. Spolek 

 

Také ve Spojených státech jsou spolky za splnění stanovených předpokladů žalobně 

legitimovány171, s ohledem na širokou obecnou aktivní legitimaci a primární komerční 

stimulaci class action tam však nehrají zásadní roli. Jinak je tomu v Evropě, kde mají 

spolkové žaloby historicky privilegované postavení.172 Žalobní právo spolků je 

nejuniverzálnější prvek kolektivního prosazování práv v Evropě, třebaže v každé jurisdikci 

nabývá specifické podoby. Snad proto se spolkové žalobní právo stalo odrazovým můstkem 

unifikačních snah EU.173  

 Oproti jednotlivým nositelům práv jsou spolky schopny konsolidovat individuální 

zájmy již v předprocesní fázi. Spolkové žaloby se proto hodí k prosazování obecného 

(veřejného) zájmu174 a řízení o nich se nemusí nijak odlišovat od individuálního postupu. 

V řízení (modelově) vystupuje jediný žalobce reprezentující obecný zájem proti jedinému 

žalovanému a (na rozdíl od toho, co pozitivněprávně stanoví § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 

O.S.Ř.) není třeba nijak specificky upravovat rozsah překážek litispendence a rei iudicatae. 

Skutečnost, že spolek prosazuje zájmy třetích osob, ještě neznamená, že by výsledek řízení 

měl mít vůči těmto osobám (jejich subjektivním právům) blokační účinek. 

                                                 
169 Srov. Baetge, D, Eichholtz, S. Die Class Action in den USA. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 346. 
170 Dále (5.1) však ještě ukážeme, že souznění zájmů mezi class counsel a zastupovanou skupinou nemusí být 
bezproblémové. 
171 Např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 112 a dále pozn. 625. 
172 Srov. zejména historii žalobního práva francouzských syndicats professionnels sahající do počátku 20. století, 
např. Beuchler, H., in: MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 73, a dále 5.5.3 níže. 
173 Viz SMĚRNICI O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ, o které bude ještě řeč (6.8). 
174 Zájmy stojící v pozadí spolkového žalobního práva se někdy ztotožňují s veřejným zájmem (viz např. 
M ICHAILIDOU , PROZESSUALE FRAGEN DES KOLLEKTIVEN RECHTSSCHUTZES, s. 47). To nepovažujeme za správné. 
Obecné zájmy nemusejí být zájmy veřejnými, aby byly legitimním předmětem činnosti spolku. Např. zájem 
spolku sportovních rybářů na výkonu práva lovit ryby lze obtížně kvalifikovat jako veřejný; jinak tomu ale bude, 
pokud se součástí předmětu činnosti takového spolku stane také podpora zarybnění vod, která má 
environmentální rozměr. Nebudeme-li toto rozlišení respektovat, jednoduše může dojít k tomu, že začneme 
spolkové žaloby vnímat pouze jako prostředek ochrany objektivního práva (tamtéž, s. 97).  
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 Z těchto důvodů jsou spolky převažujícím původcem reprezentativních žalob – 

zejména vzorových a postupních žalob;175 právě v těchto případech nachází uplatnění 

předprocesní koncentrace zájmů, a řízení tedy může proběhnout na standardní individuální 

bázi (s odchylkami, na které poukážeme v 4.3.3). Spolky ovšem bývají aktivně legitimovány 

také k zahájení skupinového řízení, včetně skupinového řízení, jehož předmětem je 

uspokojení individuálních nároků.176 

 Předností spolkového žalobního práva je využití účelově vázaných zdrojů, kterými 

spolky disponují. Spolky jsou profesionály – ochrana zájmů třetích osob (ať už individuálních 

nebo obecných) je předmětem jejich činnosti. Žalobní aktivita je pochopitelně pouze jedním 

z cílů, které spolky sledují. Potřeba rozhodovat o alokaci omezených zdrojů je zároveň ale 

zárukou, že budou svá práva uplatňovat striktně racionálně.  

 Neexistuje žádné obecné spolkové žalobní právo. Spolková legitimace musí být 

založena legislativně a legislativně je rovněž třeba definovat kritéria jejího výkonu. Různé 

jurisdikce volí různý přístup. Pravidelně se vyžaduje zápis do veřejného rejstříku, pro který je 

nezbytné splnit předpoklady, pokud jde o neziskovost, dobu trvání a členskou základnu 

spolku.177 Výjimkou není ani jmenný výčet subjektů oprávněných zahájit kolektivní řízení 

obsažený přímo v legitimační normě.178  

 Některé úpravy naopak nestanoví pro žalující spolky žádné zvláštní kvalifikační 

požadavky.179 To je někdy důsledkem kontextu legislativního mechanismu (např. může-li 

skupinové řízení zahájit jednotlivec, není důvodu, aby ho nemohl zahájit ad hoc ustavený 

                                                 
175 Srov. např. situaci v Německu - EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Německá národní 
zpráva, s. 3 a násl. 
176 Např. Španělsko (čl. 23.1 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ) nebo Bulharsko (čl. 189 ZÁKONA O OCHRANĚ 

SPOTŘEBITELE). 
177 V případě italské spolkové žaloby podle čl. 139 a násl. CODICE DEL CONSUMO jsou předpoklady stanoveny 
následovně (parafráze): nejméně tři roky existence a nepřetržité činnosti, demokratický organizační systém 
s výhradním předmětem činnosti spočívajícím v ochraně zájmů spotřebitelů a uživatelů, neziskovost, vedení a 
průběžná aktualizace seznamu členů s údaji o úhradě členských příspěvků, počet členů odpovídající nejméně 0,5 
promile obyvatel Itálie a působnost v nejméně pěti italských regionech nebo autonomních provinciích, přičemž 
v každé musí členská základna dosahovat nejméně 0,2 promile počtu obyvatel, každoroční zpracování účetní 
závěrky se stanovenými náležitostmi, bezúhonnost členů orgánů. Viz čl. 137 CODICE DEL CONSUMO a 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Italská národní zpráva, s. 2 a 3 a násl.  
178 Např. § 29 rakouského KONSUMENTENSCHUTZGESETZ. 
179 Např. španělská úprava (viz Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 722) nebo 
nizozemská skupinová žaloba podle čl. 7:907 BURGERLIJK WETBOEK (viz GLOBAL CLASS ACTION, Tzankova, I. 
Nizozemská národní zpráva, s. 5). Konzultace Evropské komise ve věci náhrady škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel ES zvažuje jako jednu z variant volný přístup spolků k reprezentativnímu řízení 
s požadavkem certifikace žaloby; způsobilost spolku zastupovat zájmy členů skupiny by tedy měl posuzovat 
soud (řízení by však v tomto případě bylo možno iniciovat pouze na účet členů spolku), viz COMMISSION STAFF 

WORKING PAPER SEC(2008) 404, s. 20. 
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spolek), jindy spíše legislativní nedbalosti.180 Česká republika je bohužel příkladem druhého 

přístupu. Žalovat podle § 25 odst. 2 Z. O OCHR. SPOTŘ. (se zásadními důsledky pro celou 

spotřebitelskou veřejnost podle § 159a odst. 2 O.S.Ř.) může každé občanské sdružení, které 

stanoví za svůj cíl ochranu spotřebitele. S ohledem na schematičnost Z. O SDRUŽOVÁNÍ 

OBČANŮ působí toto řešení nebezpečně benevolentně.  

 

D. Orgán veřejné moci (parens patriae žaloby)181  

 

Ani žalobní právo orgánů veřejné moci není v oblasti kolektivní ochrany práv 

neznámým jevem. Při vzpomínce na rozsáhlé petiční právo prokurátora podle § 35 O.S.Ř. ve 

znění do roku 1992 sice může představa veřejného žalobce působit podezřele, přesto se 

žalobní iniciativa orgánů veřejné moci považuje ve srovnání s ostatními variantami za málo 

problematickou.182 Riziko zneužití kolektivních mechanismů k jiným účelům, než ke kterým 

jsou určeny, by mělo být na straně veřejných orgánů obecně nejnižší. Na druhou stranu žaloba 

orgánu veřejné moci může být intenzivním zásahem do soukromoprávní autonomie a z tohoto 

pohledu se zdá být nevhodná. Řešení je třeba hledat v důsledném vymezení kategorie 

veřejného zájmu (viz s. 19). Veřejné orgány mohou disponovat kolektivním žalobním právem 

pouze ve veřejném zájmu a bude-li tento požadavek respektován, není třeba v nich vidět větší 

potíž.    

 

  Veřejný zájem není možné v civilním procesu vykonávat v rozporu se soukromou 

autonomií, která je komponentem subjektivních práv. Obecně je stěží představitelné, aby stát 

intervenoval např. do řízení o vymáhání smluvního závazku, byť respekt k zásadě pacta sunt 

servanda je ve veřejném zájmu. Situace se však mění, půjde-li o pohledávku nezletilce vůči jeho 

rodiči. V tomto případě se soukromá autonomie nemůže uplatnit, samoregulační metoda 

soukromého práva selhává (viz 2.1 výše) a nebudeme se divit, pokud stát ustanoví žalobci ve 

veřejném zájmu opatrovníka. Stejně je třeba zacházet s veřejnými žalobními pravomocemi v 

kolektivním procesu. Není přijatelné, aby se veřejné orgány vměšovaly do prosazování 

soukromého práva, kdykoli se to jejich představitelům může jevit prospěšné. Využití kolektivní 

ochrany soukromých práv je ve veřejném zájmu pouze tehdy, nelze-li výsledku účinně dosáhnout 

                                                 
180 Viz kritiku Cafaggi, F., Micklitz, H.-W. Administrative and Judicial Enforcement in Consumer Protection: 
The Way Forward. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 422 a násl. 
181 Pro celkový přehled viz např. MICHAILIDOU , PROZESSUALE FRAGEN DES KOLLEKTIVEN RECHTSSCHUTZES, s. 
252 a násl. 
182 Ani modernímu českému právu není tento typ žaloby neznámý. Srov. např. oprávnění České národní banky 
domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady obchodníka s cennými papíry podle § 10d odst. 8 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Pro žalobní pravomoci australské Competition and 
Consumer Commission a Securities and Investments Commission srov. GLOBAL CLASS ACTION, Morabito, V. 
Australská národní zpráva, s. 6 a 7. 
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s využitím soukromé autonomie. Tyto situace jsme popsali v 3.2 výše. Pro ilustraci zmiňme 

případy difúzních škod (škod způsobených rozsáhlému okruhu osob, nízkých v jednotlivém 

případě, ale vysokých v úhrnu), anebo ohrožení veřejnosti protiprávním jednáním (např. 

prostřednictvím protiprávních ustanovení všeobecných obchodních podmínek).  

 

 Procesní oprávnění orgánů veřejné moci je třeba důsledně legislativně vymezit. 

Podstatné je nejen to, jaká kritéria se stanoví pro výkon těchto oprávnění, ale také který orgán 

se jejich výkonem pověří. Lepší ochranou proti politické účelovosti jsou orgány vybudované 

na principu nezávislosti.183 Právě proto jsou populárními kolektivními žalobci instituce typu 

ombudsmana, které nejenže požívají určité míry nezávislosti v rámci aparátu veřejné moci, 

ale ochrana práv třetích osob je pojmovou součástí jejich činnosti.184 Veřejné orgány bývají 

oprávněny iniciovat jak skupinová řízení o individualizovaných nárocích185, tak 

reprezentativní řízení o negatorních nárocích.  

 Např. v Izraeli jsou v současné době žalobně oprávněny (i) Komise pro rovnoprávnost 

postižených osob, (ii) Agentura pro ochranu přírody a národní parky, a (iii) Komise pro rovné 

pracovní příležitosti.186 Rozsáhlými petičními pravomocemi tradičně disponují také veřejné 

orgány v jurisdikcích common law (např. Office of Fair Trading v oblasti spotřebitelského a 

soutěžního práva ve velké Británii187). 

 

4.1.2. Organizační úloha kolektivního zástupce 

  

 Již jsme naznačili, že úloha zástupce kolektivních zájmů se nevyčerpává na plnění 

procesních povinností. Zvláště v případě skupinových řízení bývá mnohem náročnějším 

úkolem organizační činnost spojená s řízením. Počínaje motivací k zahájení řízení, přes 

obstarání zdrojů financování, organizaci účasti členů skupiny v řízení (bývá to právě žalobce, 

kdo je povinen informovat členy skupiny o zahájení a průběhu sporu188), vyjednávání 

                                                 
183 Srov. Hendrych, D., in HENDRYCH, SPRÁVNÍ PRÁVO, s. 131. 
184 Zvláště v severských zemích, kde ombudsman do značné míry zastává úlohu, kterou jinde plní zájmové 
organizace (např. v oblasti spotřebitelského práva), viz Cafaggi, F., Micklitz, H.-W., in CAFAGGI/M ICKLITZ , 
NEW FRONTIERS, s. 423. Ve Finsku je dokonce ombudsman jediným subjektem, který je oprávněn zahájit 
skupinové řízení, viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Finská národní zpráva, s. 4. 
185 Veřejné orgány v USA tímto způsobem např. uplatňují formou regresu (subrogation) náklady vynaložené na 
veřejnoprávní kompenzaci obětí škodního jednání, srov. SCHROEDER, TORT BY ANY OTHER NAME, s. 910 a násl. 
186 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 26.  
187 Viz např. Hodges, C. Developing Approaches to Public and Private Enforcement in England and Wales. In 
CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 158. Nutno však vzít v úvahu rozdílný poměr mocí výkonné a soudní 
oproti kontinentálnímu přístupu. Východiskem common law je absence vrchnostenských oprávnění; orgány 
veřejné správy se historicky musely obracet za účelem využití svých pravomocí na soud.    
188 V případě class actions často dosahují náklady na vyrozumívání členů skupiny stovek tisíc až milionů USD 
(viz např. WILLGING/HOOPER/NIEMIC, EMPIRICAL ANALYSIS OF RULE 23, s. 130).  
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s odpůrcem, až např. po dohled nad distribucí přisouzeného plnění189. Kolektivní řízení 

materiálně vedená řadovým členem skupiny jsou tak spíše výjimkou. Iniciativa častěji 

vychází od subjektů, které jsou na poli kolektivního procesu profesionály – spolků, jejichž 

programem je ochrana zájmů veřejnosti (např. v oblasti práva životního prostředí), advokátů 

(typicky v případě class action) nebo orgánů veřejné moci.  

 Z těchto důvodů je v kolektivním procesu nutné věnovat pozornost problematice 

nákladů řízení. Je-li účast na kolektivním řízení organizována mimoprocesně190, kolektivní 

zástupce se obvykle sám postará o alokaci svých nákladů a rizik (např. prostřednictvím dohod 

uzavíraných se zastupovanými osobami). Organizovat řízení tímto způsobem je ovšem 

náročné a jde spíše o výjimku. Kolektivní řízení je standardně předmětem zákonné úpravy a 

členové skupiny jsou mobilizováni teprve po zahájení řízení (typicky v případě skupinových 

žalob). V tomto kontextu je pak žádoucí, aby se předmětem zájmu zákonodárce stala také 

pravidla náhrady nákladů řízení ve prospěch kolektivního zástupce.191 V opačném případě se 

kolektivní zástupce ocitá v nevděčné pozici, kdy je nucen z vlastních zdrojů financovat 

prosazování zájmů třetích osob.192    

 

4.2. POSTAVENÍ ZASTUPOVANÝCH OSOB (ČLENŮ SKUPINY) 

 

4.2.1. Vymezování skupiny 

 

 S problematikou kolektivního zástupce těsně souvisí úprava postavení osob 

zastupovaných v kolektivním řízení (členů skupiny).  

 V každém kolektivním řízení je nejprve třeba postavit najisto okruh osob, jejichž 

zájmy (práva) budou předmětem projednání. Obecně existují dva způsoby jak tak učinit. Buď 

bude procesní strana sestávat z kolektivu individualizovaných osob, které projeví zájem 

                                                 
189 Např. v rámci rakouské postupní žaloby (Sammelklage), viz Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich: Von 
der Verbandsklage zur Sammelklage. In KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 205 a násl.). 
190 Tzn. jde o postup, který není zvláště upraven procesními předpisy. Srov. např. o rakouskou vzorovou žalobu 
(Musterklage) a postupní žalobu (Sammelklage), viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, 
Rakouská národní zpráva, s. 2 a násl., a dále 6.6 níže. 
191 Srov. např. dánskou skupinovou žalobu podle kapitoly 23a RETSPLEJELOVEN: lze požadovat jistotu za 
náklady řízení od členů skupiny. Členové skupiny odpovídají za náklady řízení do výše složené jistoty, 
respektive do výše plnění, které ve skupinovém řízení obdrží. Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

COLLECTIVE REDRESS, Dánská národní zpráva, s. 7, 8. Tento přístup je praktický pouze v opt-in řízení. 
V případě australského opt-out řízení narazily podobné tendence (omezení skupiny na osoby, které uzavřely 
dohodu o složení zálohy se zastupující advokátní kanceláři) na odpor soudů, viz GLOBAL CLASS ACTION, 
Morabito, V. Australská národní zpráva, s. 18.  
192 Tato skutečnost je předmětem kritiky německé úpravy vzorového řízení ve věcech kapitálového trhu podle 
KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ, viz HESS, KAPITALANLEGERMUSTERVERFAHRENSGESETZ, s. 
2332.  
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účastnit se řízení, anebo bude účast vymezena pomocí definičních znaků právního postavení 

osob (např. ti, kdo zakoupili určité zboží), a do řízení tak budou vtaženi všichni, kdo tyto 

znaky splňují. Tradiční reprezentativní žalobou se prosazují nároky konkrétních osob, zatímco 

kolektivní reprezentativní žaloba se z povahy věci týká obecně definovaného okruhu osob.193 

Skupinová žaloba využívá obou řešení. 

 V dalším výkladu se zaměříme na problematiku účastenství ve skupinovém řízení, 

která je převažujícím zdrojem teoretického i legislativního zájmu. Na koncepční východiska 

účasti v reprezentativním řízení poukážeme v 4.2.6.  

 

4.2.2. Opt-in, opt-out skupinové řízení 

 

 Je-li zastupovaná skupina vymezena individuálně, hovoříme o opt-in skupinovém 

řízení, je-li skupina vymezena pomocí definičních znaků (význaků), jde o opt-out, respektive 

mandatorní skupinové řízení. 

 Algoritmus opt-in řízení je následující: (i) kolektivní zástupce (např. spolek) podá 

skupinovou žalobu, (ii) členové skupiny jsou seznámeni se zahájením řízení (adresně nebo 

veřejnou vyhláškou), (iii) členové skupiny, kteří mají zájem o účast v řízení, se ve stanovené 

lhůtě přihlásí (opt-in), (iv) po uplynutí lhůty pro opt-in se věc projedná, (v) výsledek řízení 

(res iudicata) je závazný pro ty členy skupiny, kteří se účastnili řízení. V případě opt-out 

mechanismu postupuje řízení následovně: (i) zástupce kolektivních zájmů podá skupinovou 

žalobu za celou zastupovanou skupinu, (ii) členové skupiny jsou seznámeni se zahájením 

řízení (adresně nebo veřejnou vyhláškou), (iii) členové skupiny, kteří nemají zájem se řízení 

účastnit, informují soud (opt-out), (iv) po uplynutí lhůty pro opt-out proběhne vlastní řízení, 

(v) výsledek řízení (res iudicata) je závazný pro všechny členy skupiny, kteří se nevyloučili 

z řízení.194  

                                                 
193 K rozlišení tradiční a kolektivní reprezentativní žaloby srov. 1.3.2 výše. 
194 V některých výjimečných případech nemají členové skupiny právo se z řízení vyloučit (opt-out). Tento typ 
řízení nazýváme mandatorním skupinovým řízením. Jedná se především o class actions podle čl. 23(b)(1)(2) 
FRCP, tedy o případy, (i) kdy je class action odůvodněna snahou zabránit vydání nekonzistentních 
individuálních rozhodnutí (incompatible standards class action), nebo (ii) jestliže by vydání individuálního 
rozhodnutí znamenalo dispozici se zájmy třetích osob nebo by znemožňovalo ochranu jejich zájmů (limited fund 
class action), anebo (iii) jestliže odpůrce jednal nebo odmítl jednat na základě důvodů, které se týkají skupiny 
jako celku (equitable class action), blíže viz 6.1.2 níže. Z těchto důvodů někteří autoři používají jako základní 
klasifikační kritérium rozlišení na mandatorní a dobrovolná (voluntary) skupinová řízení, viz např. Cafaggi, F., 
Micklitz, H.-W., in CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 21; my se ale přidržíme rozšířenějšího dělení na 
opt-in a opt-out řízení. V tomto kontextu je nutno rovněž poukázat na platnou českou úpravu podle § 83 odst. 2 a 
§ 159a odst. 2 O.S.Ř., která rozšiřuje účinky procesních překážek litispendence a rei iudicatae na všechny osoby, 
které jsou ve stejném právním postavení jako žalobce, aniž by jim dala možnost vyloučit se z řízení. 
Zákonodárce tak zřejmě nedopatřením založil mandatorní skupinové řízení (viz kapitola 7).    
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 Pojmovým znakem jak opt-in, tak opt-out modelu je právo členů skupiny projevit vůli 

ohledně své účasti v řízení. V zásadě se však nepovažuje za přijatelné prodlužovat opční 

právo do fáze projednání věci nebo je dokonce časově neomezovat.195 Jednak by nepanovala 

jistota o rozsahu předmětu řízení a jednak by to představovalo technickou komplikaci – 

členové skupiny by intervenovali do řízení nebo z něj vystupovali teprve v době, kdy by bylo 

jasno o výsledku. Tím by byl mařen účel skupinového řízení.196   

 Metoda opt-in nepředstavuje doktrinální problém. Procesní následky pro členy 

skupiny nevzniknou bez projevu jejich vůle.197 Jinak je tomu ale v opt-out řízení – výsledek 

(pozitivní, negativní i smírný) zavazuje také ty členy skupiny, kteří se o řízení třeba vůbec 

nedozvěděli.198 Závaznost rozhodnutí sporu i pro tyto osoby je na abstraktní úrovni 

odůvodnitelná buď pomocí zásady vigilantibus iura (každý má věnovat svým právům aktivní 

péči a z tohoto pohledu je třeba hodnotit informační standard o probíhajícím kolektivním 

řízení), anebo tím, že o skupinovém řízení přestaneme uvažovat v intencích individuálního 

civilního procesu a otevřeně ho prohlásíme za právní proces sui generis.199 Prakticky ovšem 

problém opt-out účasti zní, jak zajistit členům skupiny právo na spravedlivý proces (due 

process).  

 Přes panující středoevropskou skepsi k opt-out řešení zdůrazněme, že paušální 

odmítání diskuzí o tomto mechanismu není správné. Přinejmenším již proto, že opt-out 

skupinové řízení existuje v řadě zemí s vyspělou právní kulturou, které těžko podezírat, že by 

měly v úmyslu upírat procesním subjektům základní práva.200 Místo odvádění pozornosti do 

                                                 
195 Srov. ale norskou úpravu skupinového řízení podle kapitoly 35 TVISTELOVEN: člen skupiny, který projevil 
vůli účastnit se opt-in řízení, může vzít své rozhodnutí zpět až do vydání rozsudku (a na rozdíl od standardní 
úpravy není ke zpětvzetí třeba souhlasu odpůrce), viz GLOBAL CLASS ACTION, Bernt-Hamre, C. Norská národní 
zpráva, s. 15. 
196 K tendenci opouštět potápějící se loď srov. Stadler, A. Bündelung von Verbraucherinteressen im Zivilprozess. 
In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 37. Určitou výjimku zná class action v USA. Od roku 2003 má 
soud právo požadovat, aby byla členům skupiny poskytnuta další příležitost k opt-out před schválením smíru (čl. 
23(e)(4) FRCP). Jde o jedno z opatření, jehož účelem je zamezit zneužívání class actions (uzavíráním smírů, 
jejichž obsahem je vysoká odměna pro advokáta, ale skromné plnění pro členy skupiny). V praxi dochází v této 
fázi k rozhodující části opt-outů; v úvodu řízení volí opt-out pouze zanedbatelné procento členů skupiny. Přesto 
medián všech opt-outů nečiní více než 0,1 – 0,2 % členů skupiny, viz WILLGING/HOOPER/NIEMIC, EMPIRICAL 

ANALYSIS OF RULE 23, s. 134.  
197 Podobný mechanismus se uplatňuje v insolvenčním řízení. 
198 Další variantou je výchozí opt-out režim s tím, že účast některých subjektů je možná pouze na bázi opt-in. 
Australská class action toto řešení používá pro účast státu a některých dalších veřejnoprávních subjektů, viz 
GLOBAL CLASS ACTION, Morabito, V. Australská národní zpráva, s. 16.  
199 Informační metody využívané ve skupinovém řízení jsou podobné např. postupům při pořizování územně 
plánovací dokumentace podle STAV. Z. (které konec konců mohou mít také výrazný dopad do soukromé sféry). 
200 Např. USA (class action na federální úrovni podle čl. 23 FRCP i na úrovni členských států), Kanada (class 
action na federální úrovni podle čl. 334.1 a násl. Federal Courts Rules z roku 1998 i na úrovni členských států), 
Austrálie (class action na federální úrovni podle čl. 33A a násl. FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT a ve státě 
Victoria podle čl. 33A a násl. SUPREME COURT OF V ICTORIA ACT), Anglie (representative proceedings podle čl. 
19.6 a násl. CPR), Portugalsko (skupinová žaloba podle DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO 
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roviny ordre public201, je spíše namístě pokusit se dojít k závěru pomocí odpovídající analýzy 

procesních zásad. V kontextu českého práva se o to pokusíme v kapitole 8, zatímco v této 

kapitole učiníme stručnou komparativní syntézu současné praxe. 

 

4.2.3. Procesní standard účasti ve skupinovém řízení 

 

A. Přehodnocování obsahu účastenství 

 

 Ve skupinovém řízení přísluší status procesní strany kolektivnímu zástupci. 

Rozhodnou-li se členové skupiny do řízení vstoupit (opt-in) nebo v něm setrvat (opt-out), 

musejí se smířit s tím, že jejich procesní postavení bude ve srovnání s kolektivním zástupcem 

omezeno. Smyslem skupinového řízení je dosáhnout procesní efektivity prostřednictvím 

koncentrace projednání nároků a tento cíl lze uskutečnit jen za předpokladu, že zájmy členů 

skupiny budou realizovány v podstatných ohledech jednotně a že nebude třeba individuálně 

projednávat jejich stanoviska nebo řešit specifika jednotlivých nároků. Každá úprava 

skupinového řízení proto počítá s jistou modifikací postavení členů skupiny oproti 

individuálnímu řízení.  

 Většina úprav vychází z předpokladu, že člen skupiny není procesní stranou. 

Kolektivní zástupce není zmocněncem členů skupiny, nýbrž uplatňuje jejich práva na základě 

procesní legitimace.202 Zároveň se však uznává, že v určitých situacích je potřeba přiznat 

členům skupiny odpovídající procesní práva a umožnit jim vystoupit ze stínu kolektivního 

zástupce.203 Rozšířené (a možno říci uspokojivé) řešení představuje model, který slevuje ze 

standardů informování členů skupiny (zveřejňování místo obesílání apod.) na straně jedné, ale 

přiznává členům skupiny právo intervenovat do řízení na straně druhé. Vychází se z poznatku, 

                                                                                                                                                         
POPULAR), Dánsko (skupinové řízení podle kapitoly 23a RETSPLEJELOVEN) nebo Norsko (skupinové řízení podle 
kapitoly 35 TVISTELOVEN). 
201 Viz např. MARK, AMERIKANISCHE CLASS ACTION UND DEUTSCHES ZIVILPROZESSRECHT, s. 240 a násl. (pokud 
jde o přístup německých soudů ke class action rozsudkům vydaným v USA v souvislosti s procesními aspekty 
ordre public). 
202 Srov. např. Micklitz, H.-W., Stadler, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1233. Rozdílný 
přístup uplatňuje francouzská action en représentation conjointe podle čl. L422-1 CODE DE LA CONSOMMATION a 
čl. L452-2 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, kdy jednotliví spotřebitelé udělují spolku mandát k zastupování, viz 
Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 133 a EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

COLLECTIVE REDRESS, Francouzská národní zpráva, s. 6. 
203 To pochopitelně neznamená, že kolektivní zástupce může jednat v rozporu se zájmy členů skupiny. Problém 
představuje spíše to, že v konkrétním případě se mohou individuální zájmy členů skupiny rozcházet s pozicí 
prosazovanou (v dobré víře) kolektivním zástupcem. 
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že členové skupiny jsou převážně pasivní a nemají zájem o individuální účast.204 Naopak u 

aktivních členů skupiny, pro které může být intervence aktuální, lze automaticky předpokládat 

lepší informovanost – obvykle budou sami informace vyhledávat z veřejných zdrojů, 

prostřednictvím kontaktu s kolektivním zástupcem atd. Právo intervence může nabývat 

různých podob. Jeho komponentem je především oprávnění být slyšen (např. účastnit se 

jednání a navrhovat důkazy) a podat odvolání (zpravidla však nikoli proti procesním 

rozhodnutím).205  

 Procesním právům členů skupiny musejí odpovídat pravomoci soudu. Při účasti 

širokého okruhu osob (zejména při ústních jednáních) musí mít soud možnost účinně řídit 

procesní postup, zejména stanovit harmonogram řízení, časově koncentrovat procesní úkony 

(např. námitky zpochybňující zastoupení nebo důkazní návrhy) a stanovit časový limit pro 

přednesy (např. 10 minut pro každého člena skupiny). Podrobněji viz 5.2 níže.206      

 

B. Ilustrace přístupu k účastenství členů skupiny 

 

 Jako příklad lze načrtnout švédskou úpravu skupinového řízení (LAG OM 

GRUPPRÄTTEGÅNG): Člen skupiny se považuje za stranu řízení pouze tehdy, pokud se řeší 

vyloučení soudce, překážka litispendence, spojení věcí a otázky dokazování (čl. 15). 

V podstatných věcech je žalobce povinen dát členům skupiny možnost vyjádřit jejich 

stanovisko, nebude-li to spojeno se zvláštními nesnázemi; požaduje-li to člen skupiny, je mu 

žalobce povinen poskytnout informace, které mají význam pro ochranu jeho práv (čl. 17). 

Člen skupiny je oprávněn odvolat se na účet skupiny proti rozsudku, konečnému rozhodnutí 

anebo rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas s dohodou o odměně advokáta; člen skupiny je 

rovněž oprávněn odvolat se proti jakémukoli rozhodnutí, které se dotýká jeho práv, v tomto 

případě ovšem pouze na svůj účet (čl. 47).  

 Jak patrno, klade se důraz na to, aby členové skupiny vykonávali svá práva 

prostřednictvím kolektivního zástupce. Smyslem tohoto opatření je zajistit konsolidaci zájmů 

již na úrovni kolektivního zástupce tak, aby řízení před soudem odpovídalo co možná nejvíce 

dvoustrannému procesu. Další možností je, aby se člen skupiny již při zahájení řízení vyjádřil, 

                                                 
204 Viz Stadler, A. Bündelung von Verbraucherinteressen im Zivilprozess. In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, s. 37. 
205 Bývá také zachováno oprávnění přistoupit k řízení vlastní žalobou, viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE 

CLASS ACTION, s. 151, 152 (v rámci FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE je soud povinen vyhovět návrhu na 
přistoupení k řízení pouze tehdy, jestliže kolektivní zástupce nezastupuje řádně zájmy přistupujícího člena 
skupiny, viz čl. 24(a)(2) FRCP). 
206 A dále např. MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 132 a násl. 
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zda bude do řízení intervenovat nebo zda se spokojí se zastoupením svých zájmů 

prostřednictvím kolektivního zástupce.207 

 FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE stanoví, že každý člen skupiny může vystoupit 

před soudem prostřednictvím svého zástupce (čl. 23(c)(2)(B)(iv)).208 Možnost podání 

odvolání členem skupiny se dovozuje pouze judikatorně. Člen skupiny je oprávněn tak učinit, 

jestliže již před soudem prvního stupně kvalifikovaným způsobem vyjádřil své námitky, 

popřípadě přistoupil k žalobě.209 

 

C. Alternativní východisko: členové skupiny jako procesní strany 

 

 Některé úpravy formálně zachovávají členům skupiny postavení procesních stran210 s 

tím, že pro účely skupinového řízení specificky regulují jejich procesní oprávnění. Jedná se 

především o kolektivní mechanismy, které konsolidují již probíhající individuální spory za 

účelem hromadného projednání předběžných otázek (německý KAPITALANLEGER-

MUSTERVERFAHRENSGESETZ nebo anglická group litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR). 

Jinou metodou tak dosahují typově stejného výsledku jako standardní řešení.  

 Zvláště v německém vzorovém řízení podle KAPITALANLEGER-

MUSTERVERFAHRENSGESETZ je pozice členů skupiny velmi silná (mají postavení přizvaných 

stran – Beigeladene), takže kromě doručování formou zveřejňování v registru žalob 

(Klageregister) se odchylky v jejich procesních oprávněních od individuálního řízení hledají 

jen obtížně.   

 

                                                 
207 Např. portugalská skupinová žaloba podle DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR, 
viz GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. S. Portugalská národní zpráva, s. 20. Členové skupiny mohou 
intervenovat do řízení až do skončení dokazování.  
208 Třebaže není nesporné, co je obsahem tohoto oprávnění (intervenient má v každém případě nárok být soudem 
obesílán a vyjadřovat se v řízení), ani jak může být uplatněno, viz např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS 

ACTION, s. 151. 
209 Viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 214. Ke koncepci odvolacího práva v civilním 
procesu common law je však potřeba přistupovat opatrně. Common law historicky vychází z jednoinstančního 
řízení (problematika writ of certiorari apod.), což se projevuje tím, že řešení skutkových otázek přísluší výhradně 
soudu prvního stupně a rozsudek nabývá právní moci bez ohledu na odvolání. Možnost připuštění odvolání 
závisí na úvaze soudu prvního stupně, případně soudu odvolacího, viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 105 
(srov.: discouragement of appeals). 
210 Viz ANDREWS, MULTI-PARTY PROCEEDINGS IN ENGLAND, s. 249. 
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4.2.4. Specifika účasti v opt-out skupinovém řízení 

 

A. Opt-out mechanismus a právo na spravedlivý proces (s důrazem na class action) 

 

 Není pochyb, že opt-out řízení představuje určitou kolizi s tradičním výkladem práva 

na spravedlivý proces. Jak oba přístupy smířit? Teorie class action k tomu účelu kombinuje 

dva prostředky – informování členů skupiny o probíhajícím řízení a zejména důsledné 

zastoupení jejich zájmů.211 

 

(i) Informování členů skupiny 

 

 Pokud jde o informační povinnost, FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE vyžadují, 

aby se členům skupiny dostalo nejlepší zprávy, jak je to za daných okolností možné, včetně 

individuálního informování všech těch členů skupiny, kteří mohou být za vynaložení 

rozumného úsilí identifikováni. Zpráva o zahájení řízení musí obsahovat v prostém a 

jednoduše srozumitelném jazyce zejména údaje o následujících skutečnostech: (i) předmět 

žaloby, (ii) vymezení skupiny, (iii) nároky, tvrzení a obrany uplatňované skupinou, (iv) právo 

člena skupiny vystoupit před soudem prostřednictvím advokáta, (v) právo člena skupiny žádat 

o vyloučení z řízení, (vi) lhůtu a způsob pro žádost o vyloučení, (vii) závaznost skupinového 

rozsudku pro členy skupiny (čl. 23(c)(2)(b) FRCP).212 Členové skupiny mají dostat zprávu 

nejen o zahájení řízení, ale také o návrhu na smírné vyřízení věci (čl. 23(e)(1) FRCP), 

uplatňované výši odměny advokáta (čl. 23(h)(1) FRCP) a kterékoli jiné skutečnosti, jestliže to 

soud považuje za nutné k ochraně jejich práv nebo za účelem řádného průběhu řízení (čl. 

23(d)(1)(B) FRCP). Této pravomoci soud využívá především tehdy, dochází-li k úkonům, 

kterými se disponuje řízením nebo jeho předmětem (např. zpětvzetí žaloby).213  

 Každý člen skupiny má zásadně obdržet individuální zprávu. Jiné způsoby 

informování (inzeráty v médiích apod.214) přicházejí v úvahu až tehdy, jestliže individuální 

                                                 
211 Např. Phillips Petroleum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797 (1985). Srov. také HOHL, US-AMERIKANISCHE 

SAMMELKLAGE , s. 79.  
212 V případě mandatorních class actions (viz pozn. 194) je zpráva pouze fakultativní (nejčastějším typem class 
action je však tzv. damages class action podle čl. 23(b)(3) FRCP a v jejím rámci je informační povinnost 
bezvýjimečná, srov. 6.1 níže). 
213 Např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 201. 
214 Class actions obvykle mají vlastní internetovou prezentaci. Srov. namátkou 
http://www.exxondealerclassaction.com (spor dealerů se společností Exxon Corporation o odškodnění za 
neoprávněně účtované transakční poplatky). Členům skupiny bývá k dispozici bezplatná telefonní linka, na které 
mohou získat podrobnější informace.  



 51 

informování není dobře možné (např. extrémně difúzní škody), přičemž tuto úvahu je třeba 

zakládat i na posouzení hodnoty individuálních nároků členů skupiny.215 Způsob a formu 

informování určí soud. Odpůrce má obvykle povinnost poskytovat při informování členů 

skupiny součinnost (např. žalovaný telefonní operátor přiloží informaci o skupinovém řízení k 

účtům, které zasílá zákazníkům216). Mají-li být členové skupiny informování neadresně, 

přicházejí v úvahu inzeráty v denním tisku nebo rozhlase, vývěsky na úředních deskách a 

nástěnkách, distribuce letáků, zřízení bezplatné telefonní linky, informování na schůzích 

(např. odborové organizace), vytištění zprávy na obaly výrobků apod.217 

 Na druhou stranu, úprava informačních povinností podle FEDERAL RULES OF CIVIL 

PROCEDURE je terčem kritiky pro svou těžkopádnost.218 Individuální informování členů 

skupiny bývá velmi nákladné a jejich zájem na výsledku řízení tomu ne vždy odpovídá.219 

V modernějších úpravách class action (např. Ontario, Britská Kolumbie nebo Austrálie)220 je 

proto ponechána soudu širší diskrece, aby posoudil, jaká informační opatření je třeba 

podniknout k zachování práva na spravedlivý proces.221 Podobné hlasy zaznívají i v USA. 

Nezpochybňuje se nutnost poskytnout členům skupiny konkrétní možnost vyloučit se z řízení 

tam, kde mohou mít reálný zájem na individuálním postupu proti odpůrci (zejména v případě 

mass torts); ovšem kde takový zájem nelze předpokládat, znamenají rigidní informační 

povinnosti podvazování účinnosti procesní ochrany.222 

 Jak zdůrazňuje australská judikatura223, perfekcionalita nemá být vůdčím principem; 

soud má zvolit takový způsob vyrozumění členů skupiny, který bude rozumně proveditelný a 

nikoli nepřiměřeně nákladný, přičemž má zvažovat jak přínos, tak nepříznivé důsledky, které 

z toho kterého způsobu plynou.224  

                                                 
215 Je rozdíl, jestliže se hodnota individuálního nároku pohybuje v řádu několika desítek nebo mnoha tisíc USD. 
Viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 343. 
216 Srov. Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders, 437 U.S. 340 (1978), 355. Ale např. v rámci norské skupinové 
žaloby podle kapitoly 35 TVISTELOVEN není přípustné nutit odpůrce k takové součinnosti, viz GLOBAL CLASS 

ACTION, Bernt-Hamre, C. Norská národní zpráva, s. 19.  
217 Např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 352. 
218 Viz např. Dam, K. W. Class Action Notice: Who Needs It. In Supreme Court Review, vol. 97 (1974), s. 97 a 
násl. 
219 Srov. např. v současné době aktuální případ sexuální diskriminace zaměstnankyň obchodního řetězce Wal-
Mart (např. Dukes v. Wal-Mart, Inc., 474 F.3d 1214 (2007)), ve kterém žalobkyně žádá o certifikaci class action 
za 1,6 mil. zaměstnankyň, a to včetně těch, které již u žalovaného nejsou zaměstnány.  
220 Ontario: čl. 17 CLASS PROCEEDINGS ACT, Britská Kolumbie: čl. 19 a násl. CLASS PROCEEDINGS ACT, 
Austrálie (federální úroveň): čl. 33X FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT. 
221 Srov. MULHERON, CLASS ACTION, s. 337. 
222 Srov. Trangsrud, R. H. James F. Humphreys Complex Litigation Lecture: The Adversary System and Modern 
Class Action Practice [comments]. In George Washington Law Review, vol. 76 (2007 – 2008), no. 2, s. 191 a 
násl.  
223 Např. Gagarimabu v. Broken Hill Proprietary Co. Ltd. [2001] VSC 304, bod 19. 
224 Viz také MULHERON, CLASS ACTION, s. 344, 345. 
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(ii)  Strukturální záruky zastoupení zájmů členů skupiny 

 

 Ať členové skupiny byli o skupinovém řízení individuálně informováni či nikoli, vždy 

je třeba zajistit zvýšený standard ochrany jejich zájmů v řízení. Záruky lze rozdělit na 

strukturální a instrumentální.  

 Strukturální záruky reprezentuje především požadavek, aby funkci kolektivního 

zástupce vykonával člen skupiny (spolek atd.), jehož individuální zájem odpovídá zájmům 

všech členů skupiny. Bude-li takový kolektivní zástupce prosazovat vlastní zájem, bude tím 

zároveň prosazovat zájmy členů skupiny. FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE vyjadřují tuto 

zásadu předpokladem, že nárok kolektivního zástupce má být typickým nárokem v rámci celé 

skupiny (kritérium typicality, čl. 23(a)(3) FRCP). Musí jít o nárok průměrný – není třeba, aby 

byl identický s ostatními nároky, na druhou stranu ale nesmí být anomální.225  

 Kromě toho kolektivní zástupce a jeho advokát mají svými osobními kvalitami skýtat 

záruku spravedlivého a přiměřeného zastoupení zájmů skupiny (kritérium fair and adequate 

representation, čl. 23(a)(4) FRCP). Kolektivní zástupce a advokát zastupující skupinu musejí 

prosazovat stejnou měrou zájmy všech členů skupiny. Jak jsme zmínili výše (s. 39), advokát 

nemůže rozlišovat mezi členem skupiny, který mu udělil mandát, a ostatními členy skupiny. 

Postavení advokáta se osamostatňuje. Jestliže mandant přestane být způsobilý zastávat funkci 

kolektivního zástupce (např. proto, že jeho individuální nárok zanikl), nemá to na pozici 

advokáta vliv. Soud poskytne advokátovi prostor vyhledat si jiného člena skupiny, který 

dosavadního kolektivního zástupce nahradí.226  

 Vztah kolektivního zástupce k advokátovi je specifický. Není možné, aby kolektivní 

zástupce přenechal vedení sporu advokátovi, ale vyžaduje se od něj znalost sporné 

problematiky a aktivní dohled nad plněním povinnosti advokáta.227 Úzký vztah mezi 

advokátem a kolektivním zástupcem (např. rodinný) má obvykle za následek nesplnění 

podmínky přiměřeného zastoupení zájmů skupiny, když existuje obava, že kolektivní 

zástupce nebude nad advokátem vykonávat nezávislý dohled.228 Zvláště přísná je v USA 

úprava v oblasti práva cenných papírů: čl. 101(a)(2)(A) PRIVATE SECURITIES LITIGATION 

REFORM ACT předepisuje, aby každý, kdo žádá o ustanovení do funkce kolektivního zástupce 

                                                 
225 Srov. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 86. 
226 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 277. 
227 Tento přístup je reakcí na praxi, kdy role kolektivního zástupce měla zcela formální rozměr a o všech 
otázkách souvisejících se sporem (včetně podání žaloby) rozhodoval advokát. Srov. pozn. 168 (profesionální 
žalobce).   
228 Např. Susman v. Lincoln Am. Corp., 561 F.2d 86 (1977), 95 a násl. 
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(lead plaintiff), předložil čestné prohlášení, jehož smyslem je ověřit, že motivem class action 

je zájem kolektivního zástupce a nikoli iniciativa advokáta. Soud má ustanovit do funkce lead 

plaintiff zpravidla toho žadatele, který má nejvyšší finanční zájem na výsledku sporu (čl. 

101(a)(3)(B)). 

 Podstatnou roli při výběru kolektivního zástupce hrají i zkušenosti advokáta s vedením 

podobných sporů, materiální zázemí a objem prostředků, které advokát zamýšlí na class 

action vynaložit.229  

 

(iii)  Instrumentální záruky zastoupení zájmů členů skupiny 

 

 Instrumentální záruky ochrany zájmů členů skupiny ztělesňují odpovídající pravomoci 

soudu. Soud rozhoduje, zda jsou splněny předpoklady skupinového řízení, a vymezuje 

skupinu (formou certifikace).230 Soud ustanovuje kolektivního zástupce i advokáta 

zastupujícího skupinu a v průběhu celého řízení dohlíží, zda svou funkci zastávají řádně. 

Neplní-li kolektivní zástupce nebo advokát své povinnosti, je oprávněn nahradit je jinými 

způsobilými osobami.231 Souhlasu soudu podléhá dohoda o smírném řešení sporu i zpětvzetí 

žaloby, přičemž soud posuzuje tyto úkony z hlediska zájmů pasivních členů skupiny. Je 

zřejmé, že role soudu se podstatně odlišuje od postavení pasivního arbitra v adverzárním 

procesu, a je dokonce silnější, než je standardem v kontinentálním civilním procesu. Ze 

soudce se stává manažer řízení.232  

 Judikatorním tříbením názorů na class action přitom tato problematika nabývá na 

významu. Aktivita soudu musí odpovídat nejen formálnímu procesnímu postavení účastníků, 

ale především také jejich hmotněprávní situaci (intenzitě jejich zájmu na řízení).233 K tomu 

srov. blíže 5.2. 

 Modelově je představitelné, aby některé pravomoci soudu byly nahrazeny kolektivním 

rozhodováním členů skupiny. Skupinové řízení se tím bude v určitých směrech blížit 

insolvenčnímu řízení s věřitelskými orgány. Tak např. návrh zákona o skupinovém řízení 

prezentovaný rakouským Bundesministerium für Justiz v roce 2007 (ENTWURF DER 

ZIVILVERFAHRENS-NOVELLE 2007) počítá s volbou kolektivního zástupce členy skupiny, 

                                                 
229 Viz Čl. 23(g)(1) FRCP. 
230 V rámci FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE srov. čl. 23(c)(1). 
231 V rámci FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE srov. čl. 23(c)(1)(C). 
232 Např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 32 a násl. 
233 H.-B. Schäfer hovoří o racionálním nezájmu (rationales Desinteresse) členů skupiny, viz Schäfer, H-B. 
Anreizwirkungen bei der Class Action und der Verbandsklage. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 68. 
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včetně možnosti, aby členové skupiny kolektivního zástupce stejným způsobem nahradili 

jinou osobou.234 

 

B. Flexibilní pojetí právní moci 

 

  Common law poskytuje členům skupiny určitou ochranu také prostřednictvím 

konstrukce práva na spravedlivý proces (procedural due process). Ve středoevropském pojetí nám 

přijde samozřejmé považovat procesní kodex za komplexní reflex práva na spravedlivý proces – 

budeme-li postupovat podle platných procesních předpisů, zásadně se nemůžeme ocitnout 

v rozporu s právem na spravedlivý proces. Common law přistupuje k této otázce flexibilněji. 

Neznamená to, že by standard procedural due process byl nižší, ale spíše uznání skutečnosti, že 

zajištění spravedlnosti může v různých případech vyžadovat různá opatření, která je nemožné 

nebo přinejmenším nepraktické paušalizovat. Soudu se proto ponechává širší uvážení, jakým 

způsobem zprostředkuje účastníkovi řízení „day in court“.235  

  Podstatné je především to, že výsledek řízení nemůže zavazovat účastníka, jehož právo 

na spravedlivý proces bylo v řízení porušeno (jinými slovy, subjektivní účinky právní moci 

rozhodnutí na tohoto účastníka nedosáhnou). Nejde pouze o procesní vadu reklamovatelnou 

v instančním postupu, ale o objektivní stav, kterým lze argumentovat v následujícím 

prvoinstančním řízení.236 Má-li tedy člen skupiny za to, že došlo k porušení jeho práva na 

spravedlivý proces, protože nebyl k řízení řádně obeslán nebo že nebyl řádně zastoupen (např. 

proto, že zastupující advokát dostatečně nebral v úvahu jeho zájmy), je tato námitka snadněji 

procesně napravitelná, než by tomu bylo v českém civilním procesu.  

  Podobně je tomu v případě anglických representative proceedings podle čl. 19.6 a násl. 

CPR. Předmětem rozsudku jsou sice práva, respektive povinnosti všech členů skupiny237, ale 

rozsudek je proti nim nebo v jejich prospěch vykonatelný pouze se svolením soudu, který předtím 

posoudí způsob zastoupení jejich zájmů v kolektivním řízení.238  

  O vhodnosti rozvolnění institutu právní moci na tomto místě nechceme polemizovat.239 

Těžko ale popřít, že možnost zpochybnění subjektivního rozsahu právní moci členy skupiny mimo 

vlastní skupinové řízení je pro opt-out řízení žádoucí. Vysvětluje-li se závaznost skupinového 

                                                 
234 Viz § 627 navrhovaného znění rakouského ZPO. Jedná se ovšem o opt-in skupinové řízení; načrtnutý 
mechanismus bude praktický právě v opt-in řízeních. 
235 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1068, nebo HOHL, US-
AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 77. 
236 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1041. 
237 Anglické representative proceedings podle čl. 19.6 a násl. CPR jsou však starý procesní instrument s kořeny 
v 17. století, jejichž použití je omezené (viz 5.5.2 níže). Representative proceedings především není možné 
využít k prosazení hromadných nároků na náhradu škody, viz ANDREWS, MULTI-PARTY PROCEEDINGS IN 

ENGLAND, s. 253. Obvykle se využívají ke konzervativnějším cílům, např. zastoupení osob, jejichž totožnost je 
neznámá, viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Britská národní zpráva, s. 3. 
238 Viz např. ANDREWS, MULTI-PARTY PROCEEDINGS IN ENGLAND, s. 252. 
239 K problematice podrobněji viz např. Tichý, L., Balarin, J. Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku 
věci rozsouzené? In Právní rozhledy, roč. 17 (2009), č. 18, s. 639 – 647. 
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rozsudku pomocí teorie presumovaného souhlasu (consent theory)240, je potřeba, aby členové 

skupiny měli k dispozici odpovídající možnost, jak tuto domněnku zpochybnit. Rozsudek v opt-

out řízení zpravidla nebude vyjmenovávat jednotlivé členy skupiny a skupina bude vymezena 

význakově. Dojde-li v jiném řízení na námitku věci rozsouzené, bude soud nucen tuto otázku 

zkoumat kreativněji než pouze porovnáním rubriky rozhodnutí. Bude třeba postavit najisto nejen 

to, zda předmětem skupinového řízení byl uplatňovaný nárok, ale obvykle také to, zda ve 

skupinovém řízení byly prosazovány subjektivní zájmy jeho nositele (tedy zda se kolektivní 

zástupce nedopustil excesu).241     

 

C. Účast v opt-out skupinovém řízení za hranicemi common law 

 

 Také mimo jurisdikce common law je filozofie opt-out skupinového řízení založena na 

východiscích, které jsme popsali výše. Jednotlivé úpravy však směřují k méně uniformnímu 

řešení, než známe z klasického modelu class action.  

 Např. v Portugalsku stále probíhá diskuze o rozsahu závaznosti rozsudku erga omnes. 

Portugalská úprava242 výslovně stanoví, že překážka věci rozsouzené se nerozšiřuje na členy 

zastupované skupiny, jestliže žaloba byla zamítnuta pro neunesení důkazního břemene nebo 

jestliže tak soud stanoví na základě posouzení okolností případu.243 Představitelné je rovněž 

jednosměrné rozšíření subjektivních účinků právní moci tak, že členové žalující skupiny jsou 

oprávněni profitovat z rozsudku, kterým se žalobě vyhovuje, nezavazuje je ale negativní 

rozsudek. To je řešení zvolené španělskou úpravou kolektivního řízení podle LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL . Jedná se sice o opt-in řízení, ale pozitivní rozsudek představuje 

exekuční titul pro všechny osoby, které byly oprávněny do řízení vstoupit.244, 245    

 V Izraeli (jehož právní systém ovšem nese rysy anglické právní tradice) je uzákoněno 

jak opt-in, tak opt-out skupinové řízení, za výchozí se ale považuje opt-out varianta. Opt-in 

může soud připustit pouze tehdy, jestliže (i) existuje rozumná pravděpodobnost, že podstatná 

část členů skupiny uplatní své individuální nároky, (ii) individuální nároky jsou dostatečně 

vysoké, zejména v případě újmy na zdraví, a (iii) je rozumně možné identifikovat a 

                                                 
240 Viz např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 83. 
241 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1043. 
242 Srov. Čl. 19 DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR. 
243 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. S. Portugalská národní zpráva, s. 21. 
244 Viz Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 727 a násl. Podobný závěr byl interpretačně 
dovozen také pro řecké spolkové žaloby podle čl. 10 ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE; viz Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 199 a násl.  
245 V rámci úpravy kolektivního řízení v Brazílii zavazuje pozitivní rozsudek všechny členy skupiny, zatímco 
negativní rozsudek sice brání podání nové skupinové žaloby, nepředstavuje však překážku pro individuální 
žaloby členů skupiny. Srov. GIDI, CLASS ACTIONS IN BRAZIL , s. 389 a násl.  
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informovat členy skupiny.246 Tento přístup možná překvapí. Zdá se, že izraelský zákonodárce 

má obavu o ochranu práv členů skupiny spíše v opt-in než opt-out řízení. Ve skutečnosti však 

nejde o nic neobvyklého. Diskuze, zda je opt-out režim slučitelný s právem na spravedlivý 

proces, se vedou především tam, kde opt-out řízení (zatím) neexistuje. Jakmile dojde k přijetí 

opt-out mechanismu, bývá jeho podstata už jen zřídka předmětem kritiky a pozornost odborné 

veřejnosti se přesouvá ke konkrétním otázkám nastavení procesních pravidel (způsob 

informování členů skupiny, zamezení konfliktům zájmů apod.). Opačně ale tato úvaha neplatí 

– uzákonění opt-in řízení většinou není schopno utišit hlasy volající po razantnější opt-out 

úpravě.247 

 Tuto skutečnost nehodnotíme, pouze konstatujeme. Na co ale chceme poukázat, jsou 

moderní úpravy skupinových žalob v Dánsku248 a Norsku249, které se snaží sice opatrným, ale 

sympatickým způsobem opt-in a opt-out režim vyvážit. V obou případech je výchozím 

modelem opt-in řízení, za určitých podmínek soud však může připustit také opt-out řešení (v 

případě, že individuální nároky členů skupiny nepřesahují bagatelní výši, je zaručeno kvalitní 

zastoupení zájmů členů skupiny a opt-in řízení by nepředstavovalo účinný způsob vyřízení 

věci).250 Jedná se tedy o opačný přístup než v Izraeli, v prostředí kontinentálního procesu však 

působí přirozeněji.  

 

4.2.5. Pasivní skupinové řízení 

 

 V zásadě vše, co bylo řečeno, lze aplikovat rovněž na situace, kdy se procesní kolektiv 

nachází na žalované straně (pasivní skupinové řízení). Také v rámci pasivního procesu lze 

uvažovat jak o opt-in, tak o opt-out (mandatorním) mechanismu. V případě opt-out 

(mandatorního) řízení je třeba navíc řešit otázku, zda členové skupiny mají mít právo vyloučit 

se z řízení. Na první pohled může tento problém znít nelogicky (účast žalované strany v řízení 

není dobrovolná), je ale třeba uvážit, že členové skupiny nemají ve skupinovém řízení 

plnohodnotné procesní postavení a mohou mít zájem, aby jejich věc byla projednána 

individuálně. Na druhou stranu zdaleka ne všichni členové skupiny se z řízení vyloučí – 

skupinové řízení vede k úsporám a podlehnutí v individuálním sporu je mnohem tíživější. 

                                                 
246 Viz čl. 10 – 12 izraelského ZÁKONA O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ a dále GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, 
P. Izraelská národní zpráva, s. 24 
247 Viz např. Howells, G. Collective Consumer Redress Reform – Will It Be a Paper Tiger? In 
CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 338. 
248 Kapitola 23a RETSPLEJELOVEN.  
249 Kapitola 35 TVISTELOVEN. 
250 Podrobněji viz s. 197. 
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V prostředí common law členové skupiny obvykle mají opční právo k dispozici251, tento 

přístup však bývá předmětem kritiky.252  

 V případě pasivní skupinové žaloby musí soud věnovat zvýšenou pozornost ochraně 

zájmů členů skupiny. Role kolektivního zástupce není dobrovolná, a proto existuje vyšší 

nebezpečí vzniku konfliktu zájmů.253  

 V praxi nehraje pasivní skupinová žaloba významnější roli.254 Nehodí se zejména 

k uplatňování nároků na náhradu škody255 – zkušenost ukazuje, že při pluralitě škůdců 

převažují individuální otázky (příčinnost, výše nároku atd.) nad společným základem, a 

skupinové řízení tudíž ztrácí na přitažlivosti. Doménou pasivní skupinové žaloby jsou 

především negatorní a určovací nároky (např. neoprávněné zásahy do patentových práv).256 

 Pro úplnost lze zmínit, že není vyloučeno ani řízení s hromadným prvkem na žalující i 

žalované straně, jde ale spíše o raritu.257  

 

4.2.6. Členové skupiny v reprezentativním řízení 

 

 Také reprezentativní řízení pojmově vyžadují existenci skupiny zastupovaných osob. 

Může přitom jít o velmi široké a obecně definované skupiny (např. celá veřejnost v případě 

zdržovacích nároků v oblasti životního prostředí) nebo naopak skupiny vymezené zcela 

specificky (u postupních žalob).  

 Problematika procesních práv členů skupiny v reprezentativních řízeních však není tak 

naléhavá jako v případě skupinových řízení. Osoby, jejichž zájmy jsou v řízení prosazovány, 

stojí mimo proces a mimo subjektivní rozsah právní moci rozsudku.258 Reprezentativní řízení 

                                                 
251 Např. class action podle čl. 23 FRCP (např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 
955).    
252 Např. Morabito, V. Defendant Class Actions and the Right to Opt-Out: Lessons for Canada from the United 
States. In Duke Journal of Comparative and International Law, vol. 14 (2004), no. 2, s. 247. 
253 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 244. 
254 Také proto některé úpravy připouštějí kolektivní prvek pouze na žalující straně, viz např. švédské skupinové 
řízení (čl. 1 LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG). V common law se přístup různí mezi jurisdikcemi: Na federální úrovni 
v USA i Kanadě je pasivní class action možná. V mnohých kanadských provinciích je však přípustná pouze 
aktivní class action (Quebec, Britská Kolumbie, Alberta atd.); také australské class actions se omezují pouze na 
aktivní kolektivní prvek, viz GLOBAL CLASS ACTION, Morabito, V. Australská národní zpráva, s. 15. 
255 Srov. WILLGING/HOOPER/LAURAL, EMPIRICAL ANALYSIS OF RULE 23, s. 120. 
256 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 955. 
257 Srov. např. Miller, S. D. Certification of Defendant Classes under Rule 23(b)(2). In Columbia Law Review, 
vol. 84 (1984), no. 5, s. 1371 a násl. 
258 Výjimky však existují. Srov. následující tři příklady: 1. V případě úspěšné skimming-off žaloby by měla 
překážka věci rozsouzené platit také pro všechny osoby, v jejichž zájmu žalobce (spolek) uplatnil právo na 
odčerpání zisku; pokud by se některý člen skupiny rozhodl žalovat odpůrce individuálně (jakkoli je to 
nepravděpodobné), uplatňoval by nárok, který odpůrce již splnil. 2. Pozitivní určovací rozsudek vydaný na 
základě žaloby podle čl. 10 odst. 16 řeckého ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE je co do základu věci závazný v 
řízeních, která vedou poškození spotřebitelé proti témuž odpůrci, viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 
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procesně probíhá na individuální bázi a oprávnění žalobce vystupovat před soudem v zájmu 

třetích osob je dáno buď zákonem (např. spolkové žalobní právo podle § 28 a násl. 

rakouského KONSUMENTENSCHUTZGESETZ), nebo vyplývá z mimoprocesní dohody žalobce se 

členy skupiny259. Je-li aktivní legitimace k reprezentativní žalobě založena zákonem (např. 

pro spotřebitelské spolky), je třeba, aby zákonodárce dobře vážil, jaká kritéria stanoví pro její 

využití. O tomto problému jsme se již zmínili v 4.1 výše.260 

 

4.3. MECHANISMY KOLEKTIVNÍHO PROSAZOVÁNÍ PRÁV 

 

4.3.1. Východiska 

 

 Známe-li možné konstelace vztahů mezi kolektivním zástupcem a členy skupiny, je 

čas blíže prozkoumat jednotlivé procesní mechanismy, které slouží kolektivní ochraně práv. 

Mnohé jsme již naznačili. Kolektivní proces je nesmírně různorodá problematika. Jestliže 

jsme si vytýčili za cíl podat komplexní obraz prostředků kolektivního procesu, nemůžeme se 

omezit na popis národních úprav, nýbrž musíme se pokusit vypreparovat společné principy a 

techniku, které nám poslouží za základ dalších úvah.  

 Ve výkladu budeme vycházet z dichotomie kolektivních prostředků, kterou jsme 

naznačili v úvodu (1.3). Budeme tedy rozlišovat skupinové a reprezentativní řízení. Rozdíl 

mezi oběma typy řízení (včetně předmětu řízení) nespočívá ani tak v osobě kolektivního 

zástupce, jako v roli členů skupiny.  

 Ve skupinovém řízení mají členové skupiny zákonem aprobované procesní postavení 

(ať už jsou považováni za stranu či nikoli). Řízení je vedeno na základě věcné legitimace 

členů skupiny a pozitivní výsledek řízení pro ně představuje exekuční titul. Naopak 

reprezentativní řízení je dvoustranným sporem, kterého se členové skupiny procesně 

neúčastní. Jejich zájmy v řízení reprezentuje třetí osoba (obvykle spolek), a to buď na základě 

                                                                                                                                                         
COLLECTIVE REDRESS, Řecká národní zpráva, s. 7. 3. Česká úprava podle § 159a odst. 2 O.S.Ř. rozšiřuje účinky 
překážky litispendence a rei iudicatae na všechny členy skupiny (pro kritiku viz kapitolu 7; zákonodárce sice 
usiloval o reprezentativní řízení, úpravu je však pravděpodobně třeba vykládat v intencích skupinového řízení). 
259 Např. rakouské Sammelklagen, viz např. Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich: Von der Verbandsklage 
zur Sammelklage. In KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 202. 
260 Uvažovat o pasivní procesní legitimaci spolků nemá smysl, protože odpovědnostní základ je na straně 
původců protiprávního jednání zpravidla individuální. Byla by představitelná určitá forma vzorové žaloby, 
kterou by se např. dodavatel domáhal postižení protiprávního jednání, kterého se vůči němu opakovaně dopouští 
veřejnost. Vzhledem k absenci koordinace na straně veřejnosti ale tento postup nelze interpretovat jako 
kolektivní ochranu práv. 
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zákonného zmocnění (zvláštní procesní legitimace) nebo předprocesní dohody. Výsledek 

reprezentativního řízení zpravidla nepředstavuje pro členy skupiny překážku věci rozsouzené. 

 

4.3.2. Skupinové řízení 

 

A. Pojem 

 

 Kolektivní ochrana práv v civilním procesu se často intuitivně ztotožňuje se 

skupinovým řízením. Skupinové řízení je mechanismus, který umožňuje žalobci procesně 

uplatnit práva skupiny osob, přičemž členům této skupiny poskytuje omezená procesní práva. 

Z hlediska procesní úpravy a společenského vlivu jde o nejvýraznější druh kolektivního 

procesu.  

 To platí zejména o class action, která je typickým projevem skupinového řízení. R. 

Mulheron nabízí následující definici class action (skupinového řízení vybudovaného na 

principu opt-out): „Class action je právní řízení, které umožňuje adjudikaci nároků řady osob 

proti témuž odpůrci. Prostřednictvím class action může jedna nebo více osob (‚reprezentativní 

žalobci‘) vést spor na svůj účet a na účet množství jiných osob (‚skupina‘), které mají nárok 

plynoucí ze stejného nebo podobného tvrzeného protiprávního jednání […] a které mají 

nároky o stejných skutkových nebo právních otázkách […] (‚společné otázky‘). Jen 

reprezentativní žalobce je stranou sporu. Členové skupiny obvykle nejsou jednotlivě 

identifikováni, pouze popsáni. Členové skupiny jsou vázáni výsledkem řízení, pokud jde o 

společné otázky, ať je výsledek příznivý či nikoli, třebaže se řízení aktivně neúčastnili.“ 261 

 Švédský LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG vymezuje skupinovou (opt-in) žalobu jednoduše 

jako „žalobu, kterou žalobce podává jako zástupce několika osob s právními účinky pro tyto 

osoby, ačkoli tyto osoby nejsou stranami řízení“ (čl. 1). Podobných definicí bychom našli 

více. 

 

B. Konstrukce řízení; soudní příslušnost 

 

 Na rozdíl výchozí situace v individuálním řízení není skupinové řízení ovládáno 

zásadou arbitrárního pořádku, ale rozpadá se do několika fází.262 Po podání žaloby obvykle 

dochází k předběžnému řízení, jehož účelem je posouzení procesních podmínek (certifikace). 

                                                 
261 Viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 1 (jedná se o kompilaci z různých zdrojů, které autorka cituje). 
262 Podobně jako je tomu v insolvenčním řízení. 



 60 

Projde-li žaloba úspěšně certifikací, jsou členové skupiny vyrozuměni o zahájení řízení a o 

možnosti ve stanovené lhůtě do řízení vstoupit (opt-in), případně z něj vystoupit (opt-out). 

Následuje projednání meritu věci. Po rozhodnutí společných otázek se skupinové řízení může 

rozpadnout do řízení individuálních (případně do několika užších skupinových řízení), jejichž 

předmětem budou specifika jednotlivých nároků (respektive nároků členů procesních 

podskupin). Jsou-li předmětem skupinové žaloby nároky na peněžité plnění, následuje fáze, 

jejímž účelem je distribuce plnění členům skupiny.  

 Příslušnost k projednání skupinových žalob bývá stanovena odlišně od individuálního 

standardu. Uznává se, že k vedení skupinového řízení je na straně soudu žádoucí určitá 

specializace. Např. německé vzorové řízení v kapitálových věcech je v prvním stupni svěřeno 

vrchním zemským soudům (Oberlandesgerichte, § 4 KAPITALANLEGER-

MUSTERVERFAHRENSGESETZ). Schválit smír ve skupinovém řízení podle čl. 7:907 

nizozemského BURGERLIJK WETBOEK je oprávněn výhradně Amsterdamský odvolací soud263. 

Devoluce příslušnosti na vyšší stupeň však zároveň bývá předmětem kritiky, může totiž 

znamenat omezení možnosti využít opravné prostředky.264 Jiným a asi méně sporným řešením 

je místní koncentrace příslušnosti k vedení skupinových řízení u vybraných prvoinstančních 

soudů.265 

 

C. Legitimace k zahájení skupinového řízení 

 

 Skupinové řízení je modelově oprávněn zahájit kterýkoli z možných subjektů – člen 

skupiny, spolek nebo veřejný orgán. Např. v Dánsku tímto oprávněním disponují všichni 

členové skupiny, soukromé instituce a spolky, jestliže věc spadá do předmětu jejich činnosti, 

a veřejné úřady pověřené zákonem vykonávat činnost skupinového zástupce (dosud pouze 

spotřebitelský ombudsman).266 Jindy zákonodárce žalobní legitimaci omezuje. Ve Finsku je 

oprávněn iniciovat skupinové řízení pouze spotřebitelský ombudsman (čl. 4 

RYHMÄKANNELAKI ) a v Nizozemí může žádat o schválení smíru na účet skupiny jedině 

spolek hájící zájmy poškozených osob (viz čl. 7:907 BURGERLIJK WETBOEK) 267.  

                                                 
263 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Nizozemská národní zpráva, s. 3. 
264 Viz např. HESS/M ICHAILIDOU , GESETZ ÜBER MUSTERVERFAHREN, s. 1383. 
265 To je např. švédské řešení, viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Švédská národní 
zpráva, s. 2, 3 (koncentrace u soudů, které jsou příslušné k projednávání sporů z nemovitostí). 
266 Srov. § 254c RETSPLEJELOVEN. 
267 Jedná se o skupinové řízení, jehož předmětem je schválení smíru o vypořádání nároků na náhradu škody, 
který byl dosažen mimoprocesně mezi spolkem a škůdcem (předmětem řízení tedy nemůže být spor). 
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 Některé úpravy rovněž umožňují, aby individuální řízení bylo překvalifikováno na 

skupinové, jsou-li k tomu dány podmínky. Může se tak stát buď z podnětu žalovaného268, 

nebo soudu. Skupinová řízení, jejichž cílem je konsolidovat již zahájená individuální řízení, 

samostatnou skupinovou žalobu ani neumožňují. V německém vzorovém řízení 

v kapitálových věcech je spouštěcím mechanismem návrh žalobce nebo žalovaného podaný 

v některém z probíhajících individuálních řízení (§ 1 odst. 1 KAPITALANLEGER-

MUSTERVERFAHRENSGESETZ). Volněji jsou stanoveny podmínky pro anglickou group 

litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR. Iniciativa k vydání group litigation order (a tedy 

k zahájení skupinového řízení) může vyjít také od soudu nebo potencionální strany sporu. To 

však nic nemění na skutečnosti, že předpokladem zahájení skupinového řízení musejí být 

individuální žaloby.269  

 

D. Skupinové řízení a běh promlčení doby; konkurence řízení 

 

 V případě opt-out řízení se podáním žaloby staví běh promlčení lhůty pro všechny 

individuální nároky zahrnuté do řízení;270 vyloučí-li se člen skupiny z řízení, běh promlčecí 

doby jeho nároku se obnovuje.271 Naopak jde-li o opt-in řízení, promlčení doba se zastaví až 

skutečným uplatněním nároku, tzn. vstupem člena skupiny do řízení (opt-in).  

 Je také možné, že v době zahájení skupinového řízení již bude řízení o některém 

z individuálních nároků probíhat. Půjde-li o opt-in mechanismus, může individuální řízení 

pokračovat, dokud žalobce nevstoupí do skupinového řízení. V takovém případě bude třeba 

individuální spor přerušit do skončení skupinového řízení, případně ho zastavit.272 V opt-out 

                                                 
268 V rámci class action podle FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE velmi zřídka, viz 
WILLGING/HOOPER/LAURAL, EMPIRICAL ANALYSIS OF RULE 23, s. 118, 120. 
269 Viz ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDURE, s. 978.  
270 Pro Nizozemí srov. např. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Nizozemská národní 
zpráva, s. 5. Pro jurisdikce common law viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 373 a násl. Úpravy ovšem nejsou 
uniformní. Jde např. o otázku, zda se běh promlčení doby automaticky přerušuje podáním žaloby nebo pouze za 
předpokladu certifikace žaloby. Druhé řešení se může jevit v určitých situacích jako přiměřenější (např. pokud se 
žaloba týká tak neurčité skupiny, že není jasné, čí promlčecí doba by se měla přerušit), k diskuzi srov. 
MULHERON, CLASS ACTION, s. 381.   
271 Např. čl. 28(1)(a) CLASS PROCEEDINGS ACT kanadské provincie Ontario. 
272 Viz § 7 KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ. Alternativou by za určitých okolností mohlo být 
spojení individuálního řízení s řízením skupinovým (zejména v případě pasivní skupinové žaloby). Zřejmě 
nejméně vhodnou variantu by představovala aplikace překážky litispendence. Účelem skupinového řízení je 
nalézt globální řešení problému, a nelze se proto vyhnout jistému nadřazení skupinového řízení řízením 
individuálním (věc se podobá insolvenčnímu řízení – viz § 263 a násl. INS. Z., pokud jde o přerušení řízení 
probíhajících v době prohlášení konkursu). Srov. dále např. úpravu švédského skupinového řízení podle LAG OM 

GRUPPRÄTTEGÅNG: podle čl. 15 se na postavení člena skupiny použijí standardní ustanovení o litispendenci; 
podle čl. 14 platí, že člen skupiny, který soudu ve stanovené lhůtě písemně nesdělil, že si přeje být zahrnut do 
skupinového řízení, ze skupiny vystoupil.  
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skupinovém řízení se strana individuálního řízení od počátku považuje za člena skupiny 

zahrnutého do skupinového řízení, a bude tedy nejvhodnější vyčkat, zda člen skupiny vykoná 

opční právo, a podle toho individuální řízení zastavit, případně přerušit do skončení 

skupinového řízení.273  

 Sejde-li se u soudu (soudů) více návrhů na zahájení skupinového řízení, přichází v 

úvahu buď jejich spojení ke společnému projednání (zejména byly-li návrhy podány 

v předcertifikační fázi), nebo zastavení řízení o pozdějším návrhu.274 

  

  Zvláště v USA představují tyto otázky exponovaný problém. Striktní kontinentální 

pojetí překážky litispendence je procesnímu právu USA neznámé275 a věc se dále komplikuje 

existencí více jurisdikcí (federální soudy, soudy členských států apod.). Problematika interstátní, 

respektive federální soudní pravomoci má také ústavněprávní implikace. Při spojování řízení 

zahájených v různých členských státech nebo atrakci řízení k federálnímu soudu je nutno 

respektovat atributy suverenity členských států. To je na jednu stranu pochopitelné, na druhou 

stranu důsledkem je nežádoucí forum shopping (žalobce se účelově snaží zahájit řízení tam, kde je 

to pro něj nejvýhodnější).276 Odhlédneme-li však od těchto zvláštností, řeší se multiplicita řízení 

po technické stránce formou delegace a spojení věcí, případně zastavením nebo přerušením 

některého z řízení. Kuriozitou pak je možnost, aby soud vydal tzv. antisuit injunction, kterou 

stranám zakáže zahájit řízení u jiného soudu nebo dokonce v již zahájeném řízení pokračovat.277 

 

E. Předpoklady skupinového řízení (procesní podmínky) 

 

 Po podání žaloby má soud posoudit, zda jsou splněny předpoklady konání 

skupinového řízení. Ke standardním procesním podmínkám přitom přistupují další, které 

vyjadřují specifika skupinového řízení. Pravidelně jde o podmínky trojího druhu: navrhovaný 

                                                 
273 Viz např. nizozemské skupinové řízení podle čl. 7:907 BURGERLIJK WETBOEK. Individuální řízení se přeruší 
na návrh odpovědné strany (škůdce); pokračovat se v něm bude tehdy, vystoupí-li člen skupiny ze skupinového 
řízení. Viz s. 70 níže a dále EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Nizozemská národní 
zpráva, s. 4. 
274 Např. v Izraeli brání komplikacím spojeným s paralelními řízeními zveřejňování údajů o skupinových 
řízeních ve veřejném rejstříku. Každý, kdo má v úmyslu zahájit skupinové řízení, je povinen nejprve prověřit, 
zda již neprobíhá jiné řízení s totožným předmětem. Viz čl. 5(a)(2) ZÁKONA O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ a GLOBAL 

CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 13. 
275 Teorie forum non conveniens apod. 
276 Ilustrativní případ zmiňuje S. Eichholtz: po rozhodnutí kartelového úřadu, kterým byla společnosti Microsoft 
uložena pokuta pro porušení soutěžních pravidel ve věci Internet Explorer, bylo u různých soudů proti této 
společnosti podáno více než 80 class actions na náhradu škody, viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS 

ACTION, s. 124 (cit. podle Frankfurter Allgemeine Zeitung z 15.2.2000). Také z toho důvodu došlo v roce 2005 k 
přijetí CLASS ACTION FAIRNESS ACT, který posiluje federální pravomoc nad skupinovými žalobami a redukuje 
možnosti forum shopping.  
277 Viz např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 125. Zachovávání nezbytné zdvořilosti mezi 
soudy však vede k řídkému využívání této pravomoci. 
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předmět řízení musí být způsobilý k hromadnému projednání, hromadné projednání předmětu 

řízení musí být účelnější než individuální postup, a žalobce musí představovat dostatečnou 

garanci řádného zastoupení zájmů skupiny. V rámci class action podle FEDERAL RULES OF 

CIVIL PROCEDURE jde o známé testy numerosity (čl. 23(a)(1)), commonality (čl. 23(a)(2)), 

typicality (čl. 23(a)(3)), fair and adequate representation (čl. 23(a)(4)), superiority (čl. 

23(b)(3)) a případně také manageability (čl. 23(b)(3)(D)).278 Požadavkem náležitého 

zastoupení zájmů členů skupiny (typicality a fair and adequate representation) jsme se již 

zabývali výše (s. 52). Nyní se proto zaměříme na předpoklady způsobilosti (numerosity, 

commonality) a účelnosti (superiority, manageability) provedení skupinového řízení.  

 

(i) Numerosity, commonality 

 

 Podmínka způsobilosti předmětu řízení k hromadnému projednání především 

vyžaduje, aby existoval dostatečný nároků, k jejichž adjudikaci je třeba postavit na jisto 

společné otázky. Lze ji nahlížet z osobní a věcné perspektivy.  

 Osobní rozměr předpokládá, aby skupina byla dostatečně široká (numerosity). 

K posouzení této okolnosti je třeba se tázat, zda je či není reálné, aby došlo ke spojení 

individuálních žalob pomocí konvenčních prostředků; není-li spojení reálné, je namístě řešit 

nároky formou skupinového řízení.279 Není rozhodující pouze početnost skupiny, ale zejména 

také její rozptýlenost (např. zda jsou členové skupiny ve vzájemném kontaktu).280 Některé 

úpravy specificky stanoví minimální počet členů skupiny za účelem přípustnosti class action 

(např. federální australská class action požaduje nejméně sedm osob).281 Naopak jiné od 

kritéria početnosti skupiny upouštějí a otázku posouvají do roviny účelnosti skupinového 

řízení (superiority).282  

 Po věcné stránce se jedná o to, aby nároky byly zdrojem společných předběžných 

otázek právního nebo skutkového charakteru (commonality).283 Pouze zřídka je potřeba, aby 

                                                 
278 Podmínka superiority a manageability se v rámci federální class action vztahuje pouze k damages class action 
podle čl. 23(b)(3) FRCP. 
279 Viz např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 83 (hranice přípustnosti federální class action 
v USA leží podle judikatury mezi 15 a 40 členy skupiny), srov. také pozn. 91. 
280 Viz Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 719, 720 (posuzování kolektivních a 
difúzních zájmů v rámci španělské úpravy kolektivního řízení podle LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ). 
281 Srov. Čl. 33C(1)(a) FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT. 
282 Např. čl. 8 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG (v případě opt-in skupinových řízení je takový přístup 
pochopitelný). 
283 Výslovně čl. 1 CLASS PROCEEDINGS ACT kanadské provincie Ontario: „Společné otázky znamenají (a) 
společné, ale nikoli nutně identické skutkové otázky, nebo (b) společné, ale nikoli nutně identické právní otázky, 
které vyplývají ze společných, ale nikoli nutně identických skutečností.“  
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společné otázky byly dominujícím faktorem284, na druhou stranu by ovšem nebylo přijatelné, 

aby společné otázky hrály zanedbatelnou roli. Nejde o typový význam společných otázek, ale 

o reálnou potřebu a možnost jejich posouzení ve skupinovém řízení. Skupinové řízení bude 

např. nevhodné pro rozhodnutí o nárocích, které jsou sice právně a skutkově identické, ale 

jsou založeny na ústním ujednání, takže jejich prokazování bude třeba odvíjet individuálně.285  

 V případě nároků na individuální plnění bude předpoklad commonality naplněn 

zpravidla tehdy, jestliže rozhodnutí závisí jednak na posouzení společného základu věci a 

jednak na určení výše nároků, přičemž základ věci je převažující procesní materií.286 Jakým 

způsobem bude projednána individuální složka nároku, závisí na legislativní úpravě. Obecně 

přicházejí v úvahu dvě řešení – buď bude posouzení individuálních otázek součástí 

skupinového řízení a bude ve zjednodušené podobě následovat po rozhodnutí společných 

otázek, anebo se vyhradí do individuálních řízení. Druhá varianta je praktická zejména tehdy, 

jestliže individuální řízení byla zahájena již před započetím skupinového řízení (a po dobu 

skupinového řízení byla přerušena).287  

 Pro úplnost ještě zopakujme to, co jsme již vícekrát zmínili, totiž že kromě 

rovnoběžnosti nároků je podmínkou způsobilosti skupinové žaloby k projednání také 

rovnoběžnost zájmů; skutečnost, že více osob má stejná práva, sama o sobě ještě neznamená, 

že mají totožné zájmy.288 

 

(ii)  Superiority 

 

 Zjištění, že uplatňované nároky jsou způsobilé k hromadnému projednání, samo o 

sobě nestačí. Vyžaduje se, aby skupinové řízení bylo nejvhodnější formou rozsouzení nároků 

                                                 
284 Jako v případě damages class action podle čl. 23(b)(3) FRCP. Nejvyšší soud (Supreme Court) Floridy v tomto 
kontextu shledal, že požadavky, aby společné otázky převažovaly nad otázkami individuálními a aby class action 
byla účelnějším prostředkem než jiné formy řízení, nebyly naplněny v případě class action kuřáků o náhradu 
škody za poškození zdraví. Každý ze 700 tis. členů skupiny by musel navrhovat důkazy prokazující individuální 
otázky odpovědnosti, výši náhrady škody, použitelné právo atd. Viz Liggett Group Inc. v. Engle, 853 So.2d 434 
(2003), 445 (případ byl sice posuzován podle floridského procesního práva, to se však v úpravě class action 
v podstatných směrech shoduje s právem federálním, srov. Florida Rules of Civil Procedure Rule 1.220).      
285 Např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 85. 
286 Skupinové řízení je nevhodné pro řešení případů chronických poškození zdraví s komplikovanou kauzalitou a 
projevy (srov. rozdílné zájmy členů skupiny, u kterých se již onemocnění projevilo a u kterých je ještě v latentní 
fázi apod.). Názorným příkladem je martýrium azbestových sporů v USA, které se označují za největší deliktní 
proces v historii. Supreme Court rozhodnutí v těchto věcech opakovaně zrušil, respektive potvrdil zrušení 
smírného vypořádání věci (viz zejména Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997), nebo Ortiz v. 
Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999)). Pro celkový přehled viz např. HOHL, US-AMERIKANISCHE 

SAMMELKLAGE , s. 125 a násl.    
287 Zejména německý KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ nebo anglická group litigation podle čl. 
19.10 a násl. CPR. 
288 Srov. např. Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997), 595. 
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(ideální je situace, jestliže prosazení nároků jiným způsobem není myslitelné). Některé úpravy 

toto kritérium pouze konstatují a jeho interpretaci ponechávají na soudu289, zatímco jiné jsou 

konkrétnější.  

 Např. čl. 8 bod 1 a 2 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG definuje požadavek 

superiority tak, že skupinové řízení se nesmí jevit jako nevhodné vzhledem k některým 

nárokům nebo členům skupiny, pokud jde o odlišnosti v základu jednotlivých nároků. Navíc 

je potřeba, aby většina nároků, kterých se žaloba týká, nemohla být stejně dobře prosazena 

prostřednictvím individuálních žalob. Pravděpodobně nejinstruktivnější ustanovení o 

účelnosti skupinového řízení obsahuje čl. 33N FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT. Soud má 

právo nařídit skončení řízení, jestliže (i) náklady, které vzniknou provedením skupinového 

řízení, pravděpodobně převýší náklady individuálního vymáhání nároků, (ii) nápravu žádanou 

ve skupinovém řízení lze docílit v jiném řízení, (iii) skupinové řízení nepředstavuje efektivní 

a účelný prostředek projednání nároků, nebo (iv) je z jiného důvodu nevhodné, aby nároky 

byly projednávány ve skupinovém řízení.290  

 Nejčastější příčinou odmítnutí skupinového řízení z důvodu superiority je vysoká 

hodnota uplatňovaných individuálních nároků (pohledávek) v kombinaci s množstvím 

zahájených individuálních sporů (obojí naznačuje, že věc lze vyřešit prostřednictvím 

individuálních řízení). Dalšími indikátory nesplnění požadavku superiority mohou být 

okolnosti, že členové skupiny jsou finančně silní a znalí práva nebo že individuální účast 

v řízení jim může přinést jistou formu morální satisfakce.291 V USA bylo judikováno, že 

provedení class action může být neúčelné také v případě, poskytuje-li členům skupiny 

dostatečnou možnost nápravy správní právo.292  

 Podmínka účelnosti (superiority) class action možná působí ambivalentním dojmem, 

ve skutečnosti má ale klíčový význam. Dává totiž soudu prostředek, jak vyřadit ta skupinová 

řízení, která by mohla kolidovat s právem členů skupiny na spravedlivý proces. Opodstatnění 

kolektivních prostředků prosazování práv spočívá v dosažení efektivity (3.2). Není-li 

skupinové řízení schopno tomuto požadavku dostát, nemá žádné opodstatnění. 

 

                                                 
289 Např. čl. 35-2(1)(c) norského TVISTELOVEN, nebo čl. 5(1)(d) CLASS PROCEEDINGS ACT kanadské provincie 
Ontario. 
290 Ke kritice rozsahu tohoto ustanovení srov. pozn. 663. 
291 Viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 225 a násl. 
292 Viz Chin v. Chrysler Corp., 182 F.R.D. 448 (1998), 464. 
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(iii)  Manageability 

 

 Kritériem, které stojí na pomezí mezi testy způsobilosti a účelnosti, je posouzení, zda 

skupinové řízení je procesně zvládnutelné (manageability).293 Třebaže skupinová žaloba splní 

všechny předpoklady popsané výše, může se stát, že znamená natolik komplikované řízení, že 

není v silách soudu provést je za přijatelných podmínek294, a individuální postup se tudíž jeví 

účelnější.  

 Obtíže zpravidla nevzniknou v případě negatorních nebo restitučních nároků, které od 

žalovaného vyžadují nedělitelné plnění. Otázka manageability bude ale aktuální tam, kde má 

žalovaný poskytnout každému členu skupiny individuální plnění. Obecně platí, že čím je 

skupina širší a čím více vyvolává individuálních otázek, tím hůře je procesně zvládnutelná. 

Velmi obtížně je možné vypořádat se např. se žalobou, jejímž předmětem jsou individuální 

nároky stovek tisíc členů skupiny, jejichž individuální kauzalita je sporná. Věc se navíc může 

komplikovat rozdílnými zájmy podskupin nebo tím, že není jasné, kolik má skupina vlastně 

členů (např. kolik osob odpůrce poškodil).295  

 Zároveň se ale zdůrazňuje, že rozsah sporu není sám o sobě důvodem prohlášení řízení 

za nezvládnutelné.296 Je samozřejmé, že řízení rozsáhlých skupinových sporů je náročné a je 

k němu třeba použít kromě soudních kapacit také odpovídající procesní techniky (např. 

přednostně projednat několik vzorových nároků, vytvořit formuláře k uplatnění individuálních 

nároků apod.). Zajištění těchto záležitostí je součástí povinností soudu (blíže viz 5.2 níže).  

 

                                                 
293 Zdůrazňuje se zejména v jurisdikcích common law. Viz čl. 23(b)(3)(D) FRCP (kritérium manageability se 
správně uplatňuje pouze v případě damages class actions, ve kterých se jedná o přiznání individuálních plnění 
členům skupiny). V rámci FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE je požadavek manageability formulován jako 
součást testu superiority. Podle našeho názoru však obě kategorie vykazují koncepční rozdíly, a je proto žádoucí 
nahlížet každou z nich odděleně.  
294 Důvody by neměly spočívat v materiálních nebo organizačních nedostatcích na straně soudu. Soudní aparát 
musí být uzpůsoben vyřizování skupinových žalob. Je pravidlem, že skupinovým řízením se u soudu zabývá 
početný personál, včetně soudců, kteří jsou pověřeni pouze dílčími úkoly (např. rozhodováním procesních 
otázek). Viz např. MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 13 a násl.  
295 Na okraj poznamenáváme, že rigidní pojetí zásady iudex ne eat ultra petita partium, jak je známo v České 
republice, není za hranicemi střední Evropy vůbec samozřejmé. Lze např. žalobou požádat o náhradu škody 
z určitého deliktního jednání a s konkretizací požadavku vyčkat na výsledek discovery.  
296 Srov. MULHERON, CLASS ACTION, s. 259. 
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F. Certifikace skupinového řízení 

 

(i) Zkoumání procesních podmínek 

 

 Splnění podmínek skupinového řízení soud posuzuje zpravidla koncentrovaně po 

zahájení řízení. Smyslem tohoto přístupu je vyřešit otázky procesních podmínek dříve, než 

budou do řízení zapojeni členové skupiny (se všemi náklady, které to sebou přináší). Dojde-li 

soud k závěru, že procesní podmínky nejsou splněny, má možnost návrh odmítnout pouze 

vůči žalobci.  

 Zkoumání procesních podmínek probíhá buď neformálně (soud uzná jejich splnění 

tím, že v řízení pokračuje), anebo se o nich koná předběžné řízení, jehož výsledkem je 

příslušné usnesení (tzv. certifikace). Nejznámějším skupinovým řízením 

využívajícím certifikace je class action podle práva USA. Certifikace se uplatňuje také 

v některých kanadských provinciích (např. Alberta) a fakticky i v německém vzorovém řízení 

podle KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ
297 a anglické group litigation podle čl. 

19.10 a násl. CPR298. Certifikace naopak neexistuje v rámci australské class action, ve 

švédském skupinovém řízení podle LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG, v portugalském skupinovém 

řízení podle DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR nebo tradičně 

v anglických representative proceedings podle čl. 19.6 a násl. CPR299. 

 Výhody a nevýhody obou řešení jsou předmětem diskuze. Předností certifikace je 

nepochybně vytvoření určité právní jistoty ohledně dalšího osudu řízení.300 Certifikační 

usnesení dává žalovanému příležitost k odvolání, což eliminuje riziko, že odvolací soud zruší 

meritorní rozsudek pro nesplnění procesních podmínek teprve po provedení náročného 

důkazního řízení.301 Certifikace také umožňuje určitou interakci se soudem – žalobce má 

např. možnost upravit svůj návrh (vymezení zastupované skupiny nebo předmětu řízení) 

podle právního názoru soudu. Nemůže tak dojít k situaci, že soud sice považuje žalobu za 

důvodnou, ale zamítne ji např. pro příliš široké vymezení skupiny. Soud má ovšem obvykle 

právo upravit vymezení skupiny z vlastní iniciativy. 

                                                 
297 Návrh na rozhodnutí společných otázek (Musterfeststellungsantrag) se postupuje vrchnímu zemskému soudu 
na základě předkládacího usnesení (Vorlagebeschluss) vydaného procesním soudem (§ 4 KAPITALANLEGER-
MUSTERVERFAHRENSGESETZ). 
298 Soud zahajuje skupinové řízení vydáním group litigation order po posouzení splnění stanovených podmínek 
(čl. 19.11 CPR). 
299 Viz např. ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDURE, s. 990. 
300 Viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 24 
301 Např. čl. 23(f) FRCP. V rámci německého vzorového řízení v kapitálových věcech je však předkládací 
usnesení nenapadnutelné (§ 4 odst. 1 KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ). 
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 Certifikační řízení slouží také k výběru kolektivního zástupce a advokáta, který bude 

zastupovat skupinu, a umožňuje soudu rozdělit skupinu do podskupin, případně stanovit 

požadavky na způsob a obsah vyrozumění členů skupiny.302 V tomto směru má certifikace 

větší význam v opt-out než opt-in řízení. 

 

(ii)  Povaha certifikačního rozhodnutí 

 

 Přesto, co bylo uvedeno, je certifikační usnesení procesním rozhodnutím, které může 

být v průběhu dalšího řízení změněno303, a to také tak, že certifikace bude zcela odmítnuta (i 

když by jistě bylo obtížně odůvodnitelné, aby soud změnil své usnesení, aniž by vyšly najevo 

nové skutečnosti). Hovoří se o decertifikaci.304 Jde o jeden z hlavních argumentů kritiků 

institutu certifikace. 

 V rámci FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE byl soud až do roku 2003 povinen 

rozhodnout o certifikaci class action podle čl. 23(1)(c) „jak nejdříve to bude možné“ („as 

soon as practicable”). Snaha vyhovět tomuto ustanovení vedla soudy – při vědomí možnosti 

své stanovisko později změnit – k vydávání nedostatečně uvážených certifikačních 

usnesení.305 Certifikační řízení se totiž nemůže zcela vyhnout přezkoumávání věcných otázek 

(ačkoli se tomu zákonodárce snaží zabránit306), a do určité míry tak indikuje rozhodnutí 

v meritu. Dojde-li za těchto podmínek k certifikaci, je žalovaný vystaven značnému tlaku ke 

smírnému urovnání věci. Podle statistické studie z roku 1996 končí certifikované class action 

v USA smírem v 62 – 100 % případů (podle soudních obvodů).307  

 

                                                 
302 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 266 a násl. 
303 Např. čl. 23(c)(1)(C) FRCP.  
304 Např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 82. 
305 Viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 23. S účinností od 1.12.2003 zní formulace čl. 23(1)(c) FRCP méně 
kategoricky: soud je povinen o certifikaci rozhodnout „at an early practicable time“. 
306 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 267: „Jednání konané za účelem posouzení skutečností 
významných pro certifikaci se nesmí stát miniprocesem o meritu nároků […]. Strany mají předložit soudci pouze 
ty skutečnosti a argumenty, které jsou nezbytné za účelem objasnění jejich nároků a obran a způsobu jejich 
projednání a dále za účelem posouzení, zda existují otázky, které mohou být projednány společně, zda tyto otázky 
převažují a zda skupinové řízení je skutečně nejvhodnějším způsobem jejich projednání. Soudce je oprávněn 
omezit počet svědeckých výpovědí, požadovat předložení písemných výpovědí v sumarizované podobě, přijmout 
čestná prohlášení o důkazech […].“ Nerespektují-li strany tyto instrukce, může se certifikační řízení snadno stát 
složitější a časově náročnější než projednání meritu věci, viz MULHERON, CLASS ACTIONS, s. 25. 
307 Viz WILLGING/HOOPER/NIEMIC, EMPIRICAL ANALYSIS OF RULE 23, s. 151, 152. Z celkového počtu 407 
zkoumaných class actions se dostalo k věcnému projednání pouhých 18 případů (4 %), značná část z nich však 
byla i poté ukončena smírem. Kromě jednoho rozsudku pro zmeškání nedopadla žádná class action pozitivním 
rozsudkem pro žalobce. 
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(iii)  Certifikace v kontextu discovery 

 

  Nutno však vzít v úvahu, že motivace k uzavření smíru je v USA podstatně 

podporována úpravou důkazního řízení, především institutem discovery.308 Discovery je 

předběžné důkazní řízení, v jehož průběhu musí každá ze stran předložit protistraně důkazní 

prostředky, které hodlá v řízení použít, a může po protistraně požadovat zpřístupnění celé řady 

informací, dokumentů a dalších důkazních prostředků (včetně např. zprostředkování výpovědí 

zaměstnanců).309 Discovery probíhá v přímém kontaktu mezi stranami, soud do něj intervenuje 

zpravidla jen tehdy, odmítá-li některá ze stran vyhovět žádosti protistrany.  

  Discovery je předmětem kontroverzí. Jeho výhodou je bezesporu to, že strany získají 

představu o svých šancích na úspěch, a spory tak velmi často končí smírem ještě před jednáním 

(trial).310 Nevýhodou je pak intenzita zásahů, které discovery umožňuje. Žalovaný je nucen k 

odhalování skutečností, které považuje za citlivé, a proto se snaží – je-li to jen trochu možné – 

vyhnout se discovery uzavřením smíru. Navíc náklady spojené s předkládáním důkazů nese nikoli 

strana, která o důkazy žádá, nýbrž strana, která je předkládá (bez nároku na refundaci). Důsledkem 

toho je tendence důkazní požadavky co nejvíce rozšiřovat. V případě rozsáhlých class action 

mohou náklady spojené s discovery dosáhnout značných částek.  

  Pravidla discovery již byla vícekrát upravována s cílem zajistit lepší návaznost 

důkazních požadavků na procesní tvrzení stran (tak, aby žadatel nekonstruoval svá tvrzení teprve 

podle toho, co zjistí z discovery), podstata problému ale zůstává stejná.311, 312  

 

(iv) Certifikace za účelem uzavření smíru 

 

 Běžnou praxí je umožnit certifikaci class action pouze za účelem uzavření smíru (tzv. 

settlement class action).313 Jedná se o případy, kdy se strany dohodly na podmínkách smíru již 

před podáním žaloby (případně v mezidobí mezi podáním žaloby a certifikací) a účelem 

                                                 
308 Srov. Čl. 26 a násl. FRCP. 
309 Viz např. MORRISON, FUNDAMENTALS OF AMERICAN LAW, s. 70 a násl.  
310 Např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 62,  
311 Např. Cooter, R. D., Rubinfeld, D. L. Reforming the New Discovery Rules. In Georgetown Law Journal, vol. 
84 (1995 – 1996), no. 1, s. 61 a násl. Viz také In re Activision Securities Litigation, 723 F. Supp. 1373 (1989), 
1374 a násl.: „Tento případ kopíroval známý scénář sporů o cenných papírech. Class action byla podána 
advokáty, kteří se specializují na zastupování žalobců ve sporech z cenných papírů. Žaloba byla podána na 
obvyklou sestavu subjektů – společnost, která veřejně emitovala cenné papíry, její management a účetní, 
obstaravatele emise a dále různé investory, kteří prodali své akcie v době veřejné nabídky […]. Očekávaný 
rozsah discovery dosahoval masivních rozměrů a jak se spor blížil k jednání, byla zahájena intenzivní jednání o 
smíru. V předvečer jednání, když […] advokáti stran nastřádali obvyklý objem hodin a honorářů, došlo 
k uzavření smíru.“ 
312 Discovery se uplatňuje nejen v USA, ale v určité formě ve všech jurisdikcích common law . Např. v Anglii se 
tento postup označuje jako disclosure (viz část 31 CPR – Disclosure and Inspection of Documents). V USA je 
však vliv discovery zvláště výrazný. Principy discovery pronikají i do kontinentálního procesu, respektive jsou 
v něm v určité míře přítomny; srov. např. čl. 11 francouzského code de procédure civile z roku 1975.   
313 Např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 114 a násl., EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS 

ACTION, s. 133. 
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soudního řízení není nic jiného než ověřit, že podmínky smíru zohledňují zájmy členů 

skupiny, a umožnit jim vystoupit z řízení (v případě opt-out mechanismů) nebo do řízení 

naopak vstoupit (v případě opt-in mechanismů).  

 Ačkoli skupinové řízení v tomto režimu ztrácí sporný charakter, je role soudu o to 

důležitější. Zejména v rámci opt-out instrumentů musí soud důsledně zkoumat, zda skupina 

splňuje předpoklady pro certifikaci (tedy zda je vůbec možné uspokojovat nároky členů 

skupiny hromadným způsobem) a zda kolektivní zástupce náležitě hájí zájmy členů 

skupiny.314 Jestliže se totiž o předmět řízení nevede spor, nelze vyloučit, že se kolektivní 

zástupce dohodl s odpůrcem spíše v zájmu svém než v zájmu skupiny.  

 Možnost zvláštní certifikace pro účely uzavření smíru existuje ve většině rozvinutých 

opt-out procesních mechanismech.315 Pozoruhodný přístup zaujalo Nizozemí, kde byl v roce 

2005 přijat zákon o kolektivním vypořádání masových škod (Wet collectieve afwikkeling 

massaschade), kterým byla do BURGERLIJK WETBOEK (čl. 7:907 a násl.) zavedena smírčí 

skupinová žaloba (sporná skupinová žaloba v Nizozemí dosud neexistuje). Smyslem úpravy 

je rozšířit závaznost dohody o vypořádání masové škodní události dojednané mezi škůdcem a 

spolkem zastupujícím poškozené osoby na celou skupinu poškozených osob.316 

 K zahájení řízení podle čl. 7:907 BURGERLIJK WETBOEK dochází společným návrhem 

účastníků dohody o vypořádání škodní události (tedy přinejmenším spolku a škůdce). Do 

řízení mohou intervenovat i další spolky hájící zájmy poškozených osob a uplatnit své 

námitky. Soud posuzuje, zda jsou podmínky vypořádání přiměřené; návrh na schválení 

dohody je oprávněn zamítnout zejména v následujících případech: (i) částka vypořádání je 

nepřiměřená, (ii) není dostatečně zajištěna výplata vypořádání, (iii) dohoda o vypořádání 

neuspokojivě specifikuje způsob určení individuálních nároků na vypořádání, (iv) nejsou 

chráněny zájmy poškozených osob, (v) spolek, který dohodu uzavřel, není dostatečně 

reprezentativní, pokud jde o účast poškozených osob, (vi) skupina poškozených osob je příliš 

                                                 
314 Pro USA srov. Amchem Products Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997), 620: skupinová žaloba certifikovaná 
za účelem uzavření smíru musí splňovat všechny standardní předpoklady (numerosity, commonality, typicality a 
fair and adequate representation) až na požadavek, aby spor byl procesně zvládnutelný (manageability).   
315 Viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 395. 
316 Rozhodujícím stimulem k přijetí tohoto řešení byly případy, se kterými se setkávala praxe. Např. věc Dexia 
(zprostředkování investic do akcií s téměř 300 tis. poškozených), věc DES (vadný hormonální přípravek 
předepisovaný těhotným ženám s 34 tis. poškozených) nebo věc Shell (mylné informování veřejnosti o hodnotě 
zásob, které způsobilo propad hodnoty akcií). Dosud bylo podle WET COLLECTIEVE AFWIKKELING MASSASCHADE 
schváleno pět vypořádání. Podrobněji viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, 
Nizozemská národní zpráva, s. 12 – 14, nebo GLOBAL CLASS ACTION, Tzankova, I. Nizozemská národní zpráva, 
s. 2. Stojí za povšimnutí, že úprava má základ v BURGERLIJK WETBOEK, tedy v hmotněprávním předpise. Jde o 
správnou reflexi toho, že schválení dohody o vypořádání je pro členy skupiny především hmotněprávní 
skutečností (výsledek řízení nepředstavuje exekuční titul; odmítl-li by žalovaný plnit, museli by se členové 
skupiny domáhat svých nároků žalobou, viz STADLER, GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, s. 131).   
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malá na to, aby přicházelo v úvahu její odškodnění kolektivním mechanismem, nebo (vii) 

vypořádání má poskytnout osoba, která není stranou dohody.  

 Jakmile dojde ke schválení dohody, dostanou poškozené osoby možnost vyloučit se 

z vypořádání (opt-out); pokud tak učiní, nemá pro ně dohoda žádné účinky a mohou 

postupovat individuálně.317 Poškozené osoby musejí být o svých právech adresně 

vyrozuměny. V dohodě o vypořádání je možné ujednat, že škůdce je oprávněn od vypořádání 

odstoupit, uplatní-li opt-out příliš vysoký počet členů skupiny.318   

 

G. Nároky prosazované ve skupinovém řízení 

 

(i) Nedělitelné nároky a určovací návrhy 

 

 Předmětem skupinového řízení mohou být nároky jakéhokoli druhu. Zřejmě nejméně 

problematické jsou nedělitelné nároky na zdržení se jednání (negatorní) a na odstranění 

závadného stavu (restituční). Totéž lze konstatovat o určovacích návrzích. Každému členu 

skupiny přísluší nárok identického obsahu.  

 Bylo by možné dokonce vést úvahy o tom, zda by negatorní a restituční žaloby, jimž 

odpovídají nedělitelné nároky více osob, neměly být vždy projednávány v kolektivním 

řízení.319 Výsledek řízení o těchto žalobách totiž do značné míry znamená faktickou dispozici 

se zájmy všech osob nacházejících se ve stejném postavení jako žalobce.320 Z podobné 

filozofie konec konců zřejmě vycházel český zákonodárce při konstruování platného znění 

§ 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř., bohužel však zcela opomněl upravit procesní oprávnění 

členů skupiny.  

 

(ii)  Společné posuzování předběžných otázek a follow-on řízení 

 

 Stejně málo problematické jsou situace, kdy předmět skupinového řízení tvoří 

předběžné otázky (typicky základ věci). Předmět řízení je záměrně vymezen tak, aby 

                                                 
317 V případě Dexia uplatnilo opt-out cca 10 % poškozených (v samotném skupinovém řízení vzneslo námitky 
1496 poškozených), viz GLOBAL CLASS ACTION, Tzankova, I. Nizozemská národní zpráva, s. 14. 
318 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Nizozemská národní zpráva, s. 4 a násl. 
319 Tuto poznámku činíme v abstraktní rovině. Podle našeho názoru potřeba kolektivizace negatorních nároků 
(jejich prosazování) neexistuje. 
320 Srov. např. koncepci v Brazílii. Jedním z typů kolektivních práv jsou práva difúzní, která mají nedělitelnou 
nadindividuální povahu; jedná se o entitu odlišnou od jednotlivce i skupiny (např. čistota vzduchu, pravdivost 
reklamy nebo bezpečnost výrobků), viz GIDI, CLASS ACTIONS IN BRAZIL, s. 351.  
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vylučoval posuzování individuálních problémů.321 Jakmile dojde k pravomocnému rozhodnutí 

společných otázek, rozběhnou se řízení o jednotlivých nárocích. 

 Projednání společných předběžných otázek je možné nejen ve skupinových řízeních, 

které jsou k tomu účelu určeny (např. německé vzorové řízení podle KAPITALANLEGER-

MUSTERVERFAHRENSGESETZ nebo anglická group litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR), ale 

také v těch kolektivních mechanismech, který upravují celý nalézací proces (mluví se o tzv. 

issue classes); v tomto druhém případě je však třeba dobře vážit, zda omezení předmětu řízení 

splní svůj účel, zejména zda lze předpokládat, že po skončení skupinového řízení budou 

členové skupiny postupovat proti odpůrci individuálně (případně že odpůrce uspokojí nároky 

členů skupiny dobrovolně).322 To je také základní výčitka vůči skupinovým řízením, jejichž 

předmět je legislativně omezen na projednání předběžných otázek. Jejich přínos může 

spočívat v pomoci „odbřemenit“ justici od duplicitních sporů a v dalších důvodech 

objektivněprávní povahy (např. zajištění jednoty rozhodování), nikoli však v usnadnění 

přístupu k soudu, které jinak představuje základní zdroj legitimity kolektivního procesu.323  

 Pravým opakem řízení o předběžných otázkách jsou tzv. follow-on řízení, jejichž 

smyslem je hromadné určení výše nároků členů skupiny poté, co bylo veřejnoprávní cestou 

rozhodnuto o deliktní odpovědnosti žalovaného. Většinu standardních úprav skupinových 

řízení (např. class actions) lze pochopitelně využít také k follow-on ochraně. Naopak 

skupinové mechanismy, které jsou určeny specificky pouze k follow-on postupu, jsou spíše 

raritou.324   

 

(iii)  Individuální nároky 

 

 Komplikace vznikají tehdy, mají-li být ve skupinovém řízení projednávána 

individuální plnění pro členy skupiny (např. náhrada škody). Jak stanovit výši nároků a 

zároveň zachovat požadovanou efektivitu řízení? Především je třeba rozlišit situace, kdy 

                                                 
321 Soud může v průběhu skupinového řízení upravit okruh řešených předběžných otázek. Viz § 13 
KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ a pro anglickou group litigation srov. EINHAUS, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, s. 242. 
322 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1056. 
323 Viz Hodges, H. Developing Approaches to Public and Private Enforcement in England and Wales. In 
CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 154. Jedná se např. o soudní poplatek – je-li člen skupiny nucen zahájit 
individuální řízení, aby se mohl zúčastnit kolektivního řízení, je s tím obvykle spojena povinnost uhradit soudní 
poplatek; v případě opt-in řízení bývají členové skupiny této povinnosti ušetřeni. Účinnost skupinového řízení o 
předběžných otázkách se však někdy zpochybňuje, také pokud jde o zmíněné „odbřemenění“ justice, viz Sessler, 
A. Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – eine Stellungnahme aus anwaltlicher Sicht. In Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Bankrecht, Jg. 58 (2004), H. 48, s. 2348. 
324 Příkladem může být skupinové řízení podle čl. 47B britského COMPETITION ACT, viz pozn. 152.  
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nároky lze rozhodnout na základě obecně známých skutečností, respektive údajů, kterými 

disponuje žalovaný, od případů, kdy takto postupovat nelze. Příkladem první kategorie je 

nesprávné účtování bankovních poplatků, příkladem druhé poškození zdraví obyvatel 

znečištěním životního prostředí.  

 Jestliže je výše nároků určitelná bez individuální účasti členů skupiny, problém 

nevzniká. Dodejme snad, že se uznává, že adjudikace se neobejde bez jisté míry 

paušalizace.325 Je to daň za hromadné projednání, nikoli však daň nepřijatelná. Paušalizaci je 

totiž třeba hodnotit v kontextu účelu řízení. Byly-li by náklady spojené se zjišťováním 

individuálních odlišností neúměrné, je namístě stanovit výši nároku kvalifikovaným odhadem. 

To neznamená, že by bylo možné postupovat libovolně – možnost paušalizace je omezena 

kritériem individuální efektivity každého člena skupiny. Řády, ve kterých se paušalizace 

pohybuje, nesmějí přesáhnout řády úspor, kterých dosahuje člen skupiny účastí na 

skupinovém řízení.326  

 K určování výše nároků lze použít statistické výstupy327, vzorkování nebo 

ekonomickou analýzu (např. průzkum trhu nebo audit hospodaření žalovaného). Za přijatelné 

východisko pro výpočet náhrady se považuje nejen výše újmy členů skupiny, ale i výnos, 

který žalovaný získal protiprávním jednáním.328 Tyto metody se sice mohou zdát 

nekonvenční, to však nesnižuje jejich průkaznost nebo užitečnost. 

 Typově odlišná situace vzniká, jestliže bez aktivity jednotlivých členů skupiny není 

možné stanovit počet členů skupiny nebo výši jejich nároků. Budou-li individuální nároky 

životaschopné pro samostatné řízení, bude skupinové řízení přicházet v úvahu jen tehdy, 

jestliže by individuální postup znamenal nepřiměřené obtíže. Příkladem mohou být rozsáhlé 

škodní události (typu havárie dopravního letadla), kdy má stěžejní význam posouzení 

odpovědnosti žalovaného. Ty budou pravidelně vyžadovat náročné důkazní řízení, včetně 

znaleckého zkoumání. Opakovat důkazní řízení v řadě individuálních sporů by bylo neúčelné, 

nehledě na to, že soudy mohou dojít k různým závěrům. Jak si má soud ale opatřit potřebné 

poznatky?  

                                                 
325 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1055. 
326 Agregovaný způsob stanovení škody mnohdy vede k matematicky přesnějším výsledkům než individuální 
přístup, viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 412. Komplexní analýza účetnictví žalovaného obvykle umožní 
lepší alokaci náhrady mezi poškozené než zkoumání individuální kauzality.   
327 Viz např. čl. 23(1) CLASS PROCEEDINGS ACT kanadské provincie Ontario; totéž ustanovení podrobně stanoví 
podmínky přípustnosti a způsob provedení statistického důkazu, včetně možnosti výslechu autorů statistické 
analýzy k použité metodice. 
328 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1056. 
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 Modelově se v těchto situacích postupuje metodou „miniřízení“ (minitrial).329 Soud 

rozdělí členy skupiny do podskupin tak, aby každá podskupina sdružovala osoby, které se 

nacházejí ve srovnatelném postavení, a v rámci každé podskupiny se provede vzorové 

„mini řízení“ o výši nároků. Specifika individuálních nároků se poté řeší srovnáním se 

vzorovým řízením (neprovádí se separátně celé důkazní řízení). Není nezbytné, aby byl 

jmenovitě znám každý člen skupiny, soud však musí disponovat informacemi, aby byl 

schopen s odpovídající mírou přesnosti stanovit počet členů každé podskupiny a všechny 

v úvahu přicházející konstelace jejich nároků.330  

 Nemůže-li si soud tyto údaje opatřit, nelze stanovit úhrnnou sumu pro individuální 

výplatu nároků. V takovém případě lze uvažovat o certifikaci skupinového řízení pouze za 

účelem projednání předběžných otázek (issue class action) nebo přiznat skupině náhradu bez 

individuální výplaty (tzv. fluid recovery, viz níže). Nepřichází-li v úvahu ani jedna z těchto 

variant, znamená to nepřípustnost skupinového řízení.331 To však budou jen mezní případy. 

Již jsme uvedli, že velká většina opt-out skupinových řízení v praxi končí smírem a soud se 

dostane do fáze autoritativního rozhodování jen zřídka.332  

 

(iv) Společný fond a výplata individuálních nároků 

 

 Pokud soud rozhodne o výši nároků, obvykle nařídí žalovanému uhradit úhrnnou 

částku jeho závazku do společného fondu, který k tomu účelu zřídí (common fund). Jakou 

bude mít fond podobu a kdo ho bude spravovat, je věcí konkrétního případu. Je 

představitelné, aby správcem byl soud333, jiný veřejný orgán nebo advokát zastupující 

skupinu. Není vyloučeno ani to, aby byl fond svěřen bance či pojišťovně, případně aby byl 

zřízen ve formě právnické osoby (např. nadace). Přímá výplata nároků žalovaným bude 

možná spíše výjimečně. Půjde zejména o případy, kdy je žalovaný dostatečně solventní a 

může pohledávky zaúčtovat žalobcům k dobru (typicky v případě bankovních poplatků).  

                                                 
329 Viz např. MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 464 (pozn. 1527). 
330 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1058. 
331 Čl. 33Z(3) FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT stanoví, že soud není oprávněn stanovit náhradu škody na 
agregované bázi, ledaže „nelze s rozumnou přesností stanovit celkovou výši náhrady, která přísluší členům 
skupiny“.    
332 Specifickou situaci představují případy, kdy je zřejmé, že úhrnná výše nároků skupiny přesahuje hodnotu 
majetku, ze kterého lze nároky uspokojit. Viz tzv. limited fund class actions podle čl. 23(a)(1)(B) FRCP, jejíž 
uplatnění však bylo podstatně omezeno rozhodnutím Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999).  
333 V USA soudy spravují fondy prostřednictvím tzv. special masters, kterými jsou obvykle – nikoli však nutně – 
jmenováni advokáti (viz čl. 53 FRCP). 
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 Výplata prostřednictvím společného fondu je výhodná jak pro žalovaného, tak pro 

skupinu. Žalovaný se zprostí svého závazku vůči celé skupině jedinou platbou a bude ušetřen 

administrace pohledávek a s tím souvisejících sporů. Žalobci naopak ocení to, že mají 

globální náhradu pod svou kontrolou a nejsou ohroženi úpadkem žalovaného.  

 Soud má stanovit pravidla pro distribuci nároků – zejména lhůtu a formu přihlášení 

nároků, ale i způsob jejich doložení. Uplatňované důkazní standardy se různí. Často nebude 

nutné nároky zvláště prokazovat, protože lze využít existující evidence (např. účetní záznamy 

žalovaného). Není-li taková evidence k dispozici, nezbude, než aby členové skupiny své 

nároky jednotlivě doložili. U drobných pohledávek obvykle postačí jednoduchá dokumentace 

(např. účtenky nebo výpisy z účtu) anebo jen čestné prohlášení.334 Případné spory rozhodne 

soud. Distribuční proces bývá dlouhodobou záležitostí, a je proto žádoucí, aby soud určil také 

způsob nakládání s prostředky společného fondu v mezidobí, zejména pravidla pro jejich 

(bezpečné) investování.335 

 Vzniká otázka, jak řešit případy, jestliže vyjde najevo, že částka ve fondu nedostačuje 

pro všechny členy skupiny. Tento stav zpravidla bude muset jít k tíži skupiny, protože pro 

žalovaného jde o věc pravomocně rozhodnutou. Je proto praktičtější započít s výplatou až po 

uplynutí lhůty k přihlášení nároků, aby bylo možné prostředky podle okolností rozdělit 

poměrně. Některé úpravy umožňují za (restriktivně) stanovených podmínek změnit rozsudek 

a prostředky ve fondu odpovídajícím způsobem navýšit.336   

 Častější jsou ovšem situace, kdy po skončení distribuce pohledávek část prostředků 

zbude nerozdělena. Individuální nároky bývají nízké a ne každý člen skupiny je ochoten 

vyvinout aktivitu za účelem jejich inkasa.337 První možností, jak se s touto situací vypořádat, 

je vrátit přebytek žalovanému. To ovšem není právě vhodné řešení, zvážíme-li, že 

v nalézacím řízení bylo postaveno najisto, že jde o protiprávně nabytý prospěch. Druhý 

přístup proto představuje použití prostředků ve prospěch skupiny jiným způsobem než formou 

individuální výplaty (k tomu viz následující bod).338 

 

                                                 
334 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 331. 
335 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 334. 
336 Např. čl. 24(10) CLASS PROCEEDINGS ACT kanadské provincie Ontario. 
337 Tyto úvahy směřujeme spíše na opt-out skupinové řízení. V opt-in řízeních lze předpokládat, že členové 
skupiny budou mít na výplatě nároků zájem. 
338 Další alternativou, se kterou se lze setkat, je rozdělení přebytku mezi členy skupiny, kteří přihlásili své 
nároky. Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1061. Problém spočívá 
v tom, že tyto osoby obdrží více, než na co mají nárok. To odporuje náhradovému principu a kromě toho může 
jít o roznětku zájmových kolizí (např. kolektivní zástupce může usilovat o to, aby nároky uplatnilo co nejméně 
členů skupiny). 
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(v) Fluid recovery (metoda cy près) 

 

 Výplata částek členům skupiny není jediným způsobem uspokojení jejich peněžitých 

nároků. Ve srovnání s individuálním řízením se adjudikace nároků ve skupinovém řízení 

vyznačuje invencí (specific performance). Důvodem je jednak to, že individuální distribuce 

náhrad nemusí být vždy nejúčelnějším způsobem nápravy (zvláště u drobných pohledávek), a 

jednak to, že časté smírné urovnávání skupinových sporů nabízí příležitost ujednat netradiční 

způsob plnění. Hovoří se o tzv. fluid recovery. Specifické náhradové mechanismy se mohou 

uplatnit buď jako výchozí forma skupinové náhrady339, nebo jako metoda vypořádání 

přebytku ve společném fondu.  

 Soudy ve Spojených státech využívají staré doktríny cy près340, která má původ 

v trustovém právu. Nemůže-li jmění trustu sloužit účelu, kterému bylo vyhrazeno, má soud 

stanovit účel jiný, který se bude co možná blížit původnímu účelu. V class actions se aplikuje 

podobný přístup. Není-li rozumné nároky jednotlivě distribuovat členům skupiny (zejména 

pro jejich zanedbatelnou výši), stanoví soud jiný způsob využití náhrady ve prospěch zájmů 

sledovaných v řízení.341 

V úvahu typicky přichází svěření náhrady neziskovým organizacím působícím v oboru 

nebo zřízení právnické osoby (např. nadace), která prostředky zužitkuje (tzv. earmarked 

escheat). Nejjednodušším řešením je naopak odvedení přísudku státu (tzv. general escheat). 

Jeho nedostatkem je ovšem nízká adresnost náhrady – stát obvykle negarantuje, že prostředky 

budou efektivně použity k ochraně zájmů, které byly předmětem řízení. 

Lze uplatnit také např. zavedení slev z cen produkce žalovaného. Členové skupiny se 

vší pravděpodobností uspokojují své potřeby na trhu, na kterém je žalovaný činný, a snížením 

cen se jim dostane určitého benefitu. Nejčastěji se v této souvislosti zmiňuje věc Daar v. 

Yellow Cab Co., 67 Cal.2d 695 (1967), kdy náhrada za plošné předražování jízdného 

taxislužbou spočívala v poskytnutí slevy všem, kdo využijí jejích služeb v určitém časovém 

                                                 
339 Viz DEJARLAIS, CONSUMER TRUST FUND: A CY PRES SOLUTION, s. 737. 
340 Původně: „cy près comme possible“ („co možná nejblíže“). Používání tohoto pojmu se u jednotlivých autorů 
poněkud liší. Např. MILLER/SINGER, NONPECUNIARY SETTLEMENTS rozlišuje pět druhů specifických smírů: 
coupon (kupónový), monitoring (zřízení trvalého fondu ve prospěch členů skupiny), reverter (výplatu nároků 
prostřednictvím třetí osoby s tím, že nevyplacená část bude vrácena žalovanému), securities (cenné papíry) a 
fluid recovery (neadresné použití prostředků ve prospěch zájmů členů skupiny). CLARK/HARRIS, PUSH TO 

REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 775, 785 zahrnuje do cy près i kupónová vypořádání. My budeme 
z praktických důvodů užívat termín cy près, respektive fluid recovery pro všechny případy, kdy se členům 
skupiny nedostane přímého peněžitého uspokojení nároků (kupónová metoda je v tomto smyslu hraniční, viz 
níže). 
341 Viz KOCH, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 82 – 86, nebo Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 1061, 1062. 
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období.342 Nevýhoda tohoto řešení je zřejmá. Soud zasahuje do tržního mechanismu, čímž 

může poškodit jiné soutěžitele (kteří jsou nuceni také snížit ceny, aby si zachovali 

konkurenceschopnost). Podobná strategie může být účinná jen na trzích, kde spotřebitelé 

realizují potřeby s vysokou frekvencí a které nemají účinné alternativy (ideálně monopolní 

trhy, např. pokud jde o služby technické infrastruktury). 

 

Oblíbenou alternativou byly tzv. kupónové smíry (coupon settlements), kdy členové 

skupiny obdrželi místo peněžitého odškodnění kupóny na slevu pro odběr zboží od žalovaného.343 

Přínos kupónových smírů pro členy skupiny byl sporný. Např. In re General Motors Corp. Pickup 

Truck Fuel Tank Products Liability Litigation, 846 F.Supp. 330 (1993) soud schválil smír, který 

vlastníkům vadných vozidel přiznal nárok na slevu 1000 USD při koupi nového vozu od 

žalovaného. Pomineme-li již to, že ne každý člen skupiny měl zájem zakoupit si od žalovaného 

nový vůz, je zřejmé, že 1000 USD nehraje v ceně vozidla významnější roli (schválení smíru bylo 

odvolacím soudem zrušeno). CLASS ACTION FAIRNESS ACT výrazně zpřísnil předpoklady uzavření 

kupónových smírů:344 O schválení smíru se musí konat jednání a je třeba, aby soud došel k závěru, 

že smír je spravedlivý, rozumný a přiměřený (fair, reasonable and adequate); podílová odměna 

advokáta skupiny se stanoví nikoli z hodnoty všech kupónů, ale pouze těch, které si členové 

skupiny vyzvednou.345 

  

Nemáme ale v úmyslu doktrínu cy près kompromitovat.346 Spíše chceme poukázat na 

to, že ve všech případech, kdy dochází k uspokojování členů skupiny jinak než 

prostřednictvím individuálního plnění, je třeba dobře zvažovat, jaký užitek z plnění mohou 

členové skupiny reálně mít. 

 

(vi) Exekuce 

 

 Nesplní-li žalovaný své povinnosti dobrovolně, představuje skupinový rozsudek pro 

každého člena skupiny exekuční titul. Exekuce bude probíhat podle standardních pravidel, 

snad s tím rozdílem, že v případě opt-out skupinových řízení bude exekuční soud muset 

bedlivěji zkoumat, zda je navrhovatel skutečně oprávněnou osobou, protože členové skupiny 

zpravidla nebudou v rozsudku jmenovitě identifikováni. Dobrá bonita žalovaných a vysoká 

                                                 
342 Viz DEJARLAIS, CONSUMER TRUST FUND: A CY PRES SOLUTION, s. 738. 
343 Tato metoda se uplatňovala v cca 10 % všech class actions, viz HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 
157. 
344 Viz čl. 1712 U.S.C. 
345 Je možné setkat se také s vypořádáním nároků prostřednictvím cenných papírů. Viz např. Seidman v. 
American Mobile Systems, 965 F.Supp. 612 (1997)). 
346 Proti cy près se v evropských podmínkách vyslovuje např. KORTMANN, TORT LAW INDUSTRY, s. 811. 
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míra smírného urovnání skupinových sporů však napovídají, že problematika exekucí 

skupinových rozsudků představuje marginální problém.347      

 

H. Skupinová řízení sui generis 

 

(i) Skupinová řízení mimo civilní soudní pravomoc 

 

  Nemůžeme se vyhnout poznámce, že skupinové řízení nalézá uplatnění také 

za rozmanitých okolností mimo tradiční okruh prosazování soukromých práv. 

  Především jde o skupinové řízení ve správním soudnictví. Správní právo je samo o sobě 

nepřebernou zásobárnou případů hromadného postupu vůči subjektům práva.348 V jurisdikcích 

common law je obecná soudní pravomoc (a tedy i skupinové řízení) ve správních věcech 

samozřejmostí.349 Ale také např. portugalská úprava skupinového řízení výslovně počítá se 

skupinovou účastí v řízení o přezkumu zákonnosti správněprávních aktů.350 Ostatně správní 

soudnictví často mívá určitý náskok v novátorských řešeních před civilním procesem. Vezměme 

např. institut osoby zúčastněné na řízení podle § 34 S.Ř.S., který vykazuje nezanedbatelné společné 

rysy s postavením členů skupiny ve skupinovém řízení (např. fakultativní výkon procesních práv 

podle § 34 odst. 2 S.Ř.S., který je paralelou opt-in mechanismu).351  

  Je rovněž představitelné, aby skupinové řízení probíhalo před jiným orgánem než 

soudem. Např. skupinové spory podle čl. 47B britského COMPETITION ACT o náhradu škody 

způsobené spotřebitelům porušením pravidel hospodářské soutěže projednává Competition Appeal 

Tribunal. To je nezávislý orgán soudního typu, nikoli však soud.352 

 

                                                 
347 Viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 200. 
348 Srov. např. postupy územního plánování podle STAV. Z., regulační opatření podle § 8 zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, nebo všeobecné oprávnění podle § 9 Z. O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH. Srov. také např. 
institut opatření obecné povahy podle § 171 a násl. SPRÁVNÍHO ŘÁDU.  
349 Viz např. ANDREWS, ENGLISH CIVIL PROCEDURE, s. 21: „Anglický civilní proces zahrnuje vše, co není trestní 
povahy (criminal).” 
350 Viz čl. 12 odst. 1 DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR. 
351 Paradoxně jedinou normativně ucelenou úpravu skupinového prosazování soukromých práv v platném 
českém právu (mimo insolvenční řízení) obsahuje TRESTNÍ ŘÁD (§ 44 odst. 2): „Je-li počet poškozených 
mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, 
rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce, že poškození mohou svá 
práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Rozhodnutí 
oznámí v řízení před soudem soud a v přípravném řízení státní zástupce poškozeným, kteří již uplatnili nárok na 
náhradu škody; ostatním poškozeným rozhodnutí oznámí při prvém úkonu trestního řízení, ke kterému se 
předvolávají nebo o kterém se vyrozumívají. Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než 
šest a poškození se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům poškozených soud. 
Společný zmocněnec vykonává práva poškozených, které zastupuje, včetně uplatnění nároku na náhradu škody v 
trestním řízení.“  Při bližším pohledu není tento přístup překvapivý. Jak adhezní, tak skupinové řízení jsou 
fakultativními procesními mechanismy ochrany soukromých práv a oba mají stejný účel – dosažení efektivity 
při prosazování práva. Předmětem trestního řízení jsou navíc často skutky, které mají charakter hromadných 
škodních událostí. Výsledkem této konstelace je zárodečná úprava skupinového řízení (např. právo soudu 
rozhodnout o zastoupení poškozených, což je typický znak skupinového řízení). 
352 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Britská národní zpráva, s. 4. 
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(ii)  Alternativní řešení sporů (ADR) 

 

  Další oblastí, kde se lze setkat se skupinovým řízením, je alternativní řešení sporů 

(ADR).  

  Např. od roku 2007 je ve Finsku možné zahájit skupinové řízení u Komise pro stížnosti 

spotřebitelů (Kuluttajariitalautakunta).353 Jde o nezávislý mimosoudní expertní orgán zřízený za 

účelem pružného řešení sporů mezi spotřebiteli a dodavateli. Rozhodnutí vydaná Komisí mají 

pouze doporučující povahu, dodavatelé je však obvykle respektují.354 Skupinové řízení před 

Komisí je oprávněn zahájit spotřebitelský ombudsman, a to s účinky pro všechny spotřebitele, 

kteří se nacházejí ve stejné pozici (přičemž je možná určitá forma opt-out). Ještě širší 

mechanismus zná Švédsko. Řízení před Komisí pro stížnosti spotřebitelů (Allmänna 

Reklamationsnämnden) je oprávněn zahájit nejen spotřebitelský ombudsman, ale i spotřebitelské a 

zaměstnanecké spolky (za předpokladu, že spotřebitelský ombudsman předtím sám odmítl stížnost 

podat).355  

  Podle studie o využívání ADR v EU zpracované pro Evropskou komisi v roce 2009 

využívá celkem 18 % alternativních procesních mechanismů určitou formu kolektivního 

projednání.356 O kolektivním ADR se poměrně intenzivně uvažuje také v rámci konzultace 

Evropské komise ve věci kolektivního odškodnění spotřebitelů.357 

 

(iii)  Insolvenční řízení jako zvláštní druh skupinového řízení 

 

  Přestože české právo neobsahuje komplexní úpravu skupinového řízení, je mu jeden 

druh skupinového řízení dobře znám. Máme na mysli insolvenční řízení. Zásada par conditio 

creditorum si v oblasti insolvenčního práva vyžádala uplatnění kolektivních procesních 

mechanismů dávno před vznikem obecného skupinového řízení. Věřitelské orgány, dohlédací 

pravomoci soudu nebo přihlašování pohledávek jsou instituty, jejichž základ lze spatřovat 

v obecném skupinovém řízení.  

  Insolvenční řízení nese rysy opt-in procesu, v některých směrech však vykazuje také 

opt-out prvky. Viz např. § 373 odst. 1 a § 385 odst. 1 INS. Z. o přihlašování pohledávek v případě 

úpadku finančních institucí (jestliže věřitel neprojeví jinou vůli, pokládá se jeho pohledávka za 

                                                 
353 Viz § 4 Laki kuluttajariitalautakunnasta č. 8/2007 ze dne 12.1.2007, a EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

COLLECTIVE REDRESS, Finská národní zpráva, s. 2. 
354 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Finská národní zpráva, s. 11. 
355 Viz § 3 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden z roku 2007 a EVALUATION OF THE 

EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Švédská národní zpráva, s. 8 a násl. 
356 Viz STUDY ON THE USE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, Final Report, s. 49 – 51 (včetně poznámek o 
české Radě pro reklamu, passim). 
357 A to především v návaznosti na již existující SMĚRNICI O NĚKTERÝCH ASPEKTECH MEDIACE V OBČANSKÝCH A 

OBCHODNÍCH VĚCECH. Viz CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS passim, ale především 
varianty 3 a 4 na s. 16 – 18.  
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přihlášenou tak, jak vyplývá z účetnictví dlužníka).358 Pro podrobnější analýzu principů 

insolvenčního řízení lze odkázat na příslušnou literaturu.359  

 

4.3.3. Reprezentativní řízení 

 

A. Koncepce 

 

 Reprezentativní řízení nevyžaduje ve srovnání se skupinovým řízením výraznější 

zásah standardního civilněprocesního instrumentária, technicky se jedná o dvoustranný 

proces. Kolektivní prvek spočívá v tom, že žalobce konsoliduje ve svém procesním postavení 

zájmy třetích osob (skupiny osob) a tyto zájmy prosazuje prostřednictvím své žalobní 

legitimace.360 Reprezentativní žaloba se musí opírat o subjektivní práva skupiny osob, k jejich 

realizaci ale dochází pouze zprostředkovaně – členové skupiny zpravidla nemají žádné 

zákonem aprobované procesní postavení. To je rozdíl oproti skupinovému řízení, ve kterém se 

hromadná ochrana poskytuje na základě přímé účasti členů skupiny v řízení.  

 Reprezentativní žalobce konsoliduje prosazované zájmy buď ad hoc (na základě 

dohody se členy skupiny), nebo jako programovou součást předmětu své činnosti (zejména 

v případě spolků), anebo na základě veřejnoprávní žalobní legitimace (veřejné orgány). 

V následujícím výkladu pojednáme o všech těchto typech reprezentativních žalob. Nejvíce 

pozornosti budeme věnovat programové reprezentativní žalobě, která nachází v praxi nejširší 

uplatnění.  

 

B. Ad hoc reprezentativní žaloba 

 

 Ad hoc konsolidace zájmů spočívá v dohodě mezi kolektivním zástupcem a členy 

skupiny o procesní realizaci jejich zájmů.361 Kolektivní zástupce pak zpravidla v řízení 

uplatní362 vzorový nárok (vzorová žaloba) s tím, že členové skupiny vyčkají rozhodnutí a 

                                                 
358 V těchto případech však jde o produkt práva EU (viz směrnice č. 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci 
úvěrových institucí a směrnice č. 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven). 
359 Např. Zoulík, F., in WINTEROVÁ, CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ, s. 628 a násl. 
360 Musí jít o vědomé prosazování zájmů třetích osob. Považujeme za nutné tento prvek zdůraznit, protože je 
představitelné, že žalobce prosazuje zájmy třetích osob také mimoděk. Tuto fakticitu však nelze považovat za 
kolektivní ochranu práv. 
361 Podmínku existence dohody je třeba nahlížet ze široka. Často půjde o pouhé srozumění s podáním žaloby 
(pokud např. spotřebitelská organizace uplatňuje nárok spotřebitelské veřejnosti). 
362 Plní-li roli kolektivního zástupce spolek, obvykle si nechá postoupit individuální nárok některým ze členů 
skupiny (fiduciární postoupení), viz Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich: Von der Verbandsklage zur 
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podle výsledku zvolí vlastní postup. Jinou možností je, že členové skupiny postoupí své 

nároky kolektivnímu zástupci a ten jim po skončení řízení převede zpět získaný užitek, 

respektive s ním naloží jiným dohodnutým způsobem (postupní žaloba). Vzorové i postupní 

žaloby slouží k prosazování individuálních souběžných zájmů. Kolektivním zástupcem bývá 

zpravidla spolek, který se věnuje ochraně zájmů v určité oblasti (nejčastěji v okruhu 

spotřebitelských vztahů). Teoreticky ale nic nebrání, aby se žalobcem stal kdokoli, a k podání 

žaloby není třeba zvláštní zákonné zmocnění (žalobní legitimace).363 

 Deficitem vzorové žaloby je zejména skutečnost, že zahájením řízení se nezastaví běh 

promlčecí doby individuálních nároků členů skupiny, a dále to, že vzorový rozsudek není pro 

žalovaného vůči členům skupiny právně závazný.364 Nízká hodnota předmětu sporu navíc 

často neumožní využít opravných prostředků (byť úhrn zájmů sledovaných ve vzorovém 

řízení dosahuje mnohem vyšších hodnot).365 Problém promlčení a závaznosti rozhodnutí lze 

v některých případech řešit uzavřením předprocesní dohody se žalovaným366, v praxi ale bude 

taková dohoda spíše výjimkou (bude přicházet v úvahu jen tehdy, bude-li jádrem sporu 

otázka, na jejímž vyjasnění mají zájem obě strany).  

 Nedostatky vzorové žaloby řeší postupní žaloba. Jedná se ovšem o mechanismus, 

který je organizačně komplikovanější a nákladnější než vzorová žaloba. Postupní žaloba je 

užitečná zejména tam, kde je zastupovaná skupina tvořena užším okruhem osob a individuální 

                                                                                                                                                         
Sammelklage. In KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 202. Spolek může také vystupovat jako procesní 
zástupce člena skupiny (s touto možností výslovně počítá i § 26 O.S.Ř.). 
363 Ovšem např. v Německu se až do nedávné doby spatřovalo v prosazování nároků postoupených 
spotřebitelským organizacím nepřípustné poskytování právních služeb vyhrazených advokátům, viz Stadler, A. 
Group Actions as a Remedy to Enforce Consumer Interests. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 319. 
Problém definitivně vyřešilo až přijetí Rechtsdienstleistungsgesetz v roce 2007 (BGBl. I S. 2840). Jeho § 8 odst. 
1 bod 4 dovoluje poskytování právních služeb „spotřebitelským centrálám a jiným spotřebitelským spolkům 
podporovaným z veřejných zdrojů, a to v rámci jejich úkolů a příslušnosti“. 
364 Jinou otázkou je faktický význam vzorového rozsudku. Žalovaný bude nezřídka respektovat vzorový 
rozsudek vůči všem členům skupiny, protože lze očekávat, že další spory by skončily stejným výsledkem 
(zvláště byl-li vzorový rozsudek potvrzen vyšší soudní instancí).   
365 Pro situaci v Německu srov. např. STADLER, MUSTERVERBANDSKLAGEN NACH KÜNFTIGEM DEUTSCHEN 

RECHT, s. 483. 
366 Tzv. pactum de non petendo. Není samozřejmě možné smluvit rozšíření účinků právní moci, ale v zásadě nic 
nebrání, aby si strany dohodly, že zjištění učiněná v jednom sporu budou považovat za skutkový podklad jiných 
sporů, viz např. Micklitz, H.-W., Stadler, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 14. 
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nároky dosahují vyšších částek.367 Naopak v případě drobných rozptýlených škod znamenají 

organizační náklady postupní žaloby podstatnou zátěž.368  

 Z těchto důvodů proto není od věci alespoň v minimálním rozsahu legislativně upravit 

vzorové řízení, např. pokud jde o přípustnost řádných a mimořádných opravných prostředků a 

stavení běhu promlčecí doby369 pro řízení iniciovaná některými kvalifikovanými subjekty 

(např. spotřebitelskými spolky).  

 

C. Programová reprezentativní žaloba 

 

(i) Pojem 

 

 Programovou reprezentací kolektivních zájmů máme na mysli všechny případy, kdy 

kolektivní zástupce konsoliduje zájmy třetích osob samotnou povahou své činnosti. 

Pravidelně půjde o spolky, pro které představuje prosazování zájmů třetích osob statutární 

předmět činnosti (např. odbory nebo organizace činné v oblasti životního prostředí). 

Výsledkem programové konsolidace zájmů je obecný zájem, nikoli suma souběžných 

individuálních zájmů.370 Předmětem programové reprezentativní žaloby proto nemohou být 

nároky na poskytnutí individuálního plnění371, nýbrž jen zdržovací a odstraňovací nároky, 

určovací návrhy a případně též nároky na náhradu kolektivní újmy nebo odčerpání 

neoprávněně získaného prospěchu. Jedná se o situace, kdy skupině osob plyne ze skutkového 

stavu totožné oprávnění, přičemž uspokojením nároku jednoho člena skupiny se zároveň 

uspokojují všechny ostatní. 

 

                                                 
367 Srov. např. případ, o kterém referuje EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská 
národní zpráva, s. 14: Verein für Konsumenteninformation si nechal postoupit nároky na odškodnění 37 klientů 
cestovní kanceláře, kteří byli na dovolené v Turecku postiženi zažívacími potížemi (někteří dokonce 
salmonelózou) po požití zkažených potravin. Smysl postupní žaloby může spočívat také v tom, že spojením 
nároků se spor stává zajímavým pro instituce (např. pojišťovny), které mohou zajistit jeho financování, viz 
Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich: Von der Verbandsklage zur Sammelklage. In KOLLEKTIVE 

RECHTSDURCHSETZUNG, s. 203.  
368 Typicky nároky vůči finančním institucím (nesprávné účtování bankovních poplatků, zneužití platebních 
karet apod.), viz Kolba, P. Erfahrungsbericht des Vereines für Konsumenteninformation (VKI) über 
Musterprozesse in Österreich. In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 65 a násl. 
369 K problematice srov. např. STADLER, MUSTERVERBANDSKLAGEN NACH KÜNFTIGEM DEUTSCHEN RECHT, s. 
484, 485. 
370 I když, jak bylo uvedeno výše, není vyloučeno, aby spolky prosazovaly individuální zájmy formou ad hoc 
reprezentativní žaloby nebo jako kolektivní zástupce ve skupinovém řízení. 
371 Srov. však úvahy Evropské komise v rámci konzultace ve věci náhrady škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel ES na s. 87. 



 83 

(ii)  Uplatnění programové reprezentativní žaloby 

 

 Programová reprezentativní žaloba má na evropském kontinentu tradici372 a jako 

taková se považuje za nejpřirozenější prostředek kolektivní ochrany práv. Není proto divu, že 

unijní zákonodárce vzal tuto žalobu za východisko společné evropské úpravy kolektivního 

procesu.373  

 Využití programové reprezentativní žaloby dalece přesahuje hranice civilního procesu. 

Lze se s ní setkat zejména v prostředí správního práva a správního soudnictví,374 ale vyskytuje 

se také v trestním procesu. Např. action civile, která je nejfrekventovanější formou kolektivní 

ochrany práv ve Francii, se vykonává formou adheze k trestnímu řízení.375 Doménou 

programové reprezentativní žaloby je negatorní ochrana – uplatnění nalézá ve spotřebitelském 

právu (např. nedovolené doložky v adhezních smlouvách), právu proti nekalé 

soutěži, environmentálním právu a vůbec všude tam, kde jedním jednáním mohou být 

zasažena subjektivní práva řady osob. 

 Spolek není bezprostředním nositelem prosazovaných zájmů ani individuálních práv, 

která těmto zájmům odpovídají, a reprezentativní žalobní legitimace proto musí být specificky 

založena zákonem.376 Obecná žalobní legitimace nedostačuje. Kritérii pro vznik žalobního 

práva jsou obvykle kvalifikovaný standard reprezentace zájmů a kvalifikovaný způsob 

porušení těchto zájmů. Těmto podmínkám se budeme věnovat v následujících bodech.  
                                                 
372 V Německu je známa od přijetí zákona o nekalé soutěži v roce 1896 (Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs) pro spolky podporující obchodní zájmy. Ve Francii uznal Cour de cassation žalobní právo spolků 
(syndicats professionnels) v roce 1913, viz KOCH, VERBANDSKLAGE, s. 419 a násl. a 5.5.3 níže. 
373 Viz čl. 2 a 3 SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ. 
374 Srov. např. rozsáhlé právo účasti občanských sdružení ve správních řízeních o ochraně přírody a krajiny podle 
§ 70 odst. 3 ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY.  
375 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 80 a násl., a dále 6.7 níže. 
376 V Německu však má reprezentativní žalobní oprávnění podle převažujícího názoru hmotněprávní základ 
(jedná se o zvláštní subjektivní právo), viz např. Micklitz, H.-W., Stadler, A., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 20. Nejde však o nesporný závěr, viz např. GILLES, PROZESSRECHTLICHE PROBLEME, 
s. 10: předmětem činnosti spotřebitelských spolků je ochrana zájmů spotřebitelů, a subjektivnímu právu spolků 
by tak neodpovídal žádný právní statek. Judikatura Bundesgerichtshof vychází z dvojaké povahy spolkového 
žalobního práva – má jít o procesní oprávnění k vedení sporu s hmotněprávními předpoklady, viz MICHAILIDOU , 
PROZESSUALE FRAGEN DES KOLLEKTIVEN RECHTSSCHUTZES, s. 94, 95. Stejná situace panuje v Rakousku, viz 
např. KODEK, MÖGLICHKEITEN ZUR GESETZLICHEN REGELUNG VON MASSENVERFAHREN, BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT, s. 18. Spory o hmotněprávní nebo procesní základ žalobního oprávnění spolků mají význam jen 
v kontextu systematiky konkrétního právního řádu. Např. posuzovali-li bychom koncepci procesní legitimace 
optikou tradičních individuálněprocesních kategorií, museli bychom dojít k závěru, že spolek prosazuje hmotná 
práva třetích osob a že materiální právní moc rozsudku se váže k těmto právům; šlo by tedy stricto sensu o věc 
pravomocně rozhodnutou i pro jejich nositele. Naopak uznali-li bychom, že spolek je nositelem vlastního 
subjektivního práva, znamenalo by to, že předmětem sporu je jen jeho nárok, a nebylo by důvodu, aby se právní 
moc rozšiřovala na obdobné nároky třetích osob. Podobné úvahy bychom mohli rozvíjet také ohledně promlčení 
žalobního práva. My však máme v úmyslu zabývat se věcí na poněkud abstraktnější úrovni. Nepovažujeme za 
rozumné odvíjet např. problematiku právní moci v reprezentativním řízení od toho, jakou pozitivněprávní 
formulaci ten který zákonodárce zvolí k artikulaci spolkového žalobního práva. Je jasné, že i když zdůrazníme 
hmotněprávní základ spolkového oprávnění, bude jeho obsah omezen na procesní složku.    
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(iii)  Standard reprezentace zájmů 

 

 O standardu reprezentace zájmů jsme se již zmínili výše (s. 40) a na tento výklad 

odkazujeme. Jde o statický prvek žalobní legitimace, který odůvodňuje, aby spolek (vůbec) 

prosazoval zájmy třetích osob. V těchto intencích je především nutné, aby výkon žalobního 

práva odpovídal předmětu činnosti spolku. K tomu pak přistupují další podmínky, jako je 

neziskový charakter činnosti spolku, doba existence spolku, šíře členské základny apod. 

Konkrétní nastavení kritérií záleží na potřebě zabránit zneužití reprezentativního žalobního 

práva. Zákonodárce častěji volí opatrný přístup, zdá se však, že problém zneužívání spolkové 

žaloby není v praxi příliš aktuální.377  

 Obecně platí, že čím lepší možnosti má soud k posouzení standardu reprezentace 

zájmů v řízení, tím nižší požadavky je zapotřebí stanovit apriori.378 Udělení určité diskrece za 

účelem posouzení způsobilosti žalobce k vedení reprezentativního řízení tak může být 

vhodným doplňkem spolkového žalobního práva.379 Viz např. § 2 odst. 3 německého 

UNTERLASSUNGSKLAGENGESETZ: „Zdržovací nárok je nepřípustný, jestliže jeho uplatnění má 

s ohledem na všechny okolnosti zneužívající charakter, zejména jestliže jeho převažujícím 

účelem je zapříčinit odpůrci vznik povinnosti uhradit náklady nebo výdaje spojené 

s uplatněním nároku.“ Některé úpravy jdou ještě dále a stanoví za zneužití reprezentativní 

žalobní legitimace konkrétní sankce. Jestliže např. řecký spotřebitelský spolek opakovaně ve 

zlé víře nebo z hrubé nedbalosti vede zcela bezvýsledné reprezentativní řízení, může to vést k 

jeho soudnímu rozpuštění.380  

 Jestliže spolek přestane v průběhu řízení splňovat předepsané podmínky reprezentace 

zájmů (např. počet členů spolku poklesne pod stanovenou hranici), je nutné žalobu zamítnout. 

 

(iv) Charakter postihovaného protiprávního jednání 

 

 Je zřejmé, že izolovaný zásah do subjektivních práv jednotlivce nebude k zahájení 

reprezentativního řízení stačit. Vždy musí jít o porušení nebo ohrožení obecného zájmu, jak 

                                                 
377 Viz Hopt, K. J., Baetge, D. Rechtsvergleichung und Reform des deutschen Rechts – Verbandsklage und 
Gruppenklage. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 28. 
378 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 199, 200 pro situaci v Řecku. 
379 Konzultace Evropské komise ve věci náhrady škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES 
zvažuje certifikaci reprezentativního řízení v případech, kdy žaloba pochází od spolku, který neprošel předchozí 
autorizací (tzn. není qualified entity), viz COMMISSION STAFF WORKING PAPER SEC(2008) 404, s. 20. 
380 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Řecká národní zpráva, s. 6. 
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jsme ho definovali výše (2.3.4), tedy o porušení nebo ohrožení práv kolektivu osob. Zda bude 

kolektiv definován jako celá veřejnost, určitý profil veřejnosti (např. spotřebitelé) anebo zcela 

konkrétní skupina osob (např. obyvatelé určité lokality), závisí na legislativním vymezení. 

V zásadě ale přichází v úvahu kterákoli z těchto variant.  

 Není potřeba, aby každý člen skupiny byl omezen nebo ohrožen na svých právech. 

K zahájení reprezentativního řízení je nezbytné pouze to, aby se protiprávní jednání dotýkalo 

takového počtu osob, aby bylo možno hovořit o porušení nebo ohrožení obecného zájmu. 

Negatorní (restituční) nárok obvykle vyplývá z protiprávního stavu. Jedná-li se o protiprávní 

zásahy, které nezakládají protiprávní stav, vyžaduje se trvající ohrožení protiprávním zásahem 

nebo pravděpodobnost jeho opakování.381  

 Negatorní žaloby představují nápravný prostředek, který je zaměřen do budoucna, a 

proto se o nich hovoří jako o preventivní ochraně. Je-li reprezentativní řízení založeno na 

ohrožení veřejnosti určitým protiprávním jednáním (tedy nikoli přímo na porušování práv), 

může se jevit téměř jako abstraktní veřejná kontrola zákonnosti.382 Přesto však nelze 

zapomínat, že základem reprezentativní žaloby je koncentrace soukromých zájmů (musí tedy 

existovat soukromá potřeba na dosažení nápravy) a není-li tomu tak, je nutné reprezentativní 

žalobu zamítnout.   

 

(v) Peněžité nároky jako předmět reprezentativního řízení: škoda na kolektivních 

zájmech, skimming-off žaloby atd. 

 

 Ačkoli je to spíše výjimečné, petit programové reprezentativní žaloby může znít i na 

peněžité plnění. Jedná se především o žaloby na náhradu škody způsobené kolektivním 

zájmům.383 Nejde tedy o důsledek poškození práv konkrétního subjektu, nýbrž o generální 

újmu na určitých zájmech, která není vyčíslitelná na individuální úrovni. Povaha tohoto řešení 

je sporná. Východiskem konceptu škody na kolektivních zájmech může být buď teorie 

                                                 
381 Srov. znění § 53 OBCH. Z. „práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena“. Srov. rovněž instruktivní 
formulaci § 8 odst. 1 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB: „Kdo se dopustí 
nepřípustného obchodního jednání […], může být žalován na odstranění a při nebezpečí opakování na zdržení se 
tohoto jednání. Nárok na zdržení se jednání přísluší již tehdy, když protiprávní jednání […] pouze hrozí.“ Srov. 
také usnesení Nevyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 1485/2005: „Negatorní žaloba by nesplnila svůj účel, kdyby 
zákaz rušební činnosti formulované v žalobním petitu, mohl pokrývat jen ten konkrétní rušební čin, ke kterému již 
došlo, a nepostihl by činnost podobného druhu, která podle okolností hrozí.“  Jde ovšem o problematiku, která 
není specifická pro kolektivní ochranu práv.  
382 Viz pozn. 133. 
383 V Evropě je koncept škody na kolektivních zájmech znám např. ve Francii (v rámci action civile), Řecku 
(žaloba podle čl. 10 odst. 16 ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE), nebo Bulharsku (čl. 188 ZÁKONA O OCHRANĚ 

SPOTŘEBITELE). Pro francouzskou úpravu srov. podrobně 6.7.3 níže a dále FRANKE, VERBANDSKLAGEN, s. 121 a 
násl.  
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náhrady škody, nebo soukromoprávní sankční principy (obdoba punitive damages), případně 

teorie náhrady nemajetkové újmy (morální škody).  

 Myšlenka zasadit problematiku kolektivní škody do kontextu standardních 

náhradových pravidel je lákavá, ovšem tímto postupem je téměř nemožné kolektivní škodu 

kvantifikovat. Jakým způsobem se ocení kolektivní újma na společných zájmech? Ve Francii 

soudy přiznávaly žalujícím spolkům symbolické odškodné jeden frank, čímž na jednu stranu 

uznávaly důvodnost žaloby, na druhou stranu si ale ušetřily náročný úkol stanovit výši škody. 

Od druhé poloviny osmdesátých let se tato praxe považuje za nepřijatelnou – shledává se v ní 

rozpor s funkcí konceptu kolektivní škody.384 Přesto však výše náhrady pouze zřídkakdy 

přesahuje řády stovek nebo několika málo tisíc EUR. Nezastírá se, že náhrada slouží převážně 

k pokrytí nákladů účasti spolku v řízení.385  

 V Řecku je kolektivní škoda pozitivněprávně definována jako náhrada nemajetkové 

újmy a pro její kvantifikaci jsou stanovena kritéria, která se velmi blíží kritériím pro 

vyměřování sankcí trestního charakteru (závažnost protiprávního jednání, obrat podniku 

žalovaného, potřeba generální a specifické prevence atd.).386 Obdobně je koncipována 

náhrada kolektivní škody na zájmech spotřebitelů v Bulharsku – soud má určit její výši 

v souladu s principy spravedlnosti.387  

 Aniž bychom měli v úmyslu činit definitivní závěry, je zřejmé, že pojem kolektivní 

škody má jak reparační, tak represivní souvislosti. Protože újma na kolektivních zájmech je 

obtížně vyčíslitelná, je vhodnější mluvit spíše o jejím zmírnění (zadostiučinění) než o 

náhradě. Kompenzace imateriálních zájmů a represivní postih ale zároveň mohou být dvěma 

stranami téže mince. Mezi jednotlivými teoriemi kolektivní škody proto podle našeho názoru 

není třeba stavět bariéry.  

 Získanou náhradu kolektivní škody musí spolek použít k podpoře dotčených zájmů. 

Buď je oprávněn tak učinit ve vlastní režii388, nebo musí respektovat postup stanovený 

zákonem (např. v Řecku je spotřebitelský spolek oprávněn ponechat si po odečtení nákladů 

spojených s řízením 35 % přísudku, zatímco 35 % je povinen odvést spotřebitelským svazům 

                                                 
384 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 117. 
385 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 121. 
386 Viz Papathoma-Baetge, A. Die Verbandsklage im griechischen Recht. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, 
BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 201. 
387 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Bulharská národní zpráva, s. 5. 
388 Což je případ bulharské úpravy, viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Bulharská 
národní zpráva, s. 7. 
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a 30 % do státního rozpočtu).389 Umožnit žalujícímu spolku autonomní využití přinejmenším 

části náhrady se považuje za žádoucí stimul reprezentativních aktivity.390     

 Variantou podobnou náhradě kolektivní škody je žaloba na odčerpání protiprávně 

nabytého užitku nebo zisku (tzv. skimming-off žaloba). Příkladem může být úprava podle 

§ 10 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB: „Kdo úmyslným 

nekalosoutěžním jednáním dosáhne zisku na úkor velkého množství odběratelů, může být 

žalován [určenými spolky a komorami] na vydání tohoto zisku do státního rozpočtu. Na zisk 

se započítají ta plnění, která dlužník poskytl na základě svého protiprávního jednání třetím 

osobám nebo státu; jestliže dlužník poskytne takové plnění teprve po splnění nároku podle 

předchozí věty, vrátí mu příslušný orgán Spolku odvedený zisk v tom rozsahu, v jakém plnění 

doloží. Uplatní-li více věřitelů nárok na zisk, platí předpisy občanského zákoníku [o věřitelské 

solidaritě].“ 391 Podle důvodové zprávy se zisk vypočte z obratu po odečtení výrobních a 

provozních nákladů.392  

 Je zřejmé, že středem pozornosti skimming-off řízení jsou nikoli poškozené osoby, 

nýbrž škůdce, a řízení tak nabývá výrazně generálně preventivní charakter (snad nejvíce ze 

všech modalit kolektivního procesu).393 Na německé úpravě se kritizuje především 

nepřiměřené důkazní břemeno, které musejí žalující spolky unést (prokázat úmyslné zavinění 

a kauzalitu mezi protiprávním jednáním a konkrétním ziskem je mimořádně obtížné)394, a dále 

skutečnost, že veškerý výnos je třeba odvést do státní pokladny, což spolky k zahajování 

řízení příliš nemotivuje. 

 Pro úplnost zmiňme ještě jeden způsob, jak učinit peněžitá plnění předmětem 

reprezentativního řízení. Jeho podstata spočívá v tom, že soud přizná individuální nároky 

členů skupiny kolektivnímu zástupci a ten je následně bude členům skupiny distribuovat 

(přímo nebo prostřednictvím některé z metod cy près). Není nám známo, že by tento 

mechanismus byl v současné době využíván v praxi, uvažuje s ním však konzultace Evropské 

                                                 
389 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Řecká národní zpráva, s. 5. 
390 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 209, 210. 
391 Obdobný nárok přísluší spolkům také podle § 34a GESETZ GEGEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN, oproti 
GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB však s tím rozdílem, že jej lze uplatnit pouze za předpokladu, že 
k odčerpání užitku již nedošlo ze strany kartelového úřadu. Na rozdíl od GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN 

WETTBEWERB se hovoří nikoli o odčerpání zisku (Gewinnabschöpfung), ale o odčerpání užitku 
(Vorteilsabschöpfung).    
392 Viz Micklitz, H.-W., Stadler, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 30. 
393 Bundesverfassungsgericht v usnesení ze dne 14.1.2004 sp. zn. 2 BvR 564/95 neshledal v metodě odčerpání 
zisku (v kontextu trestního práva) primárně sankční prostředek, cit. podle Micklitz, H.-W., Stadler, A., in: 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 18. 
394 Srov. Gottwald, P. Rozvoj systému kolektivní ochrany práv v Německu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 25. 
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komise ve věci náhrady škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES.395 Na 

rozdíl od skupinového řízení nemají členové skupiny v tomto řízení žádné procesní postavení 

a exekuční titul směřuje pouze vůči kolektivnímu zástupci.  

 

(vi) Jiný předmět reprezentativního řízení 

 

 Porůznu je představitelný i jiný předmět reprezentativního řízení. Tak např. řecká 

reprezentativní žaloba podle č. 10 odst. 16 ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE umožňuje 

spotřebitelskému spolku zahájit řízení o základu hromadné škodní události, přičemž pozitivní 

rozsudek zavazuje žalovaného vůči všem poškozeným spotřebitelům (v jiných případech se 

však právní moc rozsudku nerozšiřuje, takže negativní rozsudek nemá na postavení 

spotřebitelů vliv). Neuspokojí-li škůdce nárok dobrovolně, je spotřebitel oprávněn žalovat o 

určení jeho výše.396 

 

(vii)  Specifická procesní pravidla 

 

 Výše jsme uvedli, že průběh reprezentativního řízení modelově nevyžaduje odchylky 

od dvoustranného konceptu řízení. Přesto jednotlivé úpravy zavádějí specifická procesní 

pravidla, která žalobci usnadňují jeho procesní pozici.  

 Principy discovery známé z procesu USA jsou sice kontinentálnímu procesu dosti 

vzdáleny, také v Evropě se však stále intenzivněji pociťuje existence informačního deficitu na 

straně žalobce. Žalobce není schopen unést důkazní břemeno ani ve zdánlivě snadných 

případech, protože důkazní prostředky (např. pokud jde o prokázání úmyslu) má ve 

své dispozici výhradně žalovaný.397 Předmětem úvah jsou proto způsoby, jak lépe zajistit 

dostupnost důkazních prostředků.398 Např. podle § 28 odst. 3 rakouského 

KONSUMENTENSCHUTZGESETZ je podnikatel povinen ve lhůtě čtyř týdnů vydat subjektu 

                                                 
395 Viz COMMISSION STAFF WORKING PAPER SEC(2008) 404, s. 21. 
396 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Řecká národní zpráva, s. 8. 
397 Dopouští-li se dodavatel hromadného protiprávního jednání vůči spotřebitelské veřejnosti, má vůči 
spotřebitelským spolkům značnou informační výhodu. Údaje o koordinaci jednání a počtu poškozených 
spotřebitelů, data, z nichž lze zjistit výši zisku a škody, dokumentace o protiprávním jednání apod. se nachází 
výlučně v jeho dispozici.   
398 R. Breuer správně dává problém informačního deficitu do souvislosti s otázkou „rovnosti zbraní“. Jde tedy o 
komponent práva na spravedlivý proces. Viz Breuer, R.: Zugang zu Informationen, in: Mansel/Gauner-
Lieb/Henssler, Zugang zum Recht, s. 30. S tématem konec konců souvisí také problematika přenášení důkazního 
břemene, kterou v současné době v určitém rozsahu reflektují i české procesní předpisy, viz § 54 odst. 2 OBCH. Z. 
nebo § 133a O.S.Ř. K tomu viz také WINTEROVÁ, PROCESNÍ DŮSLEDKY SKUPINOVÉ ŽALOBY V ČESKÉM PRÁVU, s. 
355, 356. 



 89 

oprávněnému k reprezentativní žalobě všeobecné smluvní podmínky nebo smluvní formuláře, 

které používá nebo doporučuje, jestliže oprávněný subjekt osvědčí, že je to potřeba k ochraně 

práv spotřebitelů. K úspěchu žaloby není třeba, aby podnikatel všeobecné obchodní podmínky 

nebo smluvní formuláře užíval, postačí, pokud jejich užívání zamýšlí (§ 28 odst. 1 

KONSUMENTENSCHUTZGESETZ), respektive je má k tomu účelu připraveny.399  

 Projevem tohoto trendu je např. také čl. 2.2. BÍLÉ KNIHY O ŽALOBÁCH O NÁHRADU 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES, který mimo jiné předpokládá 

pravomoc soudu nařídit žalovanému zpřístupnění důkazů, které má k dispozici a které si 

žalobce není schopen jiným způsobem opatřit (včetně možnosti uložit žalovanému 

odpovídající sankci, pokud svou povinnost nesplní nebo důkazy zničí, a to i formou 

znevýhodnění v rovině důkazního břemene).400    

 Některé úpravy dávají spolkům zvláštní informační oprávnění vůči třetím osobám. 

Např. podle § 14a rakouského BUNDESGESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB jsou 

poskytovatelé poštovních a telekomunikačních služeb povinni sdělit spolkům oprávněným 

k reprezentativní žalobě stanovené údaje v souvislosti s protiprávním jednáním svého 

zákazníka. Často se uplatňují smírčí mechanismy, které je možné401 nebo dokonce nutné402 

využít před zahájením soudního řízení. 

 

D. Veřejná reprezentativní žaloba 

 

 Hovoříme-li o veřejné reprezentativní žalobě, máme na mysli žalobní legitimaci 

orgánů veřejné moci k ochraně veřejného zájmu. Ze široka nahlíženo, jakákoli účast 

veřejného orgánu v civilním řízení (např. účast státního zastupitelství podle § 35 O.S.Ř.) činí 

z řízení kolektivní proces, protože orgán veřejné moci zastupuje veřejnost. Takový úhel 

pohledu by ale pro nás byl málo užitečný. Uvažujme pouze o těch situacích, kdy veřejný 

orgán vykonává s využitím vlastní diskrece obecnou žalobní aktivitu na základě procesní 

legitimace, obdobnou např. spolkovému žalobnímu právu.  

                                                 
399 Viz Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich: Von der Verbandsklage zur Musterklage. In KOLLEKTIVE 

RECHTSDURCHSETZUNG, s. 200. 
400 Viz BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES, s. 
5. 
401 Např. § 15 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB – smírčí orgány zřízené při zemských 
průmyslových a obchodních komorách.  
402 Viz čl. 5 SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ: členské státy mohou předepsat provedení konzultací 
mezi stranami před zahájením soudního řízení. Tento požadavek je důsledkem upomínacího postupu, jak je 
znám především v německém právu (viz § 12 odst. 1 GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB), srov. 
BAETGE, RECHT DER VERBANDSKLAGE, s. 346 a násl. Pro přehled viz Micklitz, H.-W., in 
M ICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 234 – 237.  
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 V mnoha evropských jurisdikcích jde o oblíbené řešení.403 Obecně lze rozlišit tři 

přístupy. První je severský: reprezentativní žalobní právo přísluší ombudsmanovi jako orgánu, 

jehož posláním je ochrana práv třetích osob. Je např. oprávněn podat negatorní žalobu 

v zastoupení spotřebitelů.404 Druhý přístup je anglický: v oblasti common law se správní 

orgány historicky musely obracet na soud za účelem výkonu svých pravomocí. V současné 

době je sice tento princip ve značném rozsahu prolomen, žalobní právo jako takové ale 

veřejným orgánům zůstává (např. procesní legitimace Office for Fair Trading v rámci 

spotřebitelského práva).405 Konečně třetí přístup je německý: žalobně legitimovány jsou 

průmyslové, obchodní a živnostenské komory, které jsou zřízeny zákonem a mají postavení 

veřejnoprávních subjektů. Bez ohledu na veřejnoprávní subjektivitu je však status těchto 

institucí v podstatném ohledu nezávislý na veřejné moci, a problematika jejich žalobního 

práva se blíží oprávněním soukromých spolků.406, 407  

 Je obtížné konstruovat obecně platnou koncepci veřejného reprezentativního řízení, 

protože rozsah žalobní legitimace veřejných orgánů závisí v celém rozsahu na legislativních 

preferencích. Vezmeme-li ovšem v úvahu středoevropskou právní tradici a zkušenost, 

můžeme konstatovat, že je rozumné s procesní iniciativou veřejných orgánů v soukromých 

věcech šetřit.408 Žalobní právo je žádoucí svěřit jen těm orgánům, které vykonávají své 

pravomoci strukturálně nezávisle jako reflex přímého kontaktu s veřejností (tedy nikoli např. 

podle pokynů nadřízených orgánů).409 

 

E. Právní moc a výkon reprezentativního rozsudku 

 

 Na konec výkladu o reprezentativním řízení učiňme zmínku o problematice 

subjektivního rozsahu právní moci reprezentativních rozhodnutí.  

                                                 
403 S čímž počítá rovněž SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ, viz čl. 3 písm. a): oprávněným 
subjektem se může stát rovněž „nezávislý veřejnoprávní subjekt, který je výhradně odpovědný za ochranu zájmů 
podle článku 1 v členském státě, kde takový orgán existuje“. 
404 Viz např. KOCH, VERBANDSKLAGE, s. 427. 
405 Viz např. KOCH, VERBANDSKLAGE, s. 428. 
406 Např. § 8 odst. 3 bod 4 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB, a BAETGE, RECHT DER 

VERBANDSKLAGE, s. 337. Podobně v Rakousku, viz § 29 odst. 1 KONSUMENTENSCHUTZGESETZ. 
407 Označení „severský“, „anglický“ a „německý“ používáme za účelem vytvoření určité typologie. Neznamená 
to, že by se příslušné modely uplatňovaly jen v těchto lokalitách. Např. silný příklon k žalobnímu právu 
veřejných orgánů lze sledovat v Pobaltí, viz Micklitz, H.-W., in MICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, 
UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 224, 225.  
408 Viz např. KOCH, VERBANDSKLAGE, s. 428. Zmínku o rozsáhlých pravomocích státní prokuratury podle 
totalitního znění § 35 O.S.Ř. jsme již učinili výše (s. 42). 
409 Pro ilustrativní přehled srov. seznam oprávněných subjektů podle čl. 5 SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE 

JEDNÁNÍ (např. Úřední věstník EU 2010/C 167/02).   
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 Nabízí se myšlenka vztažení účinků reprezentativních rozhodnutí nejen na žalobce, ale 

i na další subjekty, kterým přísluší žalobní právo ve stejné věci, ať už by šlo o potencionální 

reprezentativní žalobce (zejména spolky), nebo členy skupiny. Takový přístup však podle 

našeho názoru není správný, ani účelný.410 Je nepřijatelné rozšiřovat účinky právní moci na 

osoby, kterým nebyla v řízení poskytnuta procesní práva.411 Zbytečné jsou přitom obavy, že 

by vyšší počet reprezentativních žalobních legitimací znamenal pro žalovaného nelegitimní 

zátěž. Jedná-li žalovaný hromadně vůči množství osob, musí počítat s tím, že každá z těchto 

osob bude oprávněna proti němu využít prostředků právní ochrany. To je přirozené a není 

potřeba z tohoto důvodu jakkoli omezovat možnosti procesní ochrany.412  

 Reprezentativní žalobní právo je pouze doplňkem věcných aktivních legitimací. Jsou-

li proti žalovanému věcně legitimovány tisíce osob, jeho právní pozice se reálně nezhorší, 

jestliže k nim přistoupí procesní legitimace několika spolků. Je pravdou, že pro žalovaného to 

může znamenat komplikaci po praktické stránce, protože reprezentativní žalobci bývají 

aktivnější než žalobci individuální, a žalovanému tak s vyšší pravděpodobností hrozí, že jeho 

jednání bude postiženo. To ale není argument proti reprezentativnímu žalobnímu právu. 

Modelově si lze představit několik situací výkonu konkurujících si žalobních práv: 

a) další řízení bude zahájeno před skončením prvního řízení: v tomto případě je zapotřebí 

obě řízení spojit, 

b) další řízení bude zahájeno po pravomocném skončení prvního řízení, ve kterém bylo 

žalobě vyhověno, a žalovaný povinnost splnil: pak je třeba druhou žalobu zamítnout, 

c) další řízení bude zahájeno po pravomocném skončení prvního řízení, ve kterém bylo 

žalobě vyhověno, ale žalovaný povinnost nesplnil: nic nebrání projednání druhé 

žaloby (rozsudek není v novém řízení závazný a žalovaný nemá nejmenší důvod ke 

stížnostem),413 

d) další řízení bude zahájeno poté, co v prvním řízení došlo k pravomocnému zamítnutí 

žaloby: druhou žalobu lze projednat. Pro žalovaného sice může vícenásobné 

projednání téže věci znamenat určitou zátěž, tu však lze kompenzovat náhradou 

                                                 
410 Viz GILLES, PROZESSRECHTLICHE PROBLEME, s. 22 a násl. 
411 Rozšířením právní moci na celou skupinu reprezentovaných osob se z reprezentativního řízení vlastně stává 
skupinové řízení (ovšem bez garance procesních práv členům skupiny). 
412 Viz Tweede Kamer der Staten-Generaal (Druhá komora nizozemského parlamentu), zpráva ze zasedání 1991 
– 1992, 22486, Nr. 3. Regeling van de bevoegdheid van bepaalde rechtspersonen om ter bescherming van de 
belangen van andere personen een rechtsvordering in te stellen, s. 26: „Ú čelem přiznání žalobního práva 
zájmovým organizacím je nabídnout zlepšení právní ochrany v případech, ve kterých nejsou jednotlivci ochotni a 
schopni sledovat své zájmy pomocí vlastního žalobního práva. Tomuto cíli neprospěje, jestliže se jednotlivcům 
odejme možnost bezprostřední právní ochrany“, cit. podle Frenk, N., Boele-Woelki, K. Verbandsklage in den 
Niederlanden. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 233.   
413 Viz např. LAKKIS , KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 194, 195.  
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nákladů řízení. Lze navíc usuzovat, že procesní riziko bude žalobce od opakovaných 

žalob účinně odrazovat.    

 S konkurenčním výkonem více žalobních práv se tedy lze bez větších obtíží vypořádat 

pomocí standardních procesních pravidel. Tím spíše nevidíme důvod, proč by se subjektivní 

rozsah právní moci reprezentativního rozsudku měl rozšiřovat na celou skupinu 

zastupovaných osob. V reprezentativním řízení se prosazují zájmy členů skupiny, nikoli však 

(bezprostředně) jejich subjektivní práva. To je také převažující stanovisko napříč 

zahraničními úpravami.414  

 Výjimky existují. V případě ad hoc reprezentativních žalob jsou předmětem řízení 

obvykle individuální nároky na (peněžité) plnění, a je proto vyloučeno, aby tytéž nároky 

později uplatňoval jiný subjekt (problematika se neliší od aplikace účinků právní moci v 

podmínkách právního nástupnictví k předmětu sporu).  

 V případě negatorních žalob zákonodárce mnohdy usnadňuje pozici členům skupiny 

tím, že jim umožňuje odvolat se na pozitivní výsledek reprezentativního řízení. Viz např. § 11 

UNTERLASSUNGSKLAGENGESETZ: „Jedná-li žalovaný v rozporu s […] uloženou negatorní 

povinností, považuje se příslušné ustanovení všeobecných obchodních podmínek za neúčinné, 

jestliže se dotčená smluvní strana dovolá účinků rozsudku.“ 415  

 Dalším příkladem modifikace rozsahu právní moci reprezentativního rozsudku je 

žaloba na náhradu kolektivní škody nebo odčerpání neoprávněně získaného užitku. Je zřejmé, 

že jakmile jednou dojde k nahrazení kolektivní škody nebo odčerpání užitku, není možné 

požadovat totéž podruhé. Nejde však ani tak o účinky právní moci rozsudku jako spíše o 

problematiku dvojího plnění téhož dluhu.416 Na druhou stranu, jedná-li se o kolektivní škodu, 

je možné, že nárok na její náhradu bude uplatňovat více spolků, každý z důvodu ochrany 

jiných zájmů.417 V takovém případě je nutné posoudit nároky odděleně.  

                                                 
414 Viz např. Beuchler, H., Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1154, 1155. 
415 Srov. také případ reprezentativní žaloby podle čl. 10 odst. 16 řeckého ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 
popsaný na s. 88: pozitivní výsledek řízení zavazuje žalovaného co do základu věci vůči všem dotčeným 
spotřebitelům. 
416 Jestliže dlužník splní dluh jednomu ze solidárně oprávněných věřitelů, nemůže po něm tentýž dluh požadovat 
druhý věřitel (jak to ostatně výslovně stanoví § 10 odst. 3 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN 

WETTBEWERB).  
417 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 123. Autor cituje francouzský případ 
(Cass. crim., 6.7.1994, Bull. crim. n. 210 [podle našeho názoru však správně: Bull. crim. 267 nebo Gazette du 
Palais 1994 II somm. 695]), kdy do řízení o neoprávněném obohacení lékaře na úkor pacientů vstoupila dvě 
spotřebitelská a jedno profesní sdružení. 
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 Výjimečně některé úpravy stanoví širokou závaznost reprezentativního rozsudku418, 

což pak je intenzivním zdrojem kritiky. Alternativou tohoto přístupu je umožnit soudu 

v jiném řízení diskreční posouzení, zda je spravedlivé vycházet z reprezentativního 

rozsudku.419, 420  

                                                 
418 Srov. nejasnosti ohledně subjektivních mezí závaznosti rozsudku v Řecku v Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 199, 200.  
419 Což je španělský případ, viz Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 705. 
420 Přístup procesního práva USA k tomuto problému je specifický. Ve věci Satsky v. Paramount 
Communications, Inc., 7 F.3d, 1464 (1993), 1470 soud dovodil, že je třeba rozlišovat veřejné a soukromé zájmy: 
„Stát se sice nemůže domáhat […] odškodnění újmy na soukromých zájmech žalobců, v posuzovaném případě 
však šlo o odškodnění újmy na přírodních zdrojích Colorada. Jestliže stát vede soudní řízení o společná veřejná 
práva, jsou občané v řízení státem zastoupeni a jsou vázáni rozsudkem. […] Rozsah, ve kterém se na žalobce 
vztahuje překážka věci rozsouzené, závisí na povaze práv, která se uplatňují. […] Nároky nejsou postiženy 
překážkou věci rozsouzené v rozsahu, ve kterém tyto nároky zahrnují újmu na výlučně soukromých zájmech, 
které stát není oprávněn u soudu uplatnit.“   
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5. VYBRANÉ PROBLÉMY KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV 

 

5.1. RIZIKA KOLEKTIVNÍHO PROCESU 

 

 Mechanismy kolektivní ochrany práv bývají terčem kritiky vzhledem k prostoru k 

jejich zneužití. Obvykle se v tomto směru skloňuje class action v USA. Byť bychom obtížně 

hledali právní institut, který by nebylo možné využít v rozporu s jeho účelem, v rámci 

kolektivní ochrany práv nabývá tento problém na váze. Jde o společenský potenciál, který 

kolektivní proces koncentruje, a vliv, který je schopen vykonávat kolektivní zástupce.421 

Ačkoli nechceme otázky zneužívání kolektivního procesu přeceňovat, je nezbytné seznámit se 

s existujícími riziky a hledat způsoby, jak se s nimi vypořádat, aniž bychom zároveň 

podvázali přínosy kolektivní ochrany práv. 

 Nebezpečí hrozí jednak odpůrci skupiny (zpravidla žalovanému) a jednak samotným 

členům skupiny. 

 

5.1.1. Ohrožení žalovaného: strike suits 

 

 Nejkřiklavější formu zneužití class action představují tzv. strike suits.422 Advokát 

podává žalobu, která má sama o sobě malou naději na úspěch a spoléhá, že okolnosti donutí 

žalovaného k uzavření smíru.  

 Samotná žaloba je velmi stručná a založená spíše na spekulacích než na tvrzeních 

podložených důkazy. Žalobce se orientuje na discovery, kdy bude po žalovaném požadovat 

předložení extenzivních informací a důkazních materiálů, a věří, že tímto způsobem získá 

poznatky, které jeho žalobu odůvodní. Do stadia meritorního projednání se ale řízení dostane 

jen zřídka. Náklady a komplikace spojené s discovery (viz s. 69)423, náklady na právní 

zastoupení424, negativní publicita a přece jen určitá nejistota ohledně výsledku sporu 

(rozhodnutí poroty jsou nevypočitatelná) přimějí racionálně uvažujícího žalovaného přistoupit 

                                                 
421 In re Countrywide Financial Corp. Customer Data Sec. Breach Litigation, WL 5184352 (W.D.Ky. 2009) tvoří 
žalující skupinu cca 17 mil. osob, ve věci McLoughlin v. People’s United Bank, Inc., 586 F.Supp.2d 70 (2008) 
cca 10 mil. osob, In re Diet Drugs (Phentermine, Fenfluramine, Dexfenfluramine) Products Liability Litigation, 
553 F.Supp.2d 442 (2008) cca 6 mil. osob, a tak bychom mohli pokračovat dále. 
422 Např. MCDONALD, M ILBERG’S MONOPOLY, s. 509 a násl. 
423 Discovery je zpravidla mnohem nákladnější pro žalovaného než žalobce, viz např. EICHHOLTZ, US-
AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 27. 
424 Zatímco advokáti žalobců účtují svůj honorář na bázi výsledkové odměny (contingency fees), advokáti 
žalovaných používají hodinových sazeb (metoda lodestar) bez ohledu na výsledek sporu. 
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na „výkupné“ za skončení sporu.425 Žalovaný konec konců bývá proti obdobným případům 

pojištěn. 

 Nechceme tvrdit, že tyto a jiné obdobné scénáře jsou pravidlem, nicméně nelze popřít, 

že se vyskytují. Právě ony vedly k přijetí PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT 

v roce 1995 (viz s. 52), jehož účelem bylo korigovat praxi skupinového řízení ve věcech 

cenných papírů, kde se problémy projevovaly nejakutněji.  

 Jde ovšem spíše o důsledek specifické konstelace procesního a hmotného práva USA 

než obecný deficit skupinového řízení.426 Již jsme zmínili, že orientace řízení ve 

prospěch žalobce a podřízení průběhu sporu principům sporting theory of justice je součástí 

filozofie, kterou se procesní právo USA vymezuje vůči evropskému (i anglickému) civilnímu 

procesu. V Evropě jsou neznámé agresivní praktiky discovery a na rozdíl od USA se 

zpravidla aplikuje pravidlo náhrady nákladů řízení. S ohledem na náročnější důkazní břemeno 

a riziko spojené s náklady sporu necítí žalobci tak intenzivní motivaci k zahajování sporů jako 

v USA.    

 

5.1.2. Punitive damages 

 

  Dalším faktorem, který v USA vychyluje misky vah ve prospěch žalobce, je institut 

punitive damages. Jedná se o civilněprávní sankci, která může být žalovanému uložena ve 

prospěch žalobce nad náhradu škody (compensatory damages), prokáže-li se, že se dopustil 

úmyslného nebo hrubě nedbalého deliktního jednání.427 Účel punitive damages spočívá v represi, 

nikoli kompenzaci. Výše punitive damages by měla zachovávat určitý poměr ke compensatory 

damages (obecně by neměla překračovat jejich čtyřnásobek až desetinásobek), přesná měřítka ale 

neexistují.428  

  Pomineme-li právněpolitické konotace institutu punitive damages, nutno konstatovat, 

že technicky jde o instrument, který sice zvyšuje procesní riziko žalovaného, na druhé straně je 

tím ale schopen přispět ke spravedlivějšímu smírnému vypořádání věci.429 Punitive damages 

                                                 
425 Viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 25 a násl. 
426 Viz např. Cafaggi, F., Micklitz, H.-W., in CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 413, nebo Tichý, L. 
Procesní ochrana kolektivních zájmů – přehled a řešení. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ, s. 
60. 
427 Např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 58. 
428 Např. ve věci Engle v. RJ Reynolds Tobacco, WL 33534572 (Fla.Cir.Ct., 2000) porota přisoudila žalující 
skupině compensatory damages cca 12 mil. dolarů a punitive damages cca 145 mld. dolarů; soud prvního stupně 
verdikt poroty potvrdil, odvolací soud však rozsudek zrušil (viz Liggett Group Inc. v. Engle, 853 So.2d 434 
(2003)). 
429 Ilustrujme věc na následujícím příkladu: Žalovaný způsobí žalobci škodu ve výši 1 mil. USD. Procesní riziko 
žalobce (pravděpodobnost, že neuspěje) činí 25 %. Racionálně uvažující žalobce tedy uzavře smír v hodnotě 750 
tis. USD, čímž ponechá žalovanému neoprávněný prospěch ve výši 250 tis. USD. Jestliže žalovanému budou 
v řízení – kromě compensatory damages – hrozit také punitive damages ve výši 500 tis. USD, je pravděpodobné, 
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mohou ze středoevropského pohledu působit hrozivě, ale skutečnost však bývá střízlivější. 

Žalovanému se punitive damages ukládají v poměrně malém procentu případů, zejména tam, kde 

je pohnutka protiprávního jednání zvláště zavrženíhodná, a tím vlastně do určité míry plní funkci 

kompenzace nemajetkové újmy.430  

  Ostatně české právo zná v určitých situacích mechanismy podobající se punitive 

damages. Srov. např. § 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon: „výše bezdůvodného 

obohacení vzniklého na straně toho, kdo nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, 

činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného 

nakládání s dílem“.431 

 

5.1.3. Zájmy kolektivního zástupce (advokáta) a členů skupiny 

 

 Objasnili jsme (4.1), že katalyzátorem class actions v USA jsou advokáti a zájem 

členů skupiny je fixován na finanční zájem advokáta. Advokátní odměna je financována 

z výtěžku class action (respektive z uzavřeného smíru), a class action tak pro advokáta 

představuje investici. Jestliže skupinové řízení neskončí úspěchem, advokát nejenže nezíská 

žádný honorář, ale nevrátí se mu ani náklady, které do organizace class action vložil. 

Iniciativa k zahájení skupinového řízení zpravidla nevychází od poškozených osob, ale od 

advokátů. Nikoli členové skupiny hledají advokáta, ale advokát vyhledává členy skupiny. 

Advokát bývá označován za „soukromého státního zástupce“ („private attorney general“).432  

 Tento stav však má i své stinné stránky. Milberg Weiss, přední advokátní kancelář 

zastupující žalobce v class actions v USA, byla v roce 2006 usvědčena, že od poloviny 70. let 

vyplatila různým osobám nejméně 11,3 mil. USD za to, že vystupovali jako žalobci v class 

actions.433 Advokátní kanceláře se předhánějí, která dříve zahájí skupinové řízení a bude 

jmenována zástupcem skupiny. Hovoří se o „race to the court room“.434  

                                                                                                                                                         
že se obě strany dohodnou na smíru v hodnotě okolo 1 mil. USD, tedy na úrovni způsobené škody. Podrobněji 
k ekonomické analýze smírného urovnání sporů viz POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, s. 597 a násl.  
430 Nutno také vzít v úvahu, že v common law je buď zcela vyloučeno, nebo podstatně omezeno užívání institutu 
smluvní pokuty (punitive damages se ovšem uplatňují v případě deliktní, nikoli smluvní odpovědnosti). 
431 Podobně rovněž § 5 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Jedná se o 
paušalizaci újmy související s protiprávním jednáním, jak o ní hovoří čl. 13 směrnice č. 2004/48/ES o 
dodržování práv duševního vlastnictví. Toto evropské „zostření“ náhrady škody má však v kontextu práva USA 
blíže k treble damages než k punitive damages. Treble damages (tzn. „trojnásobná“ náhrada škody) odpovídá 
filozofii kompenzace újmy, kterou lze v řízení obtížně kvantifikovat. Obecně však jakékoli zmínky o punitive 
damages působí na úrovni EU krajní nevoli. Viz např. opakované připomínání, že punitive damages nemohou 
být předmětem kolektivního řízení v CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS (s. 16, 18).  
432 Viz COFFEE, UNDERSTANDING THE PLAINTIFF ’S ATTORNEY, s. 669. 
433 Viz MCDONALD, M ILBERG’S MONOPOLY, s. 509. 
434 G. Witzsch referuje o případu, kdy již 24 hodin po srážce dvou tankerů u pobřeží Kalifornie bylo u soudu 
podáno více než deset class actions pro znečištění pobřeží unikajícími ropnými látkami (Witzsch, G. Class 
Actions. In Juristenzeitung, Jg. 1975, s. 279, cit. podle Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 1010). S tím souvisí také praxe tzv. „reverse auctions“ (obrácených aukcí). Dojde-li 
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 Není pochyb, že se jedná o nešvary, a americký zákonodárce se s nimi snaží 

bojovat.435 Na druhou stranu, z class action se stal sociální fenomén, který je schopen 

soukromoprávní metodou řešit problémy, které by jinak zůstaly bez nápravy. Především jde o 

prosazování drobných rozptýlených škod, k jejichž individuálnímu postihování, se nedostává 

ekonomické motivace. V USA se tak např. mohl vyvinout účinný systém soukromého 

vymáhání kartelového práva, který je v Evropě prozatím téměř neznámý.436 Class actions jsou 

rovněž schopny do určité míry suplovat funkci sociálního pojištění, jehož ucelená úprava ve 

Spojených státech dosud chyběla.437 Tím se zároveň do určité míry ospravedlňuje využívání 

class actions k reparaci masových škod na zdraví, přestože jde o instrument projektovaný 

k prosazování drobných nároků.438  

 Pro členy skupiny nepředstavují problém ani tak strike suits, jako spíše situace, kdy 

kolektivní zástupce obětuje jejich zájmy zájmům svým nebo dokonce zájmům žalovaného. 

Z povahy každé kolektivní akce vyplývá určité omezení autonomie zúčastněných. To jim na 

jednu stranu přináší užitek, kterého by jinak nemohli dosáhnout, na druhou stranu to má za 

následek, že se jim „věc vymyká z rukou“. Hrozí nebezpečí koluzního jednání kolektivního 

zástupce.439 Hlavní roli přitom hrají peníze. Finanční motivace advokáta sice obecně 

koresponduje se zájmy členů skupiny (čím vyšší bude zisk pro členy skupiny, tím vyšší bude 

jeho odměna), nemusí to ale platit bezvýjimečně.  

 Zejména v případě smírného řešení sporů hrozí, že advokát, který uzavírá smír na účet 

celé skupiny, pro sebe akceptuje nabídku vysoké odměny, zatímco členové skupiny se budou 

muset spokojit se skromnějším plněním. O neblahé praxi „coupon settlements“, kdy členové 

skupiny neobdrží peněžité plnění, ale např. slevové kupóny, jsme se již zmínili výše (s. 77).440 

Totéž platí o ostatních způsobech nepřímého odškodnění založených na metodě cy près. 

                                                                                                                                                         
k zahájení více řízení v různých jurisdikcích, vyjednává žalovaný paralelně se všemi žalobci a smír uzavře s tím 
z nich, který mu nabídne nejvýhodnější podmínky (tedy podmínky nejméně výhodné podmínky pro členy 
skupiny). Takový smír pak bude po schválení soudem zavazovat všechny členy skupiny a iniciátoři ostatních 
class actions odejdou s prázdnou. Viz např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 74 a násl. nebo ALI, 

PRINCIPLES OF THE AGGREGATE LITIGATION , s. 192. 
435 Viz tři zásadní novely úpravy class action v posledních dvaceti letech: PRIVATE SECURITIES L ITIGATION 

REFORM ACT (1995), novela čl. 23 FRCP provedená Supreme Court účinná ode dne 1.12.2003, a CLASS ACTION 

FAIRNESS ACT (2005). 
436 Viz pilotní projekt EU na tomto poli: BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM 

ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES. 
437 Podrobně HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 61 – 68. 
438 Viz např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 959. Ozývají se však i hlasy, které 
považují tržní přístup amerických advokátů k class action za jednoznačně pozitivní, viz např. GILLES, FRIEDMAN, 
EXPLODING THE CLASS ACTION AGENCY COSTS MYTH, s. 104 a násl. 
439 V podstatě jde o specifické projevy obecného problému „principal-agent“. Komplexně viz např. EICHHOLTZ, 
US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 19 – 24. 
440 Např. Leslie, C. R. Market-Based Approach to Coupon Settlements in Antitrust and Consumer Class Action 
Litigation. In UCLA Law Review, vol. 49 (2001 – 2002), no. 4, passim, ale zejména s. 1004 a násl. 
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Vyloženě kriminální charakter pak má jednání, kdy kolektivní zástupce iniciuje class action 

po dohodě se žalovaným za účelem uzavření smíru na úkor členů skupiny.441  

 Zvládnout tato rizika znamená buď omezit okruh aktivně legitimovaných subjektů na 

ty, u kterých je potenciál koluze nižší (spolky, ombudsman atd.), nebo svěřit soudu 

odpovídající kontrolní pravomoci. Jinou otázkou je pochopitelně to, jak intenzivní účinek ten 

který prostředek kolektivní ochrany má. Opt-out skupinové řízení znamená vyšší riziko 

koluze než opt-in řízení; nejméně „nebezpečným“ prostředkem pro členy skupiny je patrně 

reprezentativní žaloba, která nerozšiřuje účinky právní moci rozsudku. 

 

5.1.4. Evropský přístup 

 

 Pro konzervativní evropské zákonodárce je otázka rizik kolektivního procesu obvykle 

na prvním místě. O efektivitě lze podle tohoto pohledu uvažovat pouze v mezích procesních 

záruk, které brání nezamýšleným důsledkům aplikace úpravy.  

 V tomto duchu byl např. ve Švédsku nakonec legislativně přijat opt-in typ 

skupinového řízení, ač to bylo v rozporu s expertními doporučeními.442 Ve Finsku je oprávněn 

zahájit skupinové řízení dokonce pouze spotřebitelský ombudsman443, a mluvit proto o 

finském skupinovém řízení jako o autonomním prostředku prosazování práva lze jen opatrně. 

V Německu vedly obavy ze zneužití skimming-off žaloby k omezení možnosti požadovat 

odčerpání zisku pouze na případy, bude-li žalovanému prokázán úmysl při porušení 

soutěžních pravidel, a žalobce je navíc povinen odvést celý výtěžek do státní pokladny. 

V důsledku toho se mechanismus stal mimořádně těžkopádný.444 

  Závěrečná zpráva projektu Evropské komise EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

COLLECTIVE REDRESS tak musela konstatovat, že ve zkoumaném období445 bylo v členských 

státech identifikováno jen 326 kolektivních spotřebitelských žalob na peněžité plnění, přičemž 

žalobní nárok většiny z nich se pohyboval mezi 10 tis. a 99 tis. EUR (nutno přitom brát 

v úvahu, že 196 případů má původ ve Francii s využitím action civile, kterou nelze považovat 

                                                 
441 Pro ostře kritický přístup ke class action s ohledem na koluzní jednání advokátů srov. Koniak, S. P. Feasting 
While the Widow Weeps: Georgine v. Amchem Products Inc. In Cornell Law Review, vol. 80 (1994 – 1995), 
no. 4, s. 1045 a násl.  
442 Závěry tzv. Lindblomovy komise z roku 1994, včetně návrhu zákona. Blíže viz 6.4 a dále Mom, A., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 505. 
443 Viz např. GLOBAL CLASS ACTION, Viitanen, K. Finská národní zpráva, s. 3. 
444 Viz např. Micklitz, H.-W., Stadler, A., in: MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 27 a násl. 
445 Které činilo v zásadě 10 let (do roku 2007). Vzhledem k rozdílným okamžikům přijetí národních úprav se ale 
délka posuzovaného období může v konkrétních případech lišit, viz s. 7 cit. zprávy.  
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za typický prostředek kolektivní ochrany práv, viz 6.7 níže).446 Naopak z podobného 

výzkumu class actions ve Spojených státech plyne, že smír447, jehož hodnota by byla nižší 

1 mil. USD, je výjimečnou záležitostí.448 Průměrný peněžitý výnos kolektivního řízení pro 

jednu zastupovanou činí v USA od 315 do 528 USD (v 75 % případů je to od 645 do 3341 

USD)449, zatímco v Evropě jde o 41 EUR (bez Nizozemí)450. Nepoměr mezi Evropou a USA 

je zjevný. 

 Přes značnou opatrnost evropského přístupu (nebo snad díky ní) lze konstatovat, že 

dostupné zdroje nesvědčí o zneužívání reprezentativních ani skupinových řízení v Evropě.451 

Stojí za pozornost, že i ty evropské jurisdikce, které disponují velmi intenzivními prostředky 

kolektivní ochrany, jako je portugalská skupinová žaloba podle DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR nebo anglické representative proceedings podle čl. 

19.6 a násl. CPR, podávají spíše zprávy o jejich latenci než nadužívání nebo dokonce 

zneužívání.452  

 O neregulérním uplatňování class action nevypovídá ani situace v jiných jurisdikcích 

common law (Kanada, Austrálie atd.). Věnuje se sice velká pozornost zajištění odpovídajícího 

zastoupení pasivních členů skupiny, ale excesy známé ze Spojených států se v těchto zemích, 

jak se zdá, neodehrávají.453 Ojedinělou praxi sporného nakládání s kolektivní žalobou, která 

se vyvinula v Brazílii, popisuje A. Gidi: orgán veřejné žaloby (Ministério Público) využívá 

svou žalobní legitimaci tak často, až je v tom spatřováno určité obcházení legislativního 

procesu.454 

                                                 
446 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final Report s. 7 a 8. 
447 Jak už bylo vícekrát zmíněno, velká většina certifikovaných class actions končí smírným urovnáním. 
448 RAND INSTITUTE FOR CIVIL JUSTICE, CLASS ACTION DILEMMAS , s. 19. Třebaže se výzkum netýkal pouze 
spotřebitelských sporů, z odkazu je zřejmé, že cit. závěry lze aplikovat také pro spotřebitelské class actions. 
449 Srov. WILLGING/HOOPER/NIEMIC, EMPIRICAL ANALYSIS OF RULE 23, s. 84, 85. Jde o průměr všech typů class 
actions, nikoli jen spotřebitelských. 
450 Včetně Nizozemí činí průměrný výnos 910 EUR. Tento údaj však podstatně zkresluje průměrný výnos 
kolektivního procesu v ostatních zemích. V Nizozemí totiž došlo k soudnímu schválení smírného vypořádání 
několika škodních událostí velkého rozsahu (na základě smírčí skupinové žaloby podle čl. 7:907 BURGERLIJK 

WETBOEK, srov. pozn. 316), které jinde nemají obdoby. Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE 

REDRESS, Final Report, s. 116. Nutno také vzít v úvahu, že do evropského přehledu se zahrnují pouze ty 
kolektivní mechanismy, které umožňují identifikaci přísudku na jednu zastupovanou osobu (nikoli tedy např. 
mechanismy, ve kterých se za zastupovanou skupinu považuje celá spotřebitelská veřejnost, jako např. 
francouzská action civile). 
451 Viz např. Hopt, K. J., Baetge, D. Rechtsvergleichung und Reform des deutschen Rechts – Verbandsklage und 
Gruppenklage. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 28. 
452 Pro Portugalsko srov. GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. S. Portugalská národní zpráva, s. 20, a pro Anglii 
EINHAUS, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 212. 
453 Viz např. Hopt, K. J., Baetge, D. Rechtsvergleichung und Reform des deutschen Rechts – Verbandsklage und 
Gruppenklage. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 49, a dále 
MULHERON, CLASS ACTION, s. 287 a násl. 
454 Srov. GIDI, CLASS ACTIONS IN BRAZIL, s. 379 a násl. Autor však netvrdí, že by se tak dělo na úkor 
zastupovaných osob. 
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5.2. ZÁRUKY OCHRANY KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů 

 

5.2.1. Překonávání soudcovské zdrženlivosti 

 

 O tom, jak je možné čelit rizikům spojeným s kolektivním procesem, jsme již ledacos 

uvedli. V 4.2.4 jsme rozdělili záruky řádného průběhu skupinového řízení na strukturální a 

instrumentální. Tuto klasifikaci lze vztáhnout na kolektivní proces obecně. Mezi strukturální 

nástroje řadíme ty, které jsou spojeny s koncepcí řízení jako takovou. Jedná se o otázky, komu 

bude udělena žalobní legitimace, co může být předmětem kolektivního řízení, jaké bude 

postavení členů skupiny (skupinové nebo reprezentativní řízení, opt-in nebo opt-out) atd. 

Instrumentální nástroje naopak ztělesňují zvláštní pravomoci soudu v kolektivním řízení. 

Instrumentálním nástrojům se budeme podrobněji věnovat v tomto oddílu.  

 Máme na mysli záruky sloužící ochraně pasivních členů skupiny. Nebezpečí, která 

mohou z kolektivního řízení plynout žalovanému (strike suits apod., viz 5.1), jsou 

specifickým projevem problému šikanózních žalob a jako s takovými je třeba se s nimi 

vypořádat.455 

 Zvláště ve skupinovém řízení nemůže být role soudu stejná jako v tradičním řízení. 

Kromě vlastní rozhodovací činnosti vystupuje do popředí také potřeba zajistit účinné řízení 

sporu.456 Každé soudní řízení se sice odehrává pod taktovkou soudce a v každém řízení 

přísluší soudci jisté řídící pravomoci, ve skupinovém řízení to ale platí dvojnásob. Skupinové 

řízení odlišuje od řízení dvoustranného účast velkého počtu osob, rozsáhlý předmět řízení a 

řada souvislostí a zájmových nuancí. Skupinové řízení je plastická materie, která se vymyká 

binárnímu modelu „přiznat – zamítnout“, „povolit – nepovolit“. Soudce musí bez ohledu na 

návrhy stran kreativně zvolit tu z možných cest, která nejúčinněji povede k cíli. Ze soudce se 

stává manažer řízení457, který hledá rovnováhu mezi dvěma zásadami: efektivitou řízení na 

straně jedné a ochranou práv členů skupiny na straně druhé. 

                                                 
455 Zákonodárce někdy výslovně předpokládá možnost zamítnutí žaloby pro její šikanózní charakter, viz např. 
§ 2 odst. 3 německého UNTERLASSUNGSKLAGENGESETZ cit. na s. 88.  
456 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1091, 1092. 
457 Srov. např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 32. V moderní společnosti je obtížné, ne-li 
nemožné zachovat tradiční pojetí projednací zásady. V tomto směru argumentovali již v roce 1983 M. 
Cappelletti a B. Garth, a to nikoli pouze v souvislosti s kolektivním řízením, viz Cappelletti, M., Garth, B. The 
Protection of Diffuse, Fragmented and Collective Interests in Civil Litigation: Finding an Appropriate 
Compromise: A Comparative Study of Individualistic Models and Group Rights in Civil Procedure. In 
HABSCHEID, EFFECTIVENESS OF JUDICIAL PROTECTION AND CONSTITUTIONAL ORDER, s. 155. 
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 Z těchto důvodů se dále zaměříme na skupinové řízení (5.2.2, 5.2.3), o 

reprezentativním řízení učiníme zmínku v 5.2.4. 

 

5.2.2. Dohled nad efektivním průběhem skupinového řízení 

 

 Úkolem soudce je zajistit, aby kolektivní řízení proběhlo účinněji, než pokud by 

jednotlivé nároky byly projednávány individuálně. Již na počátku sporu proto musí podrobit 

předmět řízení zkoumání z hlediska splnění podmínek řízení – pokud jde o početnost a kohezi 

skupiny, kritérium manageability atd. (viz s. 62 a násl.). Má-li soudce za to, že podmínky 

skupinového řízení nejsou splněny, neznamená to, že by měl žalobu odmítnout. To je teprve 

nejzazší řešení.458 Je-li to možné, má se pokusit – buď s využitím vlastních diskrečních 

pravomocí, nebo v součinnosti se žalobcem – upravit předmět sporu tak, aby řízení mohlo 

proběhnout, např. zúžit rozsah žalobní skupiny, omezit okruh hromadně projednávaných 

otázek, rozdělit skupinu do podskupin apod.  

 Je klíčové, aby soudce zavedl účinný způsob komunikace se stranami – aby se 

neomezoval jen na povinné obesílání, ale průběžně se stranami konzultoval otázky vedení 

sporu (např. na neformálních jednáních).459 Soudce musí mít od počátku konkrétní představu 

o vedení sporu. Není-li tomu tak, jde o závažnou chybu, která povede k průtahům řízení.460  

 K tomu účelu je žádoucí zpracovat plán průběhu sporu (case-management plan, trial 

schedule apod.), projednat ho se stranami a jeho podstatné části zahrnout do procesního 

usnesení. Z plánu musí být zřejmé, které otázky se považují sporné, jakým způsobem budou 

projednány (zda soudce vybere jeden nebo několik nároků, které vzorově projedná, nebo zda 

se bude zabývat společnými otázkami komplexně), v jakém pořadí budou sporné skutečnosti 

předmětem dokazování nebo jakým způsobem bude rozhodnuto o výši nároků (zda bude 

nejdříve vydán rozsudek o základu věci apod.). Plán vedení řízení by měl rovněž stanovit 

rozdělení kompetencí mezi členy soudního týmu a způsob koncentrace řízení.461  

                                                 
458 Viz např. In re Hotel Telephone Charges, 500 F.2d 86 (1974), 91: „Class action pro omezování hospodářské 
soutěže proti cca šesti stům hotelových řetězců, jejímž předmětem je náhrada za neoprávněné účtování 
telefonních poplatků, nepředstavuje nejúčelnější (superior) způsob rozhodnutí věci. Navrhované řízení by 
zahrnovalo 40 mil. členů skupiny a na straně soudu by pravděpodobně vyžadovalo desítky let práce, přestože 
průměrný individuální nárok činí dva dolary. I kdyby byly žalobcům přisouzeny treble damages, celá částka 
náhrady by byla spotřebována pouze na vyrozumívání členů skupiny.“ 
459 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 40, 41.  
460 Srov. Miller, A. R. The Adversary System: Dinosaur or Phoenix. In Minnesota Law Review, vol. 69 (1984 – 
1985), no. 1, s. 21 cituje studii Federal Judicial Center z roku 1977, podle které lze aktivním vedením sporu 
zkrátit délku řízení až o polovinu. 
461 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 36 a násl. 
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 Většina členů skupiny se sice spokojí s postavením pozorovatele, přesto se ale najde 

dost z nich, kteří budou chtít být slyšeni a především vyslyšeni. Je proto nezbytné, aby soud 

stanovil harmonogram, kdy lze předkládat námitky (např. nejdříve námitky k podmínkám 

řízení, poté k základu nároků a nakonec k individuálním otázkám). Je žádoucí tyto otázky 

koordinovat s kolektivním zástupcem. Je představitelné, aby soud uložil členům skupiny, aby 

svá vyjádření adresovali nikoli soudu, ale kolektivnímu zástupci, který z nich zpracuje 

resumé. Tím se lze vyhnout přetěžování soudu nutností studovat množství podání v podstatě 

identického obsahu. Kolektivnímu zástupci lze svěřit i další činnosti, např. vedení rejstříku 

členů skupiny.462  

 Plán sporu je možné v průběhu řízení změnit, budou-li k tomu důvody. Podstatné je, 

aby řízení bylo transparentní. Soud má řadu možností jak postupovat (např. přiznat členům 

skupiny individuální nebo paušalizovanou náhradu anebo zvolit některý ze způsobů cy près) a 

nemůže nechat strany na pochybách, kam mají směřovat své návrhy nebo obrany. Otázka 

předvídatelnosti rozhodnutí hraje ve skupinovém řízení ještě důležitější roli než jinak.  

 Již jsme rozvedli, že do značné míry závisí na soudu, aby stanovil, jakým způsobem a 

kdy budou členové skupiny vyrozuměni o řízení a svých procesních právech (4.2.4).463 Na 

odpovídajícím zvládnutí tohoto úkolu závisí, zda skupinové řízení bude skutečně schopno 

rozvinout své účinky vůči všem členům skupiny. Standard ochrany členů skupiny bude 

jednou vyžadovat individuální vyrozumění, jindy postačí vyrozumění hromadné (formou 

zveřejnění). Druhá varianta přichází v úvahu zejména tehdy, jestliže je výše individuálních 

nároků tak nízká, že náklady individuální zprávy by znamenaly výrazný nepoměr. Vlastní 

provedení vyrozumění přísluší buď soudu464, nebo typičtěji kolektivnímu zástupci (případně 

odpůrci, může-li tak učinit snadněji než kolektivní zástupce).465 Nese-li náklady vyrozumění 

některá ze stran, je třeba pamatovat na jejich náhradu podle výsledku řízení (respektive 

z přísudku), jinak by se skupinové řízení stávalo nerentabilní záležitostí. 

 V případě potřeby má soud kdykoli v průběhu řízení provést korekci jednání stran. 

Typicky se to projevuje např. v otázce přístupu stran ke členům skupiny. Mohutnost 

skupinových řízení má za následek tendenci spory medializovat, vykonávat na členy skupiny 

                                                 
462 To je případ anglické group litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR, viz např. EINHAUS, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, s. 243. 
463 Typicky v class actions podle common law (viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 338 a násl.), srov. také čl. 35-
5(1) norského TVISTELOVEN. 
464 To je výchozí řešení švédské skupinové žaloby podle LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG, viz Mom, A., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 563. Vyrozuměním je možné pověřit i strany (včetně 
žalovaného) s tím, že náklady jim budou nahrazeny z veřejných zdrojů (což je v mezinárodním srovnání 
neobvyklá úprava).   
465 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1070. 
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mimoprocesní vliv a jinými způsoby se snažit ovlivňovat průběh a výsledek sporu, ať už mají 

tyto tlaky původ u kterékoli ze stran. Žalovaný se může snažit přimět členy skupiny (kteří 

bývají jeho klienty), aby se neúčastnili skupinového řízení, nebo od nich vylákat vzdání se 

nároku (např. formou doložky v adhezní smlouvě) ještě předtím, než dojde k certifikaci 

žaloby, tedy předtím, než se vůbec mohou o existenci řízení dozvědět.466 Naopak žalobce 

může prostřednictvím agresivní mediální kampaně poškodit žalovaného mnohem více, než by 

odpovídalo hodnotě předmětu sporu, a tím ho nutit k uzavření nepřiměřeného smíru.  

 Soud proto bývá oprávněn vyhradit si posouzení obsahu komunikace stran se členy 

skupiny (zvláště jde-li o předcertifikační komunikaci).467 Jiný přístup volí francouzská action 

en représentation conjointe podle čl. L422-1 CODE DE LA CONSOMMATION: spotřebitelský 

spolek může vyzývat členy skupiny k účasti v řízení pouze tiskem, nikoli třeba 

prostřednictvím rozhlasu nebo televize.468  

 

5.2.3. Ochrana zájmů členů skupiny 

 

 Soud nedisponuje řídícími pravomocemi pouze za účelem zajištění efektivního 

průběhu řízení, ale jeho povinností je také dohlížet nad řádným zastoupením pasivních členů 

skupiny.469 Ochrana zájmů členů skupiny je sice především úkolem kolektivního zástupce, 

který má vůči celé skupině fiduciární povinnost, v praxi se ale tuto premisu ne vždy daří 

naplňovat. Soud pochopitelně není povinen, ani oprávněn vyhledávat skutečnosti svědčící ve 

prospěch členů skupiny nebo vykonávat jejich procesní povinnosti. Má však v každé fázi 

řízení dbát, aby procesní mechanismy, které slouží k jejich ochraně, plnily svou funkci. Čím 

nižší je uplatňovaný informační standard vůči členům skupiny, tím vyšší odpovědnost leží na 

bedrech soudu.470  

 Primárním úkolem soudu je postarat se, aby kolektivním zástupcem byla ustanovena 

osoba, která je způsobilá tuto funkci zastávat (4.1). Soud v průběhu celého sporu aktivně 

dohlíží, zda kolektivní zástupce plní své povinnosti.471 Soudu nepřísluší posuzovat správnost 

úkonů kolektivního zástupce, nýbrž to, zda kolektivní zástupce prosazuje zájmy členů skupiny 

                                                 
466 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 248. 
467 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 247 a násl. S ohledem na právo na svobodu projevu jde ovšem o 
citlivé téma. 
468 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. Francouzská národní zpráva, s. 12. 
469 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 109, 1092. 
470 Viz např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 201. 
471 Na dohlédacích pravomocích soudu se nic nemění ani tehdy, jestliže kolektivní zástupce byl zvolen členy 
skupiny, viz Stadler, A. Group Action as a Remedy to Enforce Consumer Interests. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW 

FRONTIERS, s. 319. 
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s patřičným nasazením, zejména zda se vůči nim nedopouští koluzního jednání. Na rozdíl od 

individuálního sporu je soud oprávněn zkoumat pohnutky procesního jednání a požadovat 

příslušná vysvětlení a dokumentaci (např. dohodu mezi kolektivním zástupcem a advokátem). 

Rozhoduje to, zda úkony kolektivního zástupce směřují ku prospěchu členů skupiny.  

 Koluze může být strukturální (pokud různé části skupiny mají přirozeně rozdílné 

zájmy) nebo incidentní (různé projevy upřednostňování vlastních zájmů před zájmy členů 

skupiny).472 V prvním případě je namístě rozdělit skupinu na podskupiny a každé z nich 

ustanovit vlastního zástupce. V druhém případě bude potřeba nahradit stávajícího 

kolektivního zástupce jinou osobou. Nepřichází-li v úvahu žádná z těchto možností, nezbude, 

než skupinové řízení prohlásit za neproveditelné (žalobu „decertifikovat“).  

 Kromě průběžné dohlédací činnosti má soud obvykle specifická schvalovací 

oprávnění. Jeho souhlasu podléhají úkony, kterými se disponuje řízením nebo jeho 

předmětem (zpětvzetí nebo změna žaloby, uzavření smíru atd.)473, a některé další úkony 

(např. schválení odměny advokáta474). Je třeba vzít v úvahu, že certifikací skupinového řízení 

žalobce přestává být dominus litis v tradičním smyslu slova. Formálněprocesně sice zaujímá 

pozici strany žalobce, materiálně jsou však stranou řízení (společenstvím) všichni ti, o jejichž 

práva se řízení vede. Vzhledem ke svým dalekosáhlým důsledkům mohou dispoziční úkony 

nabýt účinnosti teprve poté, co soud přezkouší, zda odpovídají zájmům pasivních členů 

skupiny.475  

 Zvláště důležitá je v tomto směru role soudu ve fázi distribuce individuálních nároků 

ze společného fondu, který byl zřízen na základě rozsudku nebo dohody o smírném 

vypořádání (s. 74).476 Ustavením fondu řízení pro žalovaného skončilo, a distribuční proces 

tak nemá odpůrce, který by byl motivován ke kontrole dodržování pravidel. Funkce soudu se 

v tomto ohledu blíží modelu nesporného řízení.   

 

                                                 
472 Viz HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 103 a násl. (srov. i problematiku tzv. inventory settlements 
na s. 105). 
473 Srov. čl. 35-11(3) norského TVISTELOVEN, ze kterého vyplývá, že schválení smíru se řídí stejnými kritérii 
jako certifikace skupinové žaloby. Srov. rovněž čl. 23(e) FRCP. Soud musí striktně chránit dobrou víru členů 
skupiny. Byli-li členové skupiny vyrozuměni o zahájení řízení, musí se jim dostat stejné nebo ještě lepší zprávy 
o dispozičních úkonech (zejména zpětvzetí žaloby), jinak by situace mohla mít fatální vliv na jejich právní 
postavení, např. pokud jde o otázku promlčení. 
474 Viz např. čl. 38 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG: „Jestliže žalobce uzavře s advokátem dohodu, podle 
které má být výše advokátní odměny určena s přihlédnutím k rozsahu, v jakém bude žalobní návrh úspěšný, lze 
dohodu uplatnit vůči členům skupiny pouze za předpokladu, že byla schválena soudem.“ Podobné ustanovení je 
obsaženo v čl. 23(h) FRCP. Úvahy o schvalování výsledkové odměny soudem však nejsou specifikem 
kolektivního řízení, viz např. SCHEPKE, ERFOLGSHONORAR, s. 182 a násl. 
475 Za zvláštní druh zájmů členů skupiny lze považovat společný zájem věřitelů podle § 2 písm. j) INS. Z. Také 
v insolvenčním řízení je povinností soudu aktivně chránit tento společný zájem, viz např. § 54 INS. Z.  
476 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1092. 
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5.2.4. Specifika reprezentativního řízení 

 

 Na rozdíl od skupinového řízení není v případě reprezentativních žalob potřeba 

zásadnějších odchylek od standardních řídících pravomocí soudu. Reprezentativní řízení 

probíhá na dvoustranné bázi, a organizačně tedy není složitější než standardní proces. 

Členové skupiny se sporu neúčastní a rozsudek je nezavazuje477, proto není třeba zvláštních 

mechanismů k ochraně jejich zájmů.478 Žalobce nedisponuje vlastním subjektivním hmotným 

právem, není proto oprávněn uzavřít se žalovaným smír na účet ostatních členů skupiny. 

 Kroky nositele reprezentativního žalobního oprávnění však mohou přesto mít pro třetí 

osoby určité účinky. Např. § 28 odst. 2 rakouského KONSUMENTENSCHUTZGESETZ stanoví, že 

„nebezpečí užívání nebo doporučování [všeobecných obchodních podmínek nebo smluvních 

formulářů] netrvá, jestliže podnikatel po upomenutí […] poskytne subjektu disponujícímu 

žalobním oprávněním prohlášení o tom, že zanechá užívání [předmětných všeobecných 

obchodních podmínek nebo smluvních formulářů], a toto prohlášení zajistí přiměřenou 

smluvní pokutou […]“. V takovém případě tedy ani další žalobně oprávněné subjekty 

nemohou se žalobou uspět.479 

 

5.3. FINANČNÍ STRÁNKA KOLEKTIVNÍ OCHRANY PRÁV 

 

 Finanční souvislosti kolektivního prosazování práv jsme v dosavadním výkladu 

zanedbávali, byť jde o zvláště důležitou otázku. Ačkoli primární funkcí kolektivní ochrany 

práv je dosažení procesní efektivity, je kolektivní řízení spojeno s náklady, a to obvykle 

s náklady podstatně vyššími než řízení individuální.480 Problematiku lze nahlížet dvojím 

způsobem: jednak pokud jde o náklady členů skupiny a jednak pokud jde o finanční stránku 

výkonu funkce kolektivního zástupce. 

 

                                                 
477 Vycházíme z toho, že výsledek reprezentativního řízení nezavazuje členy skupiny. V opačném případě, kdy 
účinky právní moci reprezentativního rozsudku zahrnují členy skupiny (jako je tomu v současné době v České 
republice podle § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř.), je namístě řízení posuzovat podle pravidel skupinového 
řízení.   
478 Existují však i opačné hlasy. Např. P. Lakkis konstatuje, že „redukce dispoziční zásady a posílení role soudce 
v řízení o spolkové žalobě je právněpoliticky žádoucí s ohledem na veřejný zájem, který stojí v pozadí spolkové 
žaloby“, viz LAKKIS , KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 210. Autorka do určité míry vychází z řecké koncepce, 
podle které se spolková žaloba projednává v nesporném režimu (tamtéž s. 212). 
479 Velmi podobně také § 12 odst. 1 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB. 
480 To ovšem nic nemění na skutečnosti, že jednotkový náklad na prosazení nároku v kolektivním řízení je 
řádově nižší než v separátním řízení.  
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5.3.1. Náklady spojené s účastí členů skupiny 

 

 Účast členů skupiny v kolektivním řízení (zvláště ve skupinovém řízení) obvykle 

vyžaduje zvláštní nákladový režim.  

 Jde-li o opt-out řízení, nebylo by přiměřené zatěžovat členy skupiny povinností 

náhrady nákladů řízení, nebude-li žaloba úspěšná.481 Ani v případě opt-in mechanismů to ale 

zpravidla nebude rozumné řešení. Skupinová žaloba není iniciativou členů skupiny, členové 

skupiny nejsou procesními stranami a smyslem skupinového řízení je nabídnout prosazení 

nároků za co možná nenáročných podmínek. Koncepce skupinového řízení je záměrně 

navržena tak, aby členové skupiny nemuseli být v řízení právně zastoupeni a aby se potřeba 

jejich individuální procesní aktivity omezila na minimum. Výchozím přístupem pro 

skupinové řízení je proto absence náhradové povinnosti členů skupiny vůči odpůrci i 

kolektivnímu zástupci. Náklady řízení nese kolektivní zástupce a pouze on je adresátem 

náhradových vztahů (existuje-li taková možnost). Z této zásady existuje několik výjimek, na 

které se nyní zaměříme.482 

 

A. Metoda common fund 

 

V jurisdikcích, kde není znám mechanismus náhrady nákladů řízení (typicky USA, 

v Evropě např. Portugalsko483), se uplatňuje metoda common fund.484 Náklady, které 

kolektivní zástupce vynaložil na skupinové řízení, se nahrazují z úhrnné částky, kterou 

žalovaný poskytne k uspokojení nároků členů skupiny. Teoretickým odůvodněním tohoto 

řešení je úvaha, že by bylo bezdůvodným obohacením členů skupiny, pokud by kolektivní 

zástupce neobdržel žádnou náhradu.485 Prakticky pak jde především o to, že mechanismus 

class action by byl bez možnosti náhrady dysfunkční (výše individuálního nároku 

kolektivního zástupce bývá řádově nižší, než objem prostředků, které je třeba vynaložit na 

organizaci class action).  

                                                 
481 Jinak tomu ale bude v případě pasivní skupinové žaloby. Procesní postavení členů žalované skupiny se 
v podstatě neliší od postavení žalovaného kolektivního zástupce, a proto není důvod, proč by se členové skupiny 
neměli podílet na náhradě nákladů. Jiná věc je, že v případě rozsáhlých žalovaných skupin budou členové 
obtížně identifikovatelní a rozvržení náhrady obtížné.   
482 Nejde o taxativní výčet. Další případy, kdy náklady řízení mohou být alokovány u individuálních členů 
skupiny, představují individuální spory v rámci skupinového řízení, odvolací řízení iniciované některým ze členů 
skupiny apod. 
483 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. S. Portugalská národní zpráva, s. 14. 
484 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1050. 
485 Viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 461. 
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Kolektivní zástupce (advokát) zpravidla dohodne výši náhrady jako součást smíru. 

Dohoda podléhá schválení soudu486, který je k tomu účelu oprávněn požadovat předložení 

kompletních podmínek, které strany ujednaly.487  

Metoda common fund může nalézt uplatnění jako doplňkový mechanismus i tam, kde 

se existuje pravidlo náhrady procesních nákladů (např. pokud jde o náklady, které převyšují 

paušalizovanou sazbu).488 

 

B. Úprava odpovědnosti členů skupiny za náklady řízení 

 

Jedná-li se o opt-in řízení, lze členům skupiny stanovit povinnost složit při vstupu do 

řízení zálohu489, případně jiným způsobem vymezit limit jejich odpovědnosti za náklady 

řízení.490 Doporučuje se však rozvážné užívání těchto oprávnění, protože náhradová povinnost 

může značnou část členů skupiny odradit od účasti v řízení.491 Důvod bude zpravidla dán tam, 

kde individuální nároky dosahují jisté kvalifikované výše a kolektivní zástupce nepředstavuje 

sám o sobě dostatečnou záruku náhrady nákladů. Alternativou je uložit členům skupiny ručení 

za náhradu. Např. čl. 34 odst. 1 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG stanoví, že členové 

skupiny ručí za závazek odpůrce uhradit kolektivnímu zástupci náhradu nákladů řízení do 

výše plnění, které ze skupinového řízení obdrželi.  

Členové skupiny vždy odpovídají dílčím způsobem. Mezi členy skupiny neexistuje 

žádné společenství v hmotných právech, solidární plnění by proto bylo nepřijatelné.492 

 

C. Náklady společného projednání předběžných otázek 

 

Náklady skupinových řízení, která spojují již probíhající individuální řízení za účelem 

projednání předběžných otázek493, představují součást nákladů těchto individuálních řízení.494 

Za tím účelem se náklady skupinového řízení poměrně rozpočítají.  

                                                 
486 Jde o součást kontrolních pravomocí soudu při ochraně zájmů pasivních členů skupiny (viz 5.2.3 výše). 
487 Viz MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 339. 
488 Viz např. čl. 34 odst. 2 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG. 
489 Viz např. § 254 dánského RETSPLEJELOVEN, srov. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE COLLECTIVE 

REDRESS, Dánská národní zpráva, s. 7, 8. 
490 Viz Čl. 35-14(1) norského TVISTELOVEN. 
491 Viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 465. Autorka poukazuje na psychologický efekt povinnosti složit zálohu 
na náklady řízení. Očekávaný výnos je pro členy skupiny vzdálená představa. Nebude-li dostatečně vysoký, 
nebude člen skupiny ochoten za účelem jeho získání nic investovat. 
492 Viz např. čl. 34 odst. 3 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG. 
493 Řízení podle německého KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ (viz § 4 odst. 1) nebo anglickou 
group litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR. 
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Zdánlivě složitá situace může nastat, jestliže skupinové řízení skončí pozitivním 

rozhodnutím pro skupinu, ale individuální řízení negativním rozhodnutím pro člena skupiny 

(např. nárok je důvodný, ale byl uplatněn po uplynutí promlčecí doby). I v tomto případě je 

třeba aplikovat výše uvedený postup. Bude-li nárok člena skupiny zamítnut, půjde příslušná 

část nákladů skupinového řízení k jeho tíži.495  

 

5.3.2. Náklady kolektivního zástupce: financování kolektivního řízení 

 

 Ještě palčivější problém než náklady členů skupiny představuje financování 

kolektivního řízení jako takového. Individuální nároky bývají nízké a nositelé nároků 

zpravidla nemají sami o sobě hospodářskou motivaci kolektivní řízení zahájit.496 Procesní 

riziko je neadekvátní. To platí v systémech, které neuplatňují náhradu nákladů řízení, ale 

zejména také tam, kde je náhrada nákladů známa. Představa, že by kolektivní zástupce měl 

pro svůj drobný nárok nahrazovat astronomické náklady odpůrce, odradí každého 

potencionálního zájemce.  

 Aplikace mechanismu náhrady nákladů řízení se považuje za faktor, který neprospívá 

stimulaci kolektivního řízení, a proto bylo toto pravidlo v některých jurisdikcích pro účely 

skupinového řízení vyloučeno.497, 498 Avšak bez ohledu na to, jestliže nebude možné, aby 

procesní rizika na sebe převzal finančně silný subjekt, bude kolektivní řízení hrát v praxi 

pouze okrajovou roli.499 To platí pro skupinové řízení, ale nejen pro něj.  

                                                                                                                                                         
494 Viz § 17 německého KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ a EINHAUS, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, s. 273 a násl. 
495 V Anglii se však aplikuje také opačný přístup: skupina se považuje za jeden celek, a jestliže soud rozhodne o 
předběžných otázkách pozitivně pro členy skupiny, je odpůrce povinen nahradit každému členu skupiny jeho 
podíl na nákladech řízení bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet navazující individuální řízení, viz EINHAUS, 
KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 277, 278. 
496 Viz např. Schäfer, H.-B. Anreizwirkungen bei der Class Action und der Verbandsklage. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 68. 
497 Např. v Britské Kolumbii, viz čl. 37 CLASS PROCEEDINGS ACT a MULHERON, CLASS ACTION, s. 441. Další 
možností je použití „jednosměrné“ náhrady nákladů (tak, že žalovaný bude povinen nahradit procesní náklady 
skupině v případě, že podlehne, ale nikoli naopak), tato varianta se ale většinou pokládá za nepřijatelnou, viz 
MULHERON, CLASS ACTION, s. 436.  
498 Náhrada nákladů řízení pro nás představuje tak samozřejmý princip, že jsme si odvykli zkoumat její účelnost. 
Např. zjednodušené řízení pro drobné nároky podle anglických CPR, tzv. small claims track (standardně do 5000 
GBP a do 1000 GBP v případě újmy na zdraví nebo osobnosti) vylučuje náhradu nákladů řízení a nepředpokládá 
se ani právní zastoupení stran. Účelem těchto opatření je snížení procesního rizika a minimalizace nákladů tak, 
aby skutečným předmětem řízení mohl být hmotněprávní nárok a nikoli náhrada nákladů řízení, jak tomu jinak 
často bývá, viz např. Hodges, C. Developing Approaches to Public and Private Enforcement in England and 
Wales. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 152.  
499 Nemáme přitom na mysli pouze advokáta, ale také žalobním právem nadaný spolek nebo veřejný orgán. 
K tržnímu přístupu k prosazování práva, jak je znám z USA, panuje v Evropě rezervovaný postoj. H.-W. 
Micklitz a F. Cafaggi konstatují, že „v Evropě je převážně nositel nároku [claimant] tím, kdo má nejsilnější 
ekonomický zájem na výsledku sporu“ (Micklitz, H.-W., Cafaggi, F. Administrative and Judicial Enforcement in 
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 Obecně jsou známy čtyři metody financování kolektivního prosazování práv 

v civilním řízení: (i) model, kdy rizika spojená s řízením na sebe přebírá advokát formou 

výsledkové odměny, (ii) financování z účelových zdrojů spolků, (iii) přímé financování 

z veřejných zdrojů, a (iv) financování prostřednictvím finančních institucí (ideální pak je 

určitá kombinace těchto metod). 

 

A. Contingency fees 

  

 Nejjednodušší cestu, jak umožnit výkon skupinového žalobního práva členům 

skupiny, představuje přenesení procesního rizika na advokáta prostřednictvím dohody o 

odměně podle výsledku věci (contingency fees, pactum de quota litis). Zatímco zájem 

jednotlivého člena skupiny na řízení se generuje z hodnoty individuálního nároku, advokát je 

profesionál, je schopen lépe kalkulovat procesní rizika a jeho zájem na řízení je dán hodnotou 

celého předmětu sporu.  

 Institut výsledkové odměny podléhá ve většině jurisdikcí restrikcím. Provizní princip 

se pokládá v případě výkonu spravedlnosti za nepřijatelný.500 Na druhou stranu se uznává, že 

mechanismus contingency fees může být užitečný, jestliže standardní způsob odměňování 

selhává. Jde zejména o případy, kdy zájemce o právní služby nedisponuje dostatečnými 

prostředky k jejich financování (sociální důvody).501 Motivace skupinového řízení sice 

zdaleka ne vždy musí být sociální, nicméně pro uplatnění výsledkové odměny hovoří stejné 

argumenty.  

 Sazba contingency fees se obvykle pohybuje mezi 20 a 30 % hodnoty předmětu sporu, 

v USA se za maximum považuje 50 %.502 Zdůrazňujeme však, že sazba zahrnuje nejen 

odměnu advokáta, ale všechny náklady, které jsou s vedením sporu spojeny a které mohou 
                                                                                                                                                         
Consumer Protection: The Way Forward. In MICKLITZ /CAFAGGI, NEW FRONTIERS, s. 426). My nevidíme 
primární problém ani tak v tom, kdo by měl mít zájem na kolektivním řízení, jako spíše ve spouštěcích 
mechanismech kolektivního řízení. Je možné, že se v konkrétním případě vyskytne člen skupiny disponující 
potřebnými prostředky a entuziasmem, aby zorganizoval skupinové řízení, těžko na to ale spoléhat. Zákonodárce 
musí mít už při tvorbě koncepce skupinového řízení jasnou představu, kdo a jak bude plnit funkci konsolidátora 
zájmů a kdo bude skupinové řízení financovat.  
500 Viz např. ČERMÁK, PRAVIDLA PROFESIONÁLNÍ ETIKY, s. 37. ETICKÝ KODEX českých advokátů stanoví, že 
„advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, je-li 
výše takto sjednané odměny přiměřená podle [příslušných ustanovení etického kodexu]; za přiměřenou nelze 
však zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 
25 %“. Touto úpravou se ETICKÝ KODEX zařadil mezi liberální úpravy. 
501 Srov. ČERMÁK, PRAVIDLA PROFESIONÁLNÍ ETIKY, s. 37. V USA je mechanismus contingency fees trvalou 
součástí systému poskytování právních služeb. Vezmeme-li v úvahu chybějící pravidlo náhrady nákladů řízení, 
je to zvláště v případě nižších nároků jediný způsob, jak dosáhnout rentability řízení. Contingency fees nahrazují 
v mnohém ohledu systém veřejné právní pomoci. Podrobněji např. Beuchler, H., in: MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 1048.  
502 Viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 470. 
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dosahovat značné výše. Pro kolektivního zástupce je ideální, pokud advokát převezme 

všechny náklady a rizika sporu, zejména také náhradovou povinnost vůči protistraně v případě 

podlehnutí (v jurisdikcích, kde se taková povinnost uplatňuje). V takovém případě bude sazba 

výsledkové odměny pochopitelně vysoká.503 Přiměřenost odměny posuzuje v konkrétních 

případech soud. V USA se uplatňují dva základní způsoby stanovení výše contingency fees – 

tzv. lodestar metoda a metoda percentage-of-recovery. Lodestar představuje výpočet odměny 

na základě hodinové sazby (jejíž výše odpovídá rizikovosti věci), zatímco percentage-of-

recovery je podílová odměna.504 Obvykle se obě metody kombinují s tím, že jedna funguje 

jako korektiv druhé.505  

 S rozšiřováním skupinového řízení se výsledková odměna začíná opatrně prosazovat i 

v Evropě. Těžko hledat zemi, ve které by se o uvolnění zákazu contingency fees alespoň 

nediskutovalo.506 Např. švédský LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG zná možnost, aby kolektivní 

zástupce uzavřel s advokátem dohodu o výsledkové odměně (riskavtal) s tím, že dohoda má 

po schválení soudem účinky vůči ostatním členům skupiny. Kolektivní zástupce je oprávněn 

žádat o schválení dohody ještě před zahájením skupinového řízení.507   

 

B. Neziskové soukromé financování 

  

 Další metodou financování skupinového, respektive reprezentativního řízení jsou 

zdroje obecně prospěšných spolků. Tento způsob asi netřeba příliš rozvádět. Spolky získávají 

prostředky z členských příspěvků, sponzorských darů, veřejných dotačních programů apod. a 

vynakládají je na aktivity sloužící k podpoře cílů, které sledují. Zda spolek investuje své 

zdroje do žalobní aktivity nebo např. do osvětové činnosti, je věcí priorit na vnitrospolkové 

                                                 
503 V USA se čas od času vedou úvahy o zavedení mechanismu jakéhosi výběrového řízení na advokátní služby 
pro class actions s tím, že advokátem skupiny by byl ustanoven ten zájemce, který by nabídl nejvýhodnější 
podmínky. Problematika výběru advokáta ovšem nezávisí pouze na výši odměny. Viz např. EICHHOLTZ, US-
AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 210.    
504 Např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1050. 
505 Viz např. In re High Sulfur Content Gasoline Products Liability Litigation, 517 F.3d 220 (2008), 228. Jsou 
však známy také další metody, např. speculative fee (standardní sazba odměny, která bude advokátovi vyplacena 
v případě úspěchu; jedná se sice o nejméně sporný způsob výpočtu, pro advokáta však nepříliš motivující), uplift 
fee (standardní sazba odměny zvýšená o fixní sazbu), nebo sliding-percentage-of-recovery fee (podílová 
odměna, jejíž výše závisí fázi ukončení sporu). Podrobněji viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 469.  
506 Viz např. Hopt, K. J., Baetge, D. Rechtsvergleichung und Reform des deutschen Rechts – Verbandsklage und 
Gruppenklage. In BASEDOW/HOPT/KOTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 26. 
507 Viz Čl. 38 a 39 švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG. 
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úrovni.508 Po technické stránce se podobný model financování uplatňuje také v případě 

nezávislých veřejných orgánů. 

 

C. Veřejné zdroje 

 

 Jestliže připustíme, že existuje veřejný zájem kolektivní ochraně práv, nabízí se 

možnost financovat řízení přímo z veřejných zdrojů.  

 K tomu účelu často dochází ke zřízení zvláštního veřejného fondu. Veřejné fondy jsou 

známé např. z kanadských provincií Quebec a Ontario509 nebo z Izraele510. V čele fondu stojí 

odborný orgán, který rozhoduje o žádostech o financování. Kritérii pro poskytnutí finanční 

podpory jsou zejména veřejný zájem na skupinovém řízení a naděje na úspěch ve věci. 

V podstatě jde o podobný mechanismus jako administrativní přidělování bezplatné právní 

pomoci známé z mnoha zemí.511 Co do způsobu financování se jednotlivé úpravy liší. Některé 

vylučují krytí odměny advokáta skupiny (Ontario), počítají tedy se službami advokáta na bázi 

contingency fees, jiné naopak neumožňují náhradu nákladů protistrany v případě, že skupina 

podlehne (Quebec).512 Jestliže skupina získá od protistrany náhradu nákladů řízení, má být 

náhrada přednostně použita k refundaci výdajů fondu. Ontarijská úprava kromě toho ukládá 

povinnost odvést fondu 10 % z přísudku dosaženého členy skupiny.513  

 Financování skupinových řízení prostřednictvím veřejného fondu má své zastánce514, 

spíše však bývá předmětem kritiky. Vytýká se mu příliš restriktivní přístup při udělování 

podpory, netransparentnost i obvyklé podfinancování.515  

 Jiný model veřejného financování se uplatňuje v Rakousku. Ministerium für Soziales 

und Konsumentenschutz vytvořilo s největší rakouskou spotřebitelskou organizací Verein für 

Konsumenteninformation (VKI) jakousi formu public-private partnership v oblasti 
                                                 
508 Srov. např. přehled žalobních aktivit SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na s. 12 a násl. jeho výroční 
zprávy za rok 2008, dostupné na: http://www.spotrebitele.info/o-sos/vyrocni-zpravy.php.  
509 Srov. MULHERON, CLASS ACTION, s. 455, 456. 
510 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 42. Financování skupinových 
sporů z cenných papírů však probíhá nikoli prostřednictvím veřejného fondu, nýbrž přímo ze zdrojů Úřadu pro 
cenné papíry. 
511 Např. Legal Aid Board v Anglii. Veřejné financování právní pomoci (včetně ustanovování advokátů) hraje 
v Anglii významnou roli a většina skupinových řízení bez asistence Legal Aid Board neobejde. V případě group 
litigation podle čl. 19.10 a násl. CPR se hovoří dokonce o tom, že Legal Aid Board má při výběru vedoucího 
advokáta (lead solicitor) větší slovo než soud, kterému tato pravomoc jinak formálně přísluší, srov. EINHAUS, 
KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 254, 284. 
512 Srov. MULHERON, CLASS ACTION, s. 456. 
513 Srov. MULHERON, CLASS ACTION, s. 457. 
514 V případě negatorních žalob nemůže fungovat financování metodou common fund, protože předmětem 
žalobního nároku není peněžité plnění, viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 455. 
515 Viz např. MULHERON, CLASS ACTION, s. 458, nebo GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská 
národní zpráva, s. 42. 



 112 

kolektivního prosazování spotřebitelských zájmů. Ministerstvo tímto způsobem kryje procesní 

rizika VKI, ale např. také náklady na odborný personál využívaný při vedení 

reprezentativních řízení.516 

 

D. Profesionální financování 

 

 Jinou možností je angažování instituce, která se profesionálně zabývá financováním 

soudních řízení.517 Zpravidla jde o subjekty činné v pojišťovnictví. Dospěje-li poskytovatel 

financování k závěru, že věc má reálnou naději na úspěch, převezme náklady a rizika spojené 

s kolektivním řízením s tím, že v případě úspěchu obdrží podíl na přísudku (podle rakouské 

praxe 30 – 40 %).518  

 Vše nasvědčuje tomu, že financování sporu profesionálními institucemi je nákladnější 

než uplatnění advokátních contingency fees a hodí se spíše k podpoře spolkové žalobní 

činnosti (zejména totiž nijak neřeší náročnou organizační stránku sporu). Pozitivem naopak je 

důkladná filtrace případů před poskytnutím financování, což skýtá určitou jistotu, že se 

před soud nedostanou pochybné věci, jak tomu občas bývá na základě contingency fees. 

 

E. Zvýhodnění kolektivního zástupce 

 

 Mnohé procesní systémy výslovně zdůrazňují, že kolektivnímu zástupci se nesmí 

dostat žádného zvýhodnění oproti ostatním členům skupiny. V tom by byl spatřován konflikt 

zájmů se členy skupiny.519  

                                                 
516 Viz Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich von der Verbandsklage zur Sammelklage. In KOLLEKTIVE 

RECHTSDURCHSETZUNG, s. 204. 
517 V oblasti common law historicky podléhá financování sporů třetími osobami omezením podle doktríny 
champerty and maintenance. Třebaže ve dvacátém století došlo ke zmírnění tohoto přístupu, stále se jedná o 
určitý korektiv vlivu třetích osob na řízení (včetně mechanismu contingency fees). Champerty se již sice 
nepovažuje za trestný čin, může však jít o hmotněprávní nebo procesní delikt (abuse of process), viz např. 
EINHAUS, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 280. S podobnými úvahami se lze setkat i v kontinentálním právu, 
viz např. SCHEUBA, SAMMELKLAGE , s. 747, 749: jestliže je důvodem zákazu výsledkové advokátní odměny 
snaha zabránit ekonomické angažovanosti advokáta na výsledku sporu, musí se stejný argument uplatnit také 
v případě financování sporu třetí stranou. Dále viz např. SCHEPKE, ERFOLGSHONORAR, s. 117 a násl. (nezávislost 
advokáta).  
518 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská národní zpráva, s. 28. Pojišťovatelé 
mají zájem pouze o spory, jejichž hodnota přesahuje 100 tis. EUR (tamtéž, s. 27). Podobné sazby jako 
v Rakousku se uplatňují také v Německu, viz Hess, B. Verbesserung des Rechtsschutzes durch kollektive 
Rechtsbehelfe? In Mansel, H.-P., Gauner-Lieb, B., Henssler, M. (eds.). Zugang zum Recht: Europäische und US-
amerikanische Wege der Privaten Rechtsdurchsetzung. Nomos: Baden-Baden, 2008, s. 72. Obdobně také 
v Austrálii, viz CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 789 (v extrémních případech 
však až 75 %). 
519 Srov. MULHERON, CLASS ACTION, s. 466. 
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 Přesto např. soudy v USA volí ve vybraných případech jiný přístup. Považuje se za 

rozumné určitým způsobem „odměnit“ kolektivního zástupce za mimořádné riziko, které byl 

ochoten podstoupit v zájmu celé skupiny, nebo za jiný podstatný přínos průběhu skupinového 

řízení (např. erudice).520 Podobný přístup byl v posledních letech judikatorně přijat izraelským 

Nejvyšším soudem.521 Obecně je však vůle ke zvýhodňování kolektivního zástupce velmi 

nízká. 

 

5.3.3. Význam účinných mechanismů procesního financování 

 

 Odpovídající stimulace je klíčem k tomu, aby prostředky kolektivní ochrany práv 

plnily svou funkci. Nebudeme příliš přehánět, konstatujeme-li, že jde o důležitější faktor než 

kvalitní legislativní úprava. Vezměme např. Rakousko: přestože jde o jurisdikci, která dosud 

nezná žádné propracované regulace kolektivního řízení522, organizuje největší spotřebitelský 

spolek Verein für Konsumenteninformation ročně kolem 120 negatorních řízení a dalších 120 

vzorových řízení.523 Rakousko se tak řadí k evropským lídrům na poli kolektivní ochrany 

práv. Naopak v Portugalsku a Španělsku došlo k přijetí zásadních úprav skupinového řízení 

již poměrně dávno524, a přesto tam kolektivní prosazování práv nezískalo významnější roli.525  

 Svůj význam jistě mají poměry ve společnosti, dynamika konsolidace zájmů a kvalita 

občanské společnosti.526 Ovšem i tam, kde společenské klima příliš nenahrává občanskému 

aktivismu, může kolektivní ochrana práv přinést ovoce. Jen je třeba její využívání vhodným 

způsobem podpořit.  

 

                                                 
520 Viz MULHERON, CLASS ACTION, s. 467. Srov. však čl. 101(a)(4) PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM 

ACT: „Podíl kolektivního zástupce na konečném rozsudku nebo smírném vypořádání musí být stejný (počítáno 
podle hodnoty cenných papírů) jako podíl příslušející všem ostatním členům skupiny. Toto ustanovení neomezuje 
náhradu rozumných nákladů a výloh (včetně ušlé mzdy), které přímo souvisejí se zastupováním skupiny.“ 
521 Srov. 8430/99 Analyst Mutual Funds Management v. Arad Investments P.D. 56(2) (2002) 247 a GLOBAL 

CLASS ACTION, Magen, A., Segal., P. Izraelská národní zpráva, s. 45, 46. 
522 Prakticky jde jen o několik izolovaných ustanovení o spolkovém žalobním právu (např. § 29 
KONSUMENTENSCHUTZGESETZ nebo § 14 BUNDESGESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB) a o 
vzorových žalobách (např. § 502 odst. 3 ZPO). Blíže srov. 6.6 níže.  
523 Viz Pirker-Hörmann, B., Kolba, P. Österreich von der Verbandsklage zur Sammelklage. In KOLLEKTIVE 

RECHTSDURCHSETZUNG, s. 204. 
524 V současné podobě v Portugalsku podle DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR ve 
znění z roku 1995 a ve Španělsku podle LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL  z roku 2000. 
525 Viz STADLER, GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 122. 
526 Srov. např. pozoruhodný, a zdá se, zdravý vývoj skupinové ochrany práv v Izraeli, viz GLOBAL CLASS 

ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 50 a passim (např. certifikace 62 řízení v roce 2006, 
tamtéž, s. 28), a dále 6.3 níže. Jde o příhodný mix efektivního prosazování soukromých a veřejných zájmů 
(včetně občanské aktivity ve veřejnoprávních záležitostech). 
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5.4. MEZINÁRODNÍ PRÁVO KOLEKTIVNÍHO PROCESU 

 

  Považujeme za nutné alespoň zběžně se zmínit o problematice mezinárodního prvku v 

kolektivní ochraně práv. V porovnání s koncepčními otázkami se sice toto téma může zdát jako 

podružné, prakticky se mu ale nemůžeme vyhnout. Značný subjektivní i objektivní záběr 

kolektivních řízení naznačuje, že je lze jen obtížně vtěsnat do národních „škatulek“. Přesto je 

zřejmé, že základním rysem geografie kolektivního prosazování práv je enormní variabilita a 

nekompatibilita úprav.527 Procesní právo je tradičně doménou národního zákonodárce a 

harmonizační tendence na evropské528 i širší529 úrovni jsou pouze parciální. Nejde však o unifikaci 

právních úprav jako spíše o nalezení základního porozumění.  

  Problém má dvě roviny: jednak otázku přeshraničních omezení výkonu žalobního práva 

a jednak uznávání (výkon) rozhodnutí, která jsou výsledkem kolektivního řízení.     

 

5.4.1. Překážky výkonu kolektivního žalobního práva mezi jurisdikcemi 

 

A. Spolkové žaloby a žaloby veřejných orgánů: teritoriální limity 

 

  Spolky a veřejné orgány jsou obecně oprávněny zahájit kolektivní řízení pouze ve 

své domovské jurisdikci. Důvod je pochopitelný: žalobní legitimace těchto subjektů se neváže 

k subjektivnímu hmotnému právu, ale je buď zakotvena v konkrétním procesním řádu, nebo stojí 

mezi hmotným a procesním právem té které jurisdikce.530  

  Tento závěr často plyne přímo ze zákona. Např. francouzskou action civile podle čl. 

L421-1 CODE DE LA CONSOMMATION mohou podat pouze spolky vzniklé podle francouzského 

spolkového zákona (LOI RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION).531 Jiné úpravy sice předpoklad 

národního původu přímo nestanoví, dosahují ale stejného výsledku přísnými podmínkami přiznání 

                                                 
527 Srov. např. CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS, s. 11. 
528 Viz např. SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ, nařízení č. 805/2004/ES, kterým se zavádí 
evropský exekuční titul pro nesporné nároky, nebo NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH 

NÁROCÍCH. 
529 Srov. v tomto směru aktivity Haagské konference mezinárodního práva soukromého, aktuálně např. Úmluva 
o dohodách o volbě soudu z roku 2005. Pokud jde o soft law srov. např. American Law Institute, Institute for the 
Unification of the Private Law (UNIDROIT). Principles of Transnational Civil Procedure, přijaté v roce 2004, 
dostupné na: http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm, nebo řadu doporučení Výboru 
ministrů Rady Evropy, např. doporučení č. R (84) 5 o zásadách civilního procesu za účelem zlepšení fungování 
justice (principles of civil procedure designed to improve the functioning of justice).  
530 K problému srov. např. Lindacher, W. F. Die internationale Verbandsklage in Wettbewerbssachen. In 
Prütting, H., Rüssmann, H. Verfahrensrecht am Ausgang des 20. Jahrhunderts: Festschrift für Gerhard Lüke zum 
70. Geburtstag. C. H. Beck: München, 1997, s. 377 a násl. 
531 Viz Rott, P. Cross-Border Collective Damage Actions in the EU. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 
386 nebo Beuchler, H., in M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 142. Česká úprava není výjimkou. 
§ 25 Z. O OCHR. SPOTŘ. přiznává žalobní právo sdružením spotřebitelů a jiným právnickým osobám založeným 
k ochraně spotřebitele a pokud jde o jejich právní postavení, odkazuje na Z. O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ a OBČ. Z. 
Nezdá se tedy, že by se počítal se žalobní aktivitou zahraničních právnických osob. Poměrně liberálně působí 
§ 54 odst. 1 OBCH. Z. (přiznává žalobní právo ve věcech nekalé soutěže „právnickým osobám oprávněným hájit 
zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů“ ), situace ale vyznívá jinak, vezmeme-li v úvahu § 43 odst. 2 OBCH. Z., který 
stanoví, že „ českým osobám jsou, pokud jde o ochranu proti nekalé soutěži, postaveny na roveň zahraniční 
osoby, které v České republice podnikají […]“ (spolky zpravidla podnikateli nejsou). 
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žalobního práva532 nebo jeho výkonu533. Totéž platí ještě výrazněji o žalobním právu veřejných 

orgánů.  

  V pozadí tohoto přístupu stojí snaha o sladění žalobní legitimace s okruhem zájmů, 

které legitimovaný subjekt zastupuje. Bylo by např. nepřijatelné, aby se spolek, jehož předmětem 

činnosti je ochrana rakouských spotřebitelů, domáhal zákazu protiprávního jednání, které má 

původ i účinky v České republice.534 O co ale běží především, jsou situace, kdy se činnost spolku 

neomezuje na národní úroveň (proč by nemohla být předmětem činnosti českého občanského 

sdružení ochrana životního prostředí v celé Evropě?) nebo jestliže jednání, které má původ 

v jednom státě, má účinky ve státě jiném. V oblasti ochrany spotřebitelů v EU se sice 

v podstatných ohledech uplatní SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ
535, za jejími 

věcnými a místními hranicemi se však jedná o neprobádané téma.  

  Složitou otázku představuje také problematika nároků, které plynou z protiprávního 

jednání. Např. dopustí-li se česká osoba hromadného deliktního jednání ve Francii536, znamená to, 

že se francouzský spolek může domáhat náhrady škody na kolektivních zájmech (s. 86) před 

českými soudy? Nejspíše ano, jestliže český soud nebude hodnotit koncept škody na kolektivních 

zájmech jako rozporný s veřejným pořádkem. Velmi problematickým by se ale tento přístup stal 

v okamžiku, kdy by beneficientem výtěžku kolektivního řízení v České republice měl být cizí 

státní rozpočet.537  

  Krátce řečeno, neexistuje-li překlenovací úprava538, je praktické o spolkových žalobách 

a žalobách veřejných orgánů uvažovat jen do té míry, v jaké se lokalita zastupovaných zájmů kryje 

s aplikovatelným hmotným právem a procesní příslušností.539 Kromě toho mohou vzniknout 

pochybnosti při hodnocení, zda je ten který prostředek kolektivní ochrany vůbec soukromoprávní 

                                                 
532 Viz např. podmínky italské spolkové žaloby podle čl. 139 a násl. CODICE DEL CONSUMO popsané v pozn. 177. 
Pro registraci spolku u Ministerstva pro ekonomický rozvoj (Ministero dello Sviluppo Economico) se vyžaduje 
mj. široká reprezentativnost na národní i regionální úrovni. 
533 Např. prospěch (zisk) odčerpaný prostřednictvím německých skimming-off žalob podle § 10 GESETZ GEGEN 

DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB nebo § 34a GESETZ GEGEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN je třeba odvést 
do německé státní pokladny, což není pro zahraniční spolky příliš motivující. 
534 K otázce chráněných zájmů viz BETLEM, CROSS-BORDER PRIVATE ENFORCEMENT a tam cit. judikaturu, 
zejména rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10.5.1995 ve věci C-384/93 Alpine Investments v. 
Minister van Financiën, bod 43 (ochrana zájmů spotřebitelů jednoho členského státu není věcí orgánů jiného 
členského státu). 
535 Srov. body 3 až 6 preambule SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ. 
536 Rozhodným hmotným právem by tedy nejpravděpodobněji bylo francouzské právo podle čl. 4 nařízení č. 
864/2007/ES o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 
537 Viz § 10 německého GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB nebo řecká žaloba o ochranu obecného 
zájmu spotřebitelů podle čl. 10 odst. 16 ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, viz EVALUATION OF THE 

EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Řecká národní zpráva, s. 5.  
538 Kterou v rámci EU představuje již vícekrát zmíněná SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ. V USA 
(kde je ovšem hmotněprávní prostředí mnohem homogennější než v Evropě) se problém do značné míry řeší 
pomocí atrakce věcí na federální úroveň s využitím diversity jurisdiction (tedy z důvodu rozdílné státní 
příslušnosti účastníků sporu), viz např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 17, 18.    
539 Věc se tak do značné míry podobá doktríně založené Evropským soudním dvorem ve věci C-68/93 Fiona 
Shevill a spol. v. Presse Alliance SA, pokud jde o výklad kritéria forum delicti commissi (soud příslušný podle 
tohoto kritéria je oprávněn rozhodnout pouze o náhradě škody, která vnikla na území jeho státu), viz např. Rott, 
P. Cross-Border Collective Damage Actions in the EU. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS OF CONSUMER 

PROTECTION, s. 385. Naštěstí se zdá, že evropský zákonodárce si tento problém začíná uvědomovat, viz Zelená 
kniha o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 
v občanských a obchodních věcech ze dne 21.4.2009, KOM(2009) 175 v konečném znění, s. 8.   
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povahy, a zda je tedy o něm možné rozhodnout v rámci civilní soudní pravomoci. Jde zejména o 

případy žalob veřejných orgánů a žalobních nároků, které neplní kompenzační funkci (a nabízí se 

je tedy hodnotit jako prostředky trestní represe), např. odčerpání zisku nebo punitive damages.540 

  

B. Skupinové žaloby: rozptýlené skupiny 

 

  V případě skupinových žalob představuje určitou překážku rozdílná státní příslušnost 

členů skupiny. Především je třeba posoudit pravomoc soudu rozhodovat o jednotlivých nárocích.  

  Věc bude nejméně problematická, bude-li pravomoc soudu založena podle bydliště 

žalovaného.541 Ta je obvykle k dispozici pro každého žalobce. Ne všechny jurisdikce však nabízejí 

kolektivní ochranu práv, a obecný soud žalovaného proto nebude vždy možné využít. V takovém 

případě nezbude, než se pomocí metody forum shopping (v pozitivním slova smyslu) pokusit 

vyhledat jiný soud. Obvykle se nabízí více variant542, žádná z nich však již není univerzální, jejich 

aplikovatelnost se často mezi jednotlivými částmi skupiny liší. Věcná souvislost mezi předmětem 

sporu a určitým fórem bude zdaleka ne vždy dostatečným základem pro pravomoc k projednání 

věci.543  

  Někteří autoři proto navrhují založení pravomoci na základě dohody se žalovaným. Šlo 

by o ujednání uzavřené ve prospěch členů skupiny, tzn. ve prospěch třetího.544 Žalovaný ale 

s podobnou dohodou nemusí a často také nebude souhlasit.545 V takových případech nebude 

možné provést skupinové řízení jinak než omezením skupiny na osoby, které podléhají pravomoci 

konkrétního soudu. Norský TVISTELOVEN např. výslovně stanoví, že „ členy skupiny se mohou stát 

pouze osoby, které by mohly podat řádnou žalobu před norskými soudy nebo se připojit k řízení“ 

(čl. 35-2(2)).  

  Zdrojem problémů podobného charakteru jsou též rozdíly v hmotném právu. Řídí-li se 

individuální nároky různým hmotným právem a mohou-li mít odlišnosti v právním režimu věcný 

význam, je namístě rozdělit skupinu na podskupiny a provést posouzení nároků odděleně. Budou-

li však rozdíly zásadního charakteru, nebude společné skupinové řízení splňovat podmínku 

účelnosti (manageability, s. 66) a není možné je certifikovat.546        

                                                 
540 V obou případech se však zdá, že převažující mínění schvaluje soukromý charakter těchto prostředků (viz 
např. STADLER, GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 124, nebo Rott, P. Cross-Border 
Collective Damage Actions in the EU. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 382). Podle našeho názoru je 
tento závěr správný přinejmenším proto, že nejde o výkon vrchnostenských oprávnění. 
541 Např. čl. 2 NAŘÍZENÍ BRUSEL I. 
542 Zaměříme-li se na NAŘÍZENÍ BRUSEL I, přichází v úvahu např. místo, kde došlo nebo může dojít ke škodní 
události podle čl. 5 odst. 3, bydliště spotřebitele podle čl. 16 odst. 1 apod. 
543 Viz čl. 6 bod 1 NAŘÍZENÍ BRUSEL I, který s tímto kritériem počítá pouze na straně žalovaného. 
544 Viz např. STADLER, GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 130. 
545 Pokud je žalovaný srozuměn s provedením skupinového řízení v určité jurisdikci, nebude ani potřeba takovou 
dohodu uzavírat. V mezích NAŘÍZENÍ BRUSEL I postačí, jestliže se žalovaný dostaví k soudu a nevznese proti 
účasti členů skupiny námitky (čl. 24); zároveň však nesmí jít o výlučnou příslušnost podle čl. 22. 
546 Někdy se lze setkat s námitkou, že omezování skupiny na národní úroveň představuje nepřípustnou 
diskriminaci podle čl. 18 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU; v tom případě by ale nepřípustnou diskriminaci musela 
představovat také kolizní pravidla mezinárodního práva soukromého a procesního vůbec. Viz např. STADLER, 
GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 129. 
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  To, co bylo uvedeno, platí zvláště intenzivně v případě opt-out skupinových řízení. 

V opt-out řízení je vyloučena účast členů skupiny, kteří nepodléhají pravomoci procesního soudu, 

protože k zahrnutí členů skupiny do řízení dochází bez projevu jejich vůle. Má-li skupinové řízení 

obsáhnout i zahraniční osoby, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejich informování a uplatnění 

opčního práva s ohledem na jazykové, teritoriální a další bariéry.547 V opačném případě skupinový 

rozsudek nejenže nebude moci být uznán v domovském státě členů skupiny, ale nebude ani 

způsobilý nabýt vůči členům skupiny právní moci v jurisdikci, kde byl vydán. 

 

5.4.2. Uznávání cizích skupinových rozsudků 

 

A. Standard účasti ve skupinovém řízení a veřejný pořádek 

 

  Druhým tématem mezinárodního práva kolektivního procesu je uznávání cizích 

skupinových rozsudků. Zvláště o procesním právu USA je známo, že aplikuje svou pravomoc 

extenzivně a class actions se zdaleka neomezují na spory, které mají původ ve Spojených 

státech.548 Není vyloučeno, aby žalovaný i podstatná část členů skupiny byli cizinci549 (ale nejde o 

specifikum class action).  

  Základní předpoklady pro uznání kolektivního rozsudku představují kritéria účasti na 

řízení550 a veřejného pořádku551. Je tedy třeba posoudit, zda členům skupiny byla poskytnuta 

možnost odpovídající participace na řízení, zejména zda jim byl doručen návrh na zahájení řízení, 

a zda průběh nebo výsledek řízení není v rozporu s hodnotami uznávající jurisdikce. Ostatně je 

žádoucí zkoumat obě kritéria společně, protože otázka veřejného pořádku se ve skupinovém řízení 

typicky projevuje právě ve standardu účasti členů skupiny v řízení.  

  V opt-in mechanismech se apriori nespatřuje rozpor s veřejným pořádkem.552 Záleží na 

každém členu skupiny, zda se k řízení připojí, a je samozřejmé, že by tak měl učinit na základě 

informovaného rozhodnutí. Rozhodnutí člena skupiny je zcela v intencích soukromoprávní 

autonomie, třebaže procesní právo uznávající jurisdikce podobný druh řízení nezná.  

 

                                                 
547 Viz Stadler, Grenzüberschreitender kollektiver Rechtsschutz, s. 130. 
548 Podle údajů, které cituje PINNA, RECOGNITION AND RES JUDICATA, s. 32 bylo mezi léty 1998 a 2005 v USA 
podáno 145 class actions ve věcech cenných papírů proti cizím emitentům (7,2 % celkového počtu). 
Spektakulární případy s cizím prvkem představují class actions obětí holocaustu proti německým a některým 
dalším společnostem, které profitovaly z otrocké práce Židů nebo z konfiskovaných židovských majetků. 
Problematika pravomoci soudů Spojených států je dosti složitá a v této studii není prostor pro její podrobnější 
objasnění. Výchozím prvkem je kritérium minimálních kontaktů („minimum contacts“), podrobněji např. 
MORRISON, FUNDAMENTALS OF AMERICAN LAW, s. 180 a násl.     
549 Soud však má brát při certifikaci class action v úvahu, do jaké míry je pravděpodobné, že rozsudek bude 
uznán v domovských jurisdikcích žalovaného a členů skupiny. Na druhou stranu je pravdou, že uznání nebývá 
v praxi nutné, protože class action přichází v úvahu zejména tehdy, když žalovaný má dostatečný majetek 
k uspokojení nároků na území USA. Podrobněji viz PINNA, RECOGNITION AND RES JUDICATA, s. 34 a násl.   
550 Např. čl. 34 bod 2 NAŘÍZENÍ BRUSEL I, § 64 písm. c) Z. O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM A PROCESNÍM. 
551 Např. čl. 34 bod 1 NAŘÍZENÍ BRUSEL I, § 64 písm. d) Z. O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM A PROCESNÍM. 
552 Viz např. PINNA, RECOGNITION AND RES JUDICATA, s. 37. 
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B. Opt-out skupinové řízení 

 

  Situace se komplikuje v případě opt-out skupinového řízení. Nároky jsou zahrnuty 

do řízení bez ohledu na vůli jejich nositelů a členům skupiny se nemusí za všech okolností dostat 

individuální zprávy o řízení.553 Rozpor opt-out skupinového rozsudku s veřejným pořádkem jistě 

nebude moci být namítán v jurisdikcích, které tento model řízení samy znají. Řada zemí však 

přísně trvá na dispoziční zásadě při vymáhání soukromých práv.554 Může za těchto podmínek opt-

out mechanismus obstát?  

  Na první pohled se zdá, že nikoli. Např. jedním z požadavků pro uznání rozhodnutí 

bývá doručení návrhu na zahájení řízení (předvolání k jednání) účastníkům.555 Z toho by se dalo 

usuzovat, že účastníci musejí být vyrozuměni o řízení individuálním způsobem (arg. „doručit“). 

Věc ovšem není tak jednoznačná. Požadavek „doručení“ nelze vykládat jako nutnost vzít zprávu 

na vědomí, ale dokonce ani tak, že by se zpráva musela ocitnout v bezprostřední dispozici 

účastníka. Odmítnutí řízení z důvodu nemožnosti informovat protistranu by mohlo vyústit v 

denegatio iustitiae. V procesním právu se (na rozdíl od práva hmotného556) uplatňuje pružnější 

metoda „nejlepšího informačního standardu“. Doručování zveřejňováním písemností – je-li 

individuální doručení nemožné nebo nepraktické – je dobře známou součástí každého procesního 

systému.557 Adresné doručování tedy není conditio sine qua non civilního procesu, a z tohoto 

důvodu ani nelze paušálně odmítat uznání opt-out skupinových rozsudků. 

  Rozpor s veřejným pořádkem nelze spatřovat v libovolné odlišnosti skupinového řízení 

od domácích poměrů. Lze jím argumentovat pouze tehdy, byly-li ignorovány základní hodnoty 

domácí úpravy, konkrétně tehdy, spočívá-li cizí rozsudek na úpravě, kterou by domácí 

zákonodárce nemohl přijmout, ani kdyby si to přál (s ohledem na obsah práva na spravedlivý 

proces). Spíše než mechanicky srovnávat odlišnosti procesních systémů má proto smysl hodnotit, 

zda konstelace skupinového řízení zaručuje účastníkům požadovaný standard práva soudní 

ochranu.558  

                                                 
553 Nejintenzivnější zásah představují mandatorní skupinová řízení (ve kterých dokonce ani informace o řízení 
není nutná). Viz např. čl. 23(b)(1) a (2) FRCP nebo § 83 odst. 2 O.S.Ř. 
554 Viz např. Bureš, J., in DRÁPAL/BUREŠ, OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 8 
555 V daném kontextu však jde spíše o ochranu žalovaného, srov. předpisy cit. v pozn. 550. 
556 Srov. např. Švestka, J., in ŠVESTKA/SPÁČIL/ŠKÁROVÁ/HULMÁK , OBČANSKÝ ZÁKONÍK , I. díl, s. 410. 
557 V českém právu srov. např. § 50b odst. 4 písm. c) O.S.Ř. (zveřejnění rozhodnutí o ustanovení opatrovníka) 
nebo § 71 INS. Z. Pro německé právo srov. např. § 185 ZPO. 
558 Evropský soudní dvůr vyžaduje restriktivní výklad kritéria veřejného pořádku při uznávání cizích soudních 
rozhodnutí (přinejmenším v prostoru EU), viz např. rozsudek z 10.10.1996 ve věci C-78/95, Hendrikman a 
Feyen v. Magenta Druck & Verlag GmbH, bod 23, nebo rozsudek ze dne 28.3.2000 ve věci 7/98, Krombach v. 
Bamberski, bod 21. 
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  Zda tomu tak je v případě class action, existují odlišné názory.559 Výchozí pozice je 

rozdílná, jde-li o uznání rozsudku vůči členům nebo odpůrci skupiny, respektive o uznání vůči 

straně, která v řízení uspěla nebo která podlehla. Stěží si lze představit, že skupinový rozsudek, 

kterým by v USA došlo k zamítnutí tzv. azbestové class action, by měl znamenat překážku věci 

rozsouzené vůči tuzemskému členu skupiny, kterému se o řízení nedostalo individuálního 

vyrozumění.560 Na druhou stranu, při posuzování obsahu práva na soudní ochranu je třeba brát 

v úvahu procesní účinnost, tedy zabývat se tím, zda by individuální postup vůči odpůrci byl vůbec 

možný a čeho by takovým postupem bylo možné docílit. Tímto kritériem je nutno také poměřovat 

legitimitu dispoziční zásady v civilním procesu.561  

  Můžeme konstatovat, že původně uniformně odmítavý postoj evropských soudů 

k uznávání skupinových rozsudků z USA má tendenci oslabovat a účinky class actions získávají 

stále více na významu i v Evropě.562    

 

5.5. HISTORICKÝ EXKURS 

 

  Lze se ptát, proč se máme zabývat historií kolektivní ochrany práv teprve poté, co jsme 

objasnili většinu koncepčních otázek kolektivního procesu. Není to však ani náhoda ani 

podceňování historické analýzy. Konstruovat souvislou linii vývoje kolektivní ochrany práv je 

obtížné. Kolektivní proces je úkaz, se kterým se bylo možno setkat v různých fázích vývoje 

společnosti za různých podmínek. Jeho úloha byla ve vztahu k obecnému procesu vždy 

doplňková, byla diktována neschopností obecných procesních mechanismů (civilních nebo i 

trestních) uspokojivě naplnit svůj účel.  

  Pouze pro dokreslení toho, co již bylo uvedeno, proto v následujícím výkladu učiníme 

zmínku o čtyřech milnících v dějinách kolektivní ochrany práv: římských actiones populares, 

anglickém reprezentativním řízení (representative proceedings), francouzských spolkových 

žalobách z přelomu 19. a 20. století a nakonec o zrození moderní class action v USA. 

 

                                                 
559 Srov. např. řadu rozporných vyjádření evropských procesualistů poskytnutých pro účely certifikace class 
actions v USA proti evropským subjektům, které zmiňuje PINNA, RECOGNITION AND RES JUDICATA, s. 39. Srov. 
i poněkud nekonzistentní přístup německého Bundesverfassungsgericht k této otázce. Zatímco v některých 
případech došel k závěru, že doručení skupinové žaloby německému žalovanému je neústavní, v jiných 
případech tak rezolutní nebyl, viz Rott, P. Cross-Border Collective Damage Actions in the EU. In 
CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 395. Nutno však mít na paměti, že class action může na evropském 
kontinentu budit pochybnosti nejen svou procesní konstrukcí, ale také možností uložení sankčních opatření 
(punitive nebo treble damages) a širokou aplikací pravomoci soudů (viz např. § 64 písm. a/ Z. O MEZINÁRODNÍM 

PRÁVU SOUKROMÉM A PROCESNÍM). 
560 J. Mark navrhuje uznání class action rozsudků pouze v rozsahu, ve kterém členové skupiny projevili vůli 
účastnit se řízení, viz MARK, AMERIKANISCHE CLASS ACTION UND DEUTSCHES ZIVILPROZESSRECHT, s. 241, 242. 
Srov. také Hess, B. Die Anerkennung eines Class Action Settlement in Deutschland. In Juristenzeitung, Jg. 55 
(2000), H. 8, s. 373 a násl. 
561 Viz STADLER, GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 132. 
562 Srov. PINNA, RECOGNITION AND RES JUDICATA, s. 59 a násl. 
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5.5.1. Actiones populares 

 

  Římské actiones populares dobře dokládají, že civilní proces se nikdy nemohl vyhnout 

problematice veřejného zájmu. Actiones populares byly „prétorské a édilské žalobní formule, 

které mohl každý občan (quicumque volet) použít za základ soukromého procesu, aby od toho, kdo 

je odpovědný za skutečnost dotýkající se veřejného zájmu, požadoval zaplacení peněžité 

pokuty“.563 Na základě prétorských interdiktů mohlo jít také o zápůrčí nebo odstraňovací 

žaloby.564 Actiones populares tak představovaly předchůdce reprezentativních žalob par 

excellence. Žalobcem se mohl stát pouze dospělý svéprávný muž, což se považovalo za záruku 

odpovídající reprezentace veřejného zájmu. Meritorní rozhodnutí zakládalo exceptio rei iudicatae, 

další actio popularis jiného žalobce v téže věci tedy byla vyloučena.565 Actiones populares se 

typicky využívaly k ochraně veřejných statků, např. v souvislosti s užíváním veřejných cest nebo 

řek (např. actio de via publica).566  

  Povaha populárních žalob se v průběhu doby vyvíjela. První zmínky pocházejí 

z předklasické doby (od zárodečného lege agere pro populo v legisakčním procesu567, kdy se 

jednalo spíše jen o soukromou intervenci jménem a ve prospěch státu), přes klasickou actio 

popularis ve formulovém procesu568, až po přerůstání do trestněprávních forem. Pokuta, která byla 

předmětem řízení, připadala v dřívějším období žalobci, později však pravděpodobně státu s tím, 

že žalobce si mohl ponechat určitou „prémii“.569 V tom již mnozí spatřují veřejnoprávní rysy 

populárních procesních mechanismů.570  

  Vymezit actio popularis jako samostatnou procesní formu není jednoduché. Kontury se 

poněkud rozplývají, vezmeme-li v úvahu soukromou obžalobu v trestním procesu nebo naopak 

soukromé žaloby, kterými se bylo možno domáhat podobných nároků na základě standardní 

žalobní legitimace (individuálního odškodnění).571 Actiones populares reprezentovaly sérii 

samostatných žalobních oprávnění, důvodem jejichž existence byly rozmanité konkrétní 

potřeby.572   

  Pro naše účely je však instruktivnější vztah actio popularis k veřejnému zájmu. 

V moderní době existuje tendence ztotožňovat věci veřejné s institucionální sférou. Mnohdy lze 

nabýt dojmu, že mimo tyto hranice nelze veřejný zájem vůbec vykonávat. Actiones populares jsou 

důkazem autentičtějšího přístupu – stát a pospolitost občanů nebyly považovány za rozdílné entity 

                                                 
563 Srov. WENGER, INSTITUTIONEN DES RÖMISCHEN ZIVILPROZESSRECHTS, s. 159. 
564 Srov. HALFMEIER, POPULARKLAGEN, s. 29. 
565 Viz BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 380. 
566 Např. BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 406. V jednotlivostech šlo o ochranu před divokým 
zvířectvem (actio de bestiis), usmrcení nebo zranění člověka věcí vyhozenou nebo vypadlou z nemovitosti (např. 
actio de effusis vel deiectis), zneuctění hrobů (actio de sepulcro violato) apod. Viz např. Bar, C. L. von. A 
History of Continental Criminal Law. The Lawbook Exchange: New Jersey, 1999, s. 25. 
567 Srov. např. KASER/HACKL, DAS RÖMISCHE ZIVILPROZESSRECHT, s. 62. 
568 Srov. např. KASER/HACKL, DAS RÖMISCHE ZIVILPROZESSRECHT, s. 333. 
569 Viz BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 341. 
570 Srov. např. WENGER, INSTITUTIONEN DES RÖMISCHEN ZIVILPROZESSRECHTS, s. 159. 
571 Např. BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 405. 
572 Poslední významnější legislativní vlna nových actiones populares se odehrála za císaře Justiniána v 6. století 
n. l. V té době ale již šlo o výjimečný počin, viz HALFMEIER, POPULARKLAGEN, s. 48. 
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a veřejný zájem mohl být formován a vykonáván autonomně (termín „veřejný zájem“ v současné 

podobě ani neexistoval). Prosazovat veřejný zájem znamenalo prosazovat vlastní subjektivní 

právo.573 Nebylo třeba hledat zvláštní koncepční zdůvodnění žalobní legitimace ve veřejném 

zájmu. Kdo žaloval ve veřejném zájmu, prosazoval tím především svůj vlastní zájem, a proto byl 

jeho postup legitimní.574  

  Od dob starého Říma se společnost změnila – individuální zájmy se staly difúznější a 

skladba veřejného zájmu komplexnější. Naznačili jsme konec konců, že i v samotném římském 

procesu lze s rozvojem státních forem sledovat odklon od populárního žalobního práva. Přesto je 

namístě pochybovat, zda má být výkon veřejného zájmu výsadou státu. Tyto představy dosáhly 

vrcholu v období absolutismu 18. století575, v moderní liberální společnosti však, jak se zdá, 

nemohou obstát. Nicméně v našem právním vědomí si stále zachovávají značný vliv. Důsledkem 

pak je např. to, že na rozdíl od starých Římanů musíme svádět boj za uznání tak samozřejmého 

právního statku jako je subjektivní právo přístupu k vlastní nemovitosti po veřejné cestě.576 

 

5.5.2. Historie anglického reprezentativního řízení (representative proceedings) 

 

  Přesuňme se do Anglie viktoriánské éry. V rámci rekonstrukce soudního systému v 70. 

letech 19. století se součástí anglického civilního procesu explicitně stalo reprezentativní řízení 

(representative proceedings)577, které umožňovalo, aby žalobce nebo žalovaný procesně jednal na 

účet dalších osob, které s ním sdílejí tentýž zájem.578 Nešlo ovšem o žádný překotný počin, 

uzákonění reprezentativního řízení předcházelo několik století vývoje kolektivní procesní 

subjektivity.  

  Anglické soudy se odedávna potýkaly s problémem známým ve všech jurisdikcích – 

jak smířit koncepci bipolárního účastenství se širokým okruhem zájmů, o které ve sporu často jde. 

Zejména Court of Chancery, který nebyl svazován rigidními pravidly common law, mohl 

zaujmout poněkud odvážnější přístup. Ze 17. století jsou známy případy, kdy pachtýři 

(copyholders) vedli spory s propachtovateli, jejichž předmět se v důsledku dotýkal právního 

postavení všech obyvatel panství (manor) nebo farnosti (parish).579 Soudy v těchto případech 

dovolovaly vést řízení jednomu nebo několika žalobcům na účet ostatních (skupiny), jestliže 

                                                 
573 Viz např. BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 407. F. K. von Savigny ještě viděl v populárním 
žalobním právu výkon jakéhosi obecného „státního zastupitelství“, viz BRUNS, DIE RÖMISCHEN 

POPULARKLAGEN, s. 406, nikoli však již R. von Jhering, viz HALFMEIER, POPULARKLAGEN, s. 44. 
574 Viz BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 405. 
575 Srov. HALFMEIER, POPULARKLAGEN, s. 49. Veřejné žaloby z kontinentální Evropy téměř vymizely a jejich 
místo zabraly policejní pravomoci státu. Populární žalobní právo zůstalo rozšířeno v Anglii, ovšem pouze 
v rámci trestního řízení, viz BRUNS, DIE RÖMISCHEN POPULARKLAGEN, s. 412. 
576 Viz např. Pulkrábek, Z. Veřejné užívání jako předmět soukromého subjektivního práva? In Právní rozhledy, 
roč. 17 (2009), č. 13, s. 457 a násl. Pro určitý přehled actiones populares srov. rovněž KORTMANN, TORT LAW 

INDUSTRY, s. 801 a násl. 
577 V rámci Supreme Court of Judicature Act 1873. 
578 V současné podobě zakotvené v čl. 19.6 a násl. CPR. 
579 Viz YEAZELL, INDUSTRIALIZATION OF GROUP LITIGATION, s. 516 a násl. 
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k tomu obdrželi od skupiny pověření.580 Postupem doby bylo ve výjimečných případech možné od 

pověření upustit, jestliže s tím soud vyslovil souhlas.581 

  To bylo přinejmenším z části důsledkem jiné doktríny, tzv. pravidla nutných stran 

(necessary parties rule), podle kterého se sporu musely účastnit všechny osoby, které měly na jeho 

výsledku zájem.582 Jak ale řešit situace, kdy nebylo zapojení nutných stran do řízení možné? 

Soudy proto vytvořily sérii výjimek z necessary parties rule, podle kterých mohli být nepřítomní 

členové skupiny zastoupeni se svolením soudu žalobcem. Pravidlo nutných stran se tím 

transformovalo do pravidla neopomenutelných stran (indispensable parties rule). Otázka již 

nezněla, kdo bude vázán výsledkem sporu, nýbrž jak zajistit ochranu zájmů těch, kteří budou 

výsledkem řízení tak jako tak vázáni.583 Žalovaný získal právo formou tzv. bill of peace 

požadovat, aby do řízení byli zapojeni všichni členové skupiny a aby celá věc byla vyřízena 

najednou bez nutnosti vést řadu zdlouhavých sporů (vexatious litigation).584 Tento přístup se 

uplatnil také v případech, kdy byl počet členů skupiny tak vysoký, že nebylo možné či praktické 

s nimi jednat individuálně.  

  Poslední vývojový krok směrem k representative proceedings proběhl v 18. století, kdy 

bylo procesní zastoupení členů skupiny zasazeno do nových poměrů industrializující se 

společnosti. Příkladem mohou být žaloby proti společníkům obchodních společností (joint stock 

company, friendly company), které v té době samy neměly právní subjektivitu.585 Prvek 

reprezentace se tím odpoutal od předpokladu sociální solidarity (obyvatelé obce, rodina, 

společenství práv atd.) a procesní skupina mohla být považována za ryzí společenství zájmů.  

  Tak je tomu od uzákonění representative proceedings v roce 1873 doposud. V této 

podobě se anglická reprezentativní žaloba stala předobrazem class action, stejně jako byla římská 

actio popularis zárodkem moderní spolkové žaloby.  

 

5.5.3. Vznik spolkového žalobního práva ve Francii 

 

  V roce 1884 byl ve Francii přijat zákon o profesních společenstvech (syndicats 

professionnels), který umožnil živnostníkům, zemědělcům, zaměstnancům, příslušníkům 

svobodných povolání atd. volné sdružování za účelem ochrany hospodářských, průmyslových, 

obchodních nebo zemědělských zájmů.586 V této souvislosti zákonodárce přiznal profesním 

společenstvům také obecné žalobní právo.  

                                                 
580 Viz EINHAUS, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 161. 
581 YEAZELL, INDUSTRIALIZATION OF GROUP LITIGATION, s. 517 cituje věc Brown v. Howard z roku 1701. 
582 Viz HAZARD/GEDID/SOWLE, BINDING EFFECT OF CLASS SUITS, s. 1858. Tato teorie není vzdálena modernímu 
pojetí nuceného procesního společenství. 
583 Viz HAZARD/GEDID/SOWLE, BINDING EFFECT OF CLASS SUITS, s. 1860. Také na tomto místě se věc podobá 
modernímu procesu, konkrétně zastoupení nepřítomné strany opatrovníkem. Rozdíl je snad v tom, že 
v historickém anglickém procesu nebyl nepřítomný účastník považován za stranu řízení. 
584 Viz Rogers, H. W. Bills to Quiet Possession and Title. In American Law Register, vol. 29 (1881), no. 9, s. 
561.  
585 Srov. YEAZELL, INDUSTRIALIZATION OF GROUP LITIGATION, s. 523 a násl.  
586 Srov. čl. 2 a 3 Loi relative a la création des syndicats professionnels ze dne 21.3.1884. 
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  V souladu s duchem doby počala živnostenská společenstva žalobního oprávnění hojně 

využívat.587 Předmětem jejich zájmu byly zejména nekalé obchodní praktiky a případy 

neoprávněného výkonu profese, které byly postihovány pomocí action civile, tedy široce pojaté 

varianty adhezního řízení.588 Od počátku však nebylo jasné, v jakém rozsahu mohou syndicats 

professionnels žalobní právo uplatňovat. Je třeba přímý zásah do subjektivních práv společenstva 

nebo postačí dotčení zájmů zastupovaných osob?589 Soudy nejprve zaujímaly liberální přístup a 

nevyžadovaly průkaz věcné legitimace. Žalobu bylo lze odůvodnit např. ochranou společných 

zájmů profese nebo uskutečňováním cílů, které byly předmětem činnosti syndicats professionnels. 

Na počátku 20. století však došlo k obratu a judikatura trestní komory Cour de cassation stále více 

směřovala k požadavku přímého dotčení zastupovaných zájmů. To mělo za následek výrazné 

zúžení prostoru pro žalobní aktivitu syndicats professionnels. 

  Konec těmto nejasnostem učinilo až stanovisko spojených komor Cour de cassation 

z roku 1913, podle kterého jsou syndicats professionnels oprávněny hájit obecný zájem celého 

zastupovaného stavu (l’intérêt collectif de la profession) bez nutnosti přímého poškození.590 Tím 

byl položen základ kategorii kolektivního (společného) zájmu, na které je spolková žalobní 

legitimace budována dodnes. 

  Žalobní legitimaci obecných spolků (associations) však soudy nebyly – na rozdíl od 

syndicats professionnels – nakloněny.591 Spolkový zákon z roku 1901 jim sice dával podobné 

oprávnění jako syndicats professionnels592, ale podle Cour de cassation nebylo namístě obě úpravy 

ztotožňovat. Zatímco syndicats professionnels jsou zákonem povolány k ochraně zájmů členů 

určitého povolání nebo stavu, associations takové zmocnění chybí.593 Také později soudy 

připouštěly existenci žalobního zájmu associations pouze výjimečně.  

  Iniciativy se proto musel chopit zákonodárce a po německém vzoru, kde spolkové 

žalobní právo mezitím získalo náskok, začal spolkům přiznávat petiční právo v oblasti občanských 

práv, ochrany životního prostředí, ochrany zvířat atd.594 Významný počin představovalo zejména 

přijetí tzv. loi Royer v roce 1973 (loi n° 73-1193 d’orientation du commerce et de l’artisanat), 

který dal spotřebitelským spolkům právo požadovat formou action civile (především v rámci 

                                                 
587 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 71. 
588 Regulace hospodářské soutěže včetně otázek nekalé soutěže byla ve Francii až do přijetí ordonnance n° 86-
1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence v roce 1986 doménou veřejného (trestního) práva. 
589 Srov. Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 154. 
590 Viz FRANKE, VERBANDSKLAGEN, s. 58 nebo KOCH, VERBANDSKLAGE, s. 420. Legislativně byl tento závěr 
promítnut do Loi relative a la création des syndicats professionnels v roce 1920. 
591 Překvapivě se odmítalo také žalobní právo ordres professionnels (profesních komor), jejichž účel byl 
obdobný cílům syndicats professionnels, viz Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in 
Frankreich. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 154. 
592 Čl. 6 LOI RELATIVE AU CONTRAT D’ASSOCIATION. 
593 Srov. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 74 nebo Franke, N., Puttfarken, H.-J. 
Die action civile der Verbände in Frankreich. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 155 a tam cit. rozhodnutí Cour de cassation z 18.10.1913 a 15.6.1923. 
594 Viz KOCH, VERBANDSKLAGE, s. 420. Některé spolkové žalobní legitimace (např. pokud jde o ochranu před 
alkoholismem nebo ochranu mravnosti) byly upraveny již v období před druhou světovou válkou, viz Franke, N., 
Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 157. 
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trestního řízení) náhradu kolektivní škody způsobené spotřebitelské veřejnosti.595 Posouzení 

splnění nároků na reprezentaci zájmů se přeneslo do předprocesní fáze – procesně legitimovány 

jsou pouze ty spolky, které vyhoví předpokladům stanoveným zákonem a získají příslušný 

správněprávní souhlas (agrément).596 

  Usnadnění důkazní pozice prostřednictvím jednoduché konstrukce kolektivní škody a 

nenáročná účast v trestním řízení učinily z reprezentativní action civile nejčastěji využívaný 

prostředek kolektivní ochrany práv v Evropě.597  

 

5.5.4. Krystalizace class action v USA 

 

  V 19. století soudy ve Spojených státech aplikovaly anglickou doktrínu bill of peace598 

(Supreme Court tuto praxi legislativně posvětil v roce 1842 přijetím Federal Equity Rule 48 a 

podobnou úpravu zavedl o několik let později také New York Field Code).599 Skupinové řízení 

bylo stejně jako v Anglii součástí equity, a jeho předmětem proto byla především negatorní 

ochrana (nikoli např. náhrada škody, která byla výsadou common law).  

  Federal Equity Rule 48 však představovalo spíše jen určité vymezení se vůči starší 

doktríně indispensable parties rule než ucelenou regulaci class action.600 Stanovilo, že soud není 

povinen zapojit do řízení všechny členy skupiny, jestliže přítomné strany dostatečným způsobem 

reprezentují zájem, který je předmětem řízení. Nepřítomní členové skupiny přitom nebyli vázáni 

výsledkem řízení.601 Jednalo se tedy o něco podstatně jiného, než co si dnes představujeme pod 

pojmem skupinového řízení. Tento přístup neměl dlouhého trvání, Supreme Court totiž již v roce 

1853 obrátil a ve věci Smith v. Swormstedt, 57 U.S. 288 (1853) judikoval, že rozsudek váže 

všechny členy skupiny, jakoby se účastnili řízení. Praktická potřeba tedy zvítězila nad 

vyhraněným pojetím účastenství. Tato praxe byla posléze potvrzena novým Federal Equity Rule 

38 z roku 1912.602    

  Podoba skupinového řízení přesto nebyla považována za uspokojivou, a úprava proto 

byla při příležitosti přijetí FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE v roce 1938 od základu 

přepracována. Čl. 23 FRCP rozlišil tři varianty class action – pravou (true), smíšenou (hybrid) a 

nepravou (spurious).603 Pravá class action se uplatnila při prosazování nedělitelných nároků, které 

svědčily skupině osob; dnes bychom řekli, že šlo o případy širokého nuceného procesního 

společenství. Smíšená class action byla nástrojem adjudikace individuálních nároků, které se 

vztahovaly k omezené majetkové podstatě. Rozhodnutí o jednom z nároků totiž v důsledku 

                                                 
595 Srov. čl. 46 cit. zákona v tehdy platném znění, viz FRANKE, VERBANDSKLAGEN, s. 63. 
596 Podrobně Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 141. 
597 Srov. např. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final report, s. 8. 
598 Srov. 5.5.2 výše. 
599 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 983. 
600 K teorii indispensable party srov. 5.5.2 výše. Podrobně Hazard, G. C. Jr. Indispensable Party: The Historical 
Origin of a Procedural Phantom. In Columbia Law Review, vol. 61 (1961), no. 7, s. 1254 a násl. Autor 
argumentuje, že doktrína indispensable party je v podstatě mylná (což by ovšem s určitou nadsázkou znamenalo, 
že koncepce moderní class action je nedorozuměním).  
601 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 983. 
602 Např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 42. 
603 Viz HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 42. 
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ovlivňovalo možnost uspokojení ostatních členů skupiny. Nepravá class action se pak týkala všech 

ostatních případů, kdy množina nároků vykazovala společné právní nebo skutkové rysy. Čl. 23 

FRCP ve znění z roku 1938 také novátorsky stanovil předpoklady přípustnosti class action: 

vyžadovalo se, aby věc nebylo možno uspokojivě vyřídit v podmínkách standardního procesního 

společenství, a žalobce musel být zárukou náležitého zastoupení zájmů členů skupiny.604  

  Dominující formou class action podle čl. 23 FRCP ve znění z roku 1938 byla spurious 

class action. Na rozdíl od současné class action šlo o opt-in řízení.605 Podáním žaloby se zastavil 

běh promlčecí doby všem členům skupiny, rozsudek byl ale závazný jen pro ty z nich, kteří 

do řízení vstoupili. Pozoruhodné přitom je, že vstup do řízení se připouštěl i po vynesení 

rozsudku. Ze spurious class action se tím vlastně stal mechanismus vzorového řízení.606 

  Současnou podobu získala class action v roce 1966 po zevrubné novelizaci čl. 23 

FRCP. Jeho předchozí znění bylo terčem kritiky proto, že rozlišení jednotlivých druhů class action 

bylo obtížné (ve skutečnosti se rozdíly nedaly objektivizovat a soudci volili režim podle vlastního 

uvážení), i pro nespravedlivý přístup vůči žalovanému (v rozporu s duchem bill of peace se 

žalovaný nemohl domoci rozsudku závazného pro všechny potencionální žalobce).607 Účast ve 

skupinovém řízení se považovala zejména v případech bagatelních individuálních nároků za 

nepřiměřeně náročnou. Klíčovým pojmem se proto stala efektivita. Místo staršího rozlišení class 

action, které bylo teoreticky vytříbené, ale prakticky neúčinné, nastoupila výsostně funkční 

klasifikace. Do budoucna nemělo být podstatné, jaký mají nároky právní základ, nýbrž to, jakým 

způsobem je s nimi třeba v řízení zacházet. Soudci dostali nové rozsáhlé pravomoci při řízení 

sporu.608  

  Výsledek působil razantně. Opt-in model byl zcela opuštěn ve prospěch opt-out. 

Třebaže mezi členy skupiny neexistuje žádné společenství práv, žádná sociální ani jiná podobná 

pouta, je každému dovoleno žalovat na účet ostatních. Toto pojetí podle očekávání narazilo na 

kritiku nauky609, před Supreme Court ale obstálo.610  

  V praxi se class action těšila větší oblibě, než si její tvůrci představovali (v prvních 

deseti letech hrály významnou roli zejména class actions na poli občanských práv611). Supreme 

Court věnoval v 70. letech nemalé úsilí brzdění náporu federálních class actions612 a do značné 

míry uspěl. V 80. letech se ovšem objevují nové trendy, především spory v oblasti práva cenných 

papírů (securities) a masových škod (mass torts).613 Zejména problematika masových škod na 

                                                 
604 Viz HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 43. 
605 To neplatilo pro true a hybrid class action, které předpokládaly automatickou účast všech členů skupiny. 
606 Např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 986. 
607 Např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 986, 987. 
608 Např. Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 987. 
609 Např. KAPLAN, CONTINUING WORK OF THE CIVIL COMMITTEE, s. 358. 
610 Viz zejména Phillips Petroleum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797 (1985), 811.  
611 Viz Bertelsen, B. I., Calfee, M. S., Conner, G. W. Rule 23(b)(3) Class Action: An Empirical Study. In 
Georgetown Law Journal, vol. 62 (1973 – 1974), no. 4, s. 1133. Z class actions, jejichž předmětem byla náhrada 
škody, se týkalo 37 % občanských práv, 29 % spotřebitelských práv a 23 % pracovněprávních věcí; zastoupení 
ostatních sektorů bylo výrazně nižší. 
612 Např. tím, že vyžadoval přísný standard informování členů skupiny (viz např. Eisen v. Carlisle & Jacquelin, 
417 U.S. 156 (1974), 173) 
613 Viz HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 45.  
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zdraví získává nezanedbatelný sociální kontext; často nejde jen o odčinění deliktního jednání, ale 

také o bitevní pole společenských konfliktů.614 Mluví se o „regulation through litigation“, soudní 

řízení supluje legislativu.615  

  Tyto jevy jsou předmětem trvajících kontroverzí. Class action byla navržena jako 

prostředek ke zvládání drobných rozptýlených škod a nikoli sporů, které řeší existenční otázky 

členů skupiny nebo dokonce celé společnosti.616 Nicméně novelizace čl. 23 FRCP přichází teprve 

v roce 1998617 a ve větším rozsahu až v roce 2003 a 2005 (CLASS ACTION FAIRNESS ACT).618 

  

                                                 
614 Např. poškození zdraví způsobená azbestem (Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997), Ortiz 
v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999), a pozn. 286), tabákové spory (Engle v. Liggett Group Inc., 945 So.2d 
1246 (2006), a pozn. 428), používání defoliantů v průběhu války ve Vietnamu (In re Agent Orange Product 
Liability Litigation, 506 F.Supp. 762 (1980)) apod. 
615 Viz např. dílo KIP V ISCUSI, REGULATION THROUGH LITIGATION , passim, nebo Chayes, A. Role of the Judge in 
Public Law Litigation. In Harvard Law Review, vol. 89 (1975 – 1976), no. 7, s. 1314 (dovozuje určitou formu 
delegace kompetencí ze zákonodárce na soudy). 
616 Např. Beuchler, H., in: MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 959. 
617 K dosavadním ustanovením čl. 23 FRCP bylo připojeno nové písm. (f), které dává možnost samostatného 
odvolání proti usnesení o certifikaci. 
618 K cit. novelizacím srov. s. 39 a 77 a pozn. 196, 276, 435, 622, 624 a 653. Pro oblast práva cenných papírů 
byla přijata přísnější regulace už v roce 1995 prostřednictvím PRIVATE SECURITIES L ITIGATION REFORM ACT. 
Class actions v oblasti cenných papírů byly nejčastějším předmětem zneužívání (viz např. s. 52 nebo pozn. 168 
výše). K PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT podrobně např. BEUCHLER, CLASS ACTIONS, s. 303 a 
násl. 
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6. PŘEHLED ŘEŠENÍ 

 

 V této kapitole představíme skicy několika platných úprav kolektivní ochrany práv. 

Nejedná se o analýzu, nýbrž o demonstraci aplikace předcházejících výkladů. Tímto 

způsobem zamýšlíme podat důkaz závěrů, které jsme dosud učinili, ale především také 

poskytnout čtenáři surový materiál k formování vlastního úsudku.   

 Klasickým vzorem kolektivního procesu je class action podle procesního práva USA a 

tomuto mechanismu se proto budeme věnovat nejdříve. Za hranicemi Spojených států však 

panuje vůči tamní podobě class action rezervovaný přístup. Vytýká se jí příliš agresivní 

povaha, tendence ke komercializaci i nekontrolovatelné vývojové tendence.619 Pokračovat 

proto budeme šesti legislativními konstrukcemi, které lze považovat za reprezentativní vzorek 

současného kolektivního procesu ve vyspělých právních kulturách. Čtenáře seznámíme se 

dvěma příklady class action mimo USA (Austrálie, Izrael), s opt-in skupinovým řízením 

(Švédsko), se vzorovým skupinovým řízením (německé řízení podle KAPITALANLEGER-

MUSTERVERFAHRENSGESETZ) a v neposlední řadě se dvěma přístupy ke spolkovým žalobám 

(Rakousko a Francie). 

 V závěru kapitoly se zaměříme na aktivity a tendence Evropské unie v oblasti 

kolektivní ochrany práv, které odrážejí stále zřetelnější dynamiku kolektivního procesu 

v Evropě.   

 

6.1. CLASS ACTION V PROCESNÍM PRÁVU USA 

 

6.1.1. Úvod do problematiky; federální class action a class actions členských států 

 

 Úprava class action ve Spojených státech byla po dlouhou dobu synonymem 

kolektivního procesu. Toto výlučné postavení sice v posledních letech ztratila, stále však jde o 

přední inspirační zdroj a zásobárnu zkušeností. Class action se vyvinula nikoli pouze jako 

prostředek usnadnění adjudikace nároků, ale především také jako nová kvalita prosazování 

práva.620 V class litigation přestávají být nároky členů skupiny jejich soukromou záležitostí a 

                                                 
619 Nejde přitom pouze o námitky kontinentální procesualistiky. Se stejnými obavami se lze setkat také v jiných 
jurisdikcích common law, které class action znají, viz např. MURPHY/CAMERON, EVOLUTION OF CLASS ACTION, 
s. 405. 
620 Viz např. pokud jde o problematiku masových škod, COFFEE, CLASS WARS, s. 1355 a násl. Nabízí se např. 
paralela s insolvenčním řízením nebo veřejnoprávním stíháním deliktů.  
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stávají se součástí svébytné sociální akce, jejíž cíle mohou výrazně přesahovat úzký zájem na 

dosažení odškodnění (regulation through litigation).621  

 Jádro federální úpravy class action je obsaženo v čl. 23 FRCP.622 Většina členských 

států USA kromě toho zná vlastní class actions, které více či méně kopírují FEDERAL RULES 

OF CIVIL PROCEDURE.623 Problematika vztahů mezi federální a státní jurisdikcí je poměrně 

komplikovaná. Pro naše účely postačí konstatovat, že federální pravomoc je dána tehdy, 

jestliže hodnota věci přesáhne 5 mil. USD a je naplněn požadavek tzv. minimum diversity 

(tzn. některý člen skupiny je příslušníkem jiného členského státu než odpůrce anebo je 

cizincem), to vše za předpokladu, že žalující nebo žalovaná skupina čítá nejméně 100 

členů.624 Dále se zaměříme pouze na federální class action. 

 

6.1.2. Koncepce class action 

 

 Class action představuje typické opt-out skupinové řízení. FEDERAL RULES OF CIVIL 

PROCEDURE dávají právo žalovat každému členu skupiny (každé poškozené osobě)625 a 

                                                 
621 Class action může působit jako prostředek společenského nátlaku, prevence či odstrašení, anebo jako 
katalyzátor změn ve společnosti. Srov. např. Kip Viscusi, W. Tobacco: Regulation and Taxation through 
Litigation, in KIP V ISCUSI, REGULATION THROUGH LITIGATION , zejména s. 50 a násl. (pokud jde o téma 
tabákových výrobků), dále srov. v témže díle problematiku střelných zbraní (Cook, P. J., Ludwig, J. Litigation as 
Regulation: Firearms, s. 67 a násl.), prsních implantátů (Hersch, J. Breast Implants: Regulation, Litigation, and 
Science, s. 142 a násl.), nebo zdravotní péče obecně (Kessler, D. P., McClellan, M. B. Malpractice Pressure, 
Manager Care, and Physician Behavior, s. 183 a násl.). Pro přehled jednotlivých oblastí regulation through 
litigation srov. také SCHROEDER, TORT BY ANY OTHER NAME, s. 900 a násl. Regulation through litigation se 
vytýká zejména demokratický deficit (tamtéž, s. 922 a násl.). Dále např. MILLER/SINGER, NONPECUNIARY 

SETTLEMENTS, s. 97, 98.  
622 Úpravu dílčích otázek nalezneme i na jiných místech U.S.C. Např. pravidla pro stanovení příslušnosti 
(pravomoci) federálních soudů se nacházejí v knize 28, čl. 1332(d), zvláštní úprava class actions ve věcech 
cenných papírů (PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT) byla doplněna na různá místa knihy 15 a 
některá další ustanovení na základě CLASS ACTION FAIRNESS ACT se vyskytují v kapitole 114 knihy 28.   
623 Některé členské státy však disponují úpravami, které se od federálního modelu odchylují (např. Kalifornie), 
jiné státy class action vůbec nepřijaly (např. Virginia), podrobněji viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, 
VERBANDSKLAGERECHT, s. 956. 
624 Viz např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 157 a násl. Současná konstelace má původ v CLASS 

ACTION FAIRNESS ACT z roku 2005, který se postaral o výrazné rozšíření federální pravomoci. Šlo o reakci na 
předchozí stav, který se vyznačoval intenzivními praktikami forum shopping (v rozsáhlých skupinových řízeních 
je forum shopping snadný, protože skupina poškozených osob bývá rozptýlena v mnoha členských státech). 
Skupinová řízení se tak soustředila do několika málo jurisdikcí, které byly známy vstřícným postojem 
k žalobcům. K hodnocení vlivu CLASS ACTION FAIRNESS ACT srov. Lee, E. G. III, Willging, T. E. The Impact of 
the Class Action Fairness Act on the Federal Courts: An Empirical Analysis of Filings and Removals. In 
University of Pennsylvania Law Review, vol. 156 (2007 – 2008), no. 6, zejména 1750 a násl.     
625 Uznává se také spolková aktivní legitimace (associational standing) za předpokladu, že žalobní právo svědčí 
některému z členů spolku, ochrana zájmů, které jsou předmětem žaloby, odpovídá předmětu činnosti spolku a 
požadovaný způsob nápravy nevyžaduje přímou účast členů skupiny v řízení, viz Hunt v. Washington State 
Apple Advertising Commission, 432 U.S. 333 (1977), 343, nebo McKinney v. U.S. Dept. of Treasury, 799 F.2d 
1544 (1986), 1550.  
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umožňují jak aktivní, tak pasivní class action.626 Předmět skupinového řízení není po 

hmotněprávní stránce nijak omezen, class action se tedy v zásadě může týkat jakéhokoli 

druhu nároků. O co benevolentněji je stanoven rozsah žalobního práva, o to větší pozornost se 

věnuje procesním podmínkám skupinového řízení. Žaloba musí odpovídat alespoň jedné ze 

čtyř kategorií: incompatible standards class action (čl. 23(b)(1)(A) FRCP), limited fund class 

action (čl. 23(b)(1)(B) FRCP), equitable (civil rights) class action (čl. 23(b)(2) FRCP) nebo 

damages class action (čl. 23(b)(3) FRCP).627  

 Incompatible standards class action předpokládá nebezpečí vydání nekonzistentních 

individuálních rozhodnutí, která by odpůrci skupiny uložila nekompatibilní standardy jednání. 

Musí tedy existovat jednak pravděpodobnost zahájení více řízení a jednak nebezpečí jejich 

rozdílného rozhodnutí (a to tak, že splnění jednoho rozhodnutí by bylo v přímém rozporu 

s druhým).628 Incompatible standards class action nachází uplatnění v trustovém právu, v 

pracovněprávních vztazích nebo ve věcech žalob směřujících proti státu.  

 O limited fund class action jde tehdy, jestliže by vydání individuálního rozhodnutí po 

praktické stránce znamenalo dispozici se zájmy osob, které se neúčastní řízení, nebo by 

znemožňovalo ochranu jejich zájmů. Hovoříme především o případech omezené majetkové 

podstaty, ze které lze uspokojovat nároky členů skupiny a jejíž hodnota je nižší než úhrn 

nároků (např. limit pojistného plnění, ze kterého je žalovaný schopen hojit nároky).629 Není 

tedy potřeba, aby individuální projednání ohrožovalo právní postavení členů skupiny, postačí, 

jestliže by jím byly negativně ovlivněny jejich (hospodářské) zájmy. Do určité míry tedy jde o 

paralelu insolvenčního řízení.630 Limited fund class action se uplatňuje také v některých 

                                                 
626 Teorie aktivní legitimace není prosta sporných otázek. Jde např. o problematiku rozporných zájmů členů 
skupiny, u kterých vlivem žalované škodní události již došlo k poškození zdraví a u kterých je onemocnění zatím 
v latentní fázi (typicky class actions skupin osob, které byly vystaveny karcinogennímu působení azbestu), nebo 
situace, dojde-li v průběhu řízení k zániku žalobní legitimace kolektivního zástupce (např. kolektivní zástupce 
žalující skupiny vězňů je propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody), podrobně např. EICHHOLTZ, US-
AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 113 a násl. 
627 Nejde však o legální terminologii. Srov. např. TRANSGRUD, COMPLEX LITIGATION , s. 184. 
628 Nestačí nebezpečí vydání rozsudků, které jsou sice rozporné, ale žalovaný je může splnit separátně (např. 
platební povinnosti). Srov. např. Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997), 614. Jde o případy, 
kdy jedna ze stran má právní povinnost jednat se členy skupiny stejně (např. dodavatelé služeb technické 
infrastruktury vůči spotřebitelům; vláda ukládající daň) nebo kdy je potřeba stejného zacházení dána praktickou 
nutností (vlastník říčního břehu při využívání vody ve vztahu k vlastníkům pozemků níže po proudu). 
629 Viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 101. Limited fund class action je konstruována na 
základě equity, proto se nehodí k uplatňování nároků na náhradu škody (přesto, jde-li o poměrné uspokojení, lze 
za určitých podmínek nároky na náhradu škody certifikovat jako limited fund; k tomu viz EICHHOLTZ, US-
AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 103).  
630 O vztahu limited fund class action a insolvenčního řízení se vede diskuze, viz např. COFFEE, CLASS WARS, s. 
1386 a násl. Přednost insolvenčního řízení není jednoznačná, zejména pokud jde o otázku latentních nároků. 
Využívání limited fund class action však do značné míry přibrzdil Supreme Court rozhodnutím ve věci Ortiz v. 
Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999), 838. 
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dalších případech, např. při rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady obchodních 

společností.631  

 Equitable class action je dána tehdy, jestliže odpůrce jednal nebo odmítl jednat na 

základě důvodů, které se týkají skupiny jako celku, takže požadované negatorní opatření nebo 

určovací výrok představuje z perspektivy celé skupiny žádoucí řešení. Zdrojem equitable 

class action je equity, a proto podle ní nelze uplatňovat nároky plynoucí z common law (tzn. 

lze požadovat zejména zdržovací nebo určovací nároky, nikoli např. náhradu škody).632 

Equitable class action byla adresně vytvořena jako prostředek proti porušování občanských 

práv (typicky diskriminace na základě rasy, pohlaví atd.).633  

 Poslední kategorii představuje damages class action, která předpokládá, aby společné 

právní nebo skutkové otázky převažovaly nad otázkami individuálními (predominance) a aby 

class action byla účelnějším řešením než jiné prostředky rozhodnutí sporu (superiority). Jak 

název napovídá, damages class action je určena především k uplatňování hromadných nároků 

na náhradu škody634 a jako taková je v praxi zcela převažujícím základem class actions.635  

 V damages class action se členové skupiny mohou vyloučit z řízení (opt-out) a musí se 

jim dostat zprávy o řízení (čl. 23(c)(2)(B) FRCP).636 V případě incompatible standards class 

actions, limited fund class actions a equitable class actions je možné, aby soud nařídil žalobci 

informovat členy skupiny, není to však podmínkou (čl. 23(c)(2)(A) FRCP), a členové skupiny 

nemají možnost opt-out; jedná se tedy o mandatorní class actions. Z pochopitelných důvodů 

se žalobci snaží o certifikaci podle čl. 23(b)(1) nebo (2) FRCP spíše než o damages class 

actions, soudy však k těmto snahám přistupují rezervovaně.637 

                                                 
631 Viz např. Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999), 833, 834. 
632 Nároky na náhradu škody však mohou být součástí žaloby, jestliže primární žalobní nárok spočívá v equity, 
viz např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 104. 
633 Viz např. HOHL, US-AMERIKANISCHE SAMMELKLAGE , s. 26. 
634 V režimu čl. 23(b)(3) FRCP se adjudikují jak drobné difúzní škody, tak masové škody na zdraví (mass torts), 
třebaže druhá kategorie nebyla původně pro skupinové řízení považována za vhodnou, viz např. KAPLAN, 
CONTINUING WORK OF THE CIVIL COMMITTEE, s. 393. Nicméně problematika mass torts se v USA neomezuje na 
skupinové řízení. Class action je sice nejčastějším prostředkem jejich vypořádání, nikoli však jediným. Využívá 
se také insolvenční řízení nebo individuální postup (v posledním případě ovšem vznikají problémy v souvislosti 
s multidistrict litigation). Pro komplexní přehled srov. např. Chamblee, L. E. Unsettling Efficiency: When Non-
Class Aggregation of Mass Torts Creates Second-Class Settlements. In Louisiana Law Review, vol. 65 (2004 – 
2005), no. 1, s. 157 a násl.  
635 WILLGING/HOOPER/NIEMIC, EMPIRICAL ANALYSIS OF RULE 23, s. 94 dochází k závěru, že class actions podle 
čl. 23(b)(1) FRCP představují 10 % všech případů, class actions podle čl. 23(b)(2) FRCP 29 % a damages class 
actions 61 %. 
636 Včetně individuální zprávy tam, kde je to možné, viz s. 50. 
637 Viz např. již vícekrát citovanou věc Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 815 (1999). Problém nastává zejména 
tehdy, jestliže žaloba splňuje předpoklady jak damages class action, tak jiného typu class action. Obecně se zdá, 
že existují tendence potlačovat rozdíly mezi typy class actions. Soudy na jednu stranu v určité míře umožňují 
náhradu škody i mimo damages class action, na druhou stranu ale přiznávají členům skupiny právo opt-out, viz 
např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 103. 
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6.1.3. Certifikace a podmínky přípustnosti class action 

 

 Po podání žaloby má soud rozhodnout o certifikaci class action (čl. 23(c)(1)(A) 

FRCP).638 Certifikační usnesení (certification order) jednak osvědčuje splnění procesních 

podmínek a jednak informuje o podobě skupinového řízení. Soud v certifikačním usnesení 

vymezí skupinu, předmět řízení a jmenuje advokáta skupiny (čl. 23(c)(1)(B) FRCP). Soud je 

také oprávněn rozhodnout o dalších otázkách nezbytných pro zdárné provedení skupinového 

řízení, např. o vytvoření podskupin (čl. 23(c)(5) FRCP), způsobu informování členů skupiny 

nebo postupu vedení řízení.639  

 O certifikaci se obvykle koná slyšení (hearing) s tím, že soud je oprávněn nařídit 

provedení předběžného (omezeného) discovery640, včetně přijetí předběžných pokynů pro 

vedení sporu (initial case-management orders)641. Ještě před certifikací může soud předběžně 

jmenovat advokáta, který bude skupinu zastupovat (interim class counsel) (čl. 23(g)(4) 

FRCP).642 

 Obecné podmínky pro připuštění class action představuje (i) existence tak početné 

skupiny, že individuální zapojení jejích členů do řízení je neproveditelné (numerosity, čl. 

23(a)(1) FRCP)643, (ii) výskyt společných skutkových nebo právních otázek (commonality, čl. 

23(a)(2) FRCP)644, (iii) typický charakter nároků nebo obran kolektivního zástupce v rámci 

skupiny (typicality, čl. 23(a)(3) FRCP)645 a (iv) způsobilost kolektivního zástupce spravedlivě 

                                                 
638 Certifikaci žaloby jako class action může navrhnout i žalovaný, anebo tak může učinit soud z vlastní 
iniciativy, viz EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 130. Tyto eventuality jsou však řídkým jevem, 
viz pozn. 268. 
639 Proti rozhodnutí o certifikaci lze podat (se svolením soudu) mezitímní odvolání, viz čl. 23(f) FRCP. 
640 Srov. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, s. 130 
641 Srov. MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION, s. 245. 
642 Zejména v případech, kdy o zastupování skupiny usiluje více advokátů, viz MANUAL FOR COMPLEX 

LITIGATION , s. 246. 
643 Viz např. Rasmuson v. U.S., 91 Fed.Cl. 204 (2010), passim. Neproveditelné (impracticable) však neznamená 
nemožné (impossible). Rozhoduje nejen absolutní počet členů skupiny, ale také jejich bydliště, výše 
individuálních nároků a povaha žaloby. Je třeba přihlížet k možnostem identifikace členů skupiny, stejně jako 
k obtížím při individuálním doručování. Srov. také s. 22. 
644 Viz např. Janssen v. U.S., WL 697343 (2010), 3 (cit. Haggart v. U.S., 89 Fed.Cl. 523 (2009)). Není třeba, aby 
společné otázky byly identické, nároky nebo obrany však musejí mít společné podstatné charakteristiky, jejichž 
rozhodnutí prospěje vyřešení celé věci. Jde např. o společný právní základ, který pravděpodobně vyvolá jedinou 
obranu.  
645 Viz např. Haggart v. U.S., 89 Fed.Cl. 523 (2009), 534. Požadavek není přísný. Nárok kolektivního zástupce 
nemusí být identický s nároky ostatních členů skupiny. Jedná se spíše o to, aby nárok kolektivního zástupce – 
přes možné skutkové rozdíly – sdílel s nároky členů skupiny základní charakteristiky (široce posuzováno). Jedná 
se např. o situace, kdy nároky vyplývají ze stejného skutku nebo způsobu jednání nebo jestliže mají stejný právní 
základ.  
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a přiměřeně chránit zájmy skupiny (fair and adequate representation, čl. 23(1)(d) FRCP)646. 

V případě damages class actions soud dále posuzuje (i) zájem členů skupiny na individuálním 

prosazování nároků (čl. 23(b)(3)(A) FRCP), (ii) počet a povahu řízení, která již byla členy 

skupiny zahájena (čl. 23(b)(3)(B) FRCP), (iii) vhodnost či nevhodnost koncentrace projednání 

věci u konkrétního soudu (čl. 23(b)(3)(C) FRCP) a (iv) možné obtíže při řízení sporu 

(manageability, čl. 23(b)(3)(D) FRCP).647  

 

6.1.4. Průběh řízení 

 

 Po certifikaci následuje vlastní řízení s discovery a jednáním (trial) před porotou nebo 

bez ní.648 Členové skupiny se mohou účastnit jednání a vznášet na nich námitky (v souladu 

s úpravou koncentrace řízení), vystoupit před soudem prostřednictvím svého advokáta a za 

určitých podmínek také přistoupit k řízení vlastní žalobou (viz s. 49).  

 Řízení postupuje podle harmonogramu stanoveného soudem po projednání (dohodě) 

s advokáty stran.649 Spor lze provést formou vzorových případů, rozhodnutí o základu věci a 

navazujících miniprocesů (minitrials), společného projednání s paušalizací nároků apod. Soud 

disponuje při vedení řízení extenzivními pravomocemi, např. je oprávněn stanovit ad hoc 

koncentraci řízení (čl. 23(d)(1)(A) FRCP). Soud může vyžadovat, aby kolektivní zástupce 

vyrozuměl členy skupiny o určitém procesním úkonu, navrhovaném rozsahu rozsudku, 

možnosti vyjádřit se, kvalitě zastoupení nebo možnosti přistoupit k řízení (čl. 23(d)(1)(B) 

FRCP).  

 Úkony, kterými se disponuje řízením, tzn. zpětvzetí žaloby, uznání tvrzení protistrany 

(s účinky rei iudicatae) nebo uzavření smíru mohou nabýt účinnosti pouze po informování 

členů skupiny a po jejich schválení soudem (čl. 23(e) FRCP).650 Strany, které žádají o 

                                                 
646 Jednak je třeba posoudit, zda zájmy kolektivního zástupce nejsou v rozporu se zájmy členů skupiny (klasicky 
Eisen v. Carlisle and Jacquelin, 391 F.2d 555 (1968), 562), a jednak zda advokát zastupující skupinu představuje 
dostatečnou záruku reprezentace zájmů členů skupiny. Kritéria pro hodnocení způsobilosti advokáta obsahuje čl. 
23(g) FRCP. Jedná se (demonstrativně) o: vynaložené úsilí při identifikaci nároků, zkušenosti s vedením class 
actions nebo jiných typů komplexních sporů, zkušenosti s prosazováním nároků, které jsou předmětem řízení, 
znalost aplikovatelného práva, a zdroje, které advokát zamýšlí vynaložit na class action. Soud může požadovat, 
aby mu advokát poskytl informace, které jsou významné pro hodnocení jeho způsobilosti, a aby navrhl svou 
odměnu a podmínky stanovení náhrady nákladů. Další předpoklady reprezentace zájmů stanoví PRIVATE 

SECURITIES LITIGATION REFORM ACT pro class actions týkající se cenných papírů (srov. čl. 101(a)(2)(A) 
PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT a dále s. 52 výše).   
647 Jedná se o demonstrativní výčet kritérií rozhodných pro posouzení požadavku superiority (viz s. 64 výše). 
648 Tento postup se technicky nijak neliší od individuálního řízení, viz např. MORRISON, FUNDAMENTALS OF 

AMERICAN LAW, s. 76. 
649 Na základě tzv. pretrial conferences podle čl. 16 FRCP. 
650 A to bez ohledu na to, zda jde o damages class action nebo jiný druh class action, viz např. Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1072. 
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souhlas, musejí soudu zpřístupnit veškeré dohody, které v souvislosti s dispozičním úkonem 

ujednaly (čl. 23(e)(3) FRCP). Dispoziční úkon lze schválit jen po slyšení účastníků, a to 

tehdy, jestliže soud dojde k závěru, že úkon je spravedlivý, rozumný a přiměřený.651 Jedná-li 

se o damages class action, může soud před schválením smíru požadovat, aby byla členům 

skupiny dána nová příležitost k opt-out (čl. 23(e)(4) FRCP). Souhlasu soudu podléhá také 

odměna a náhrada nákladů poskytovaná advokátovi zastupujícímu skupinu (čl. 23(h) 

FRCP).652 

 Již jsme zmínili, že velká většina certifikovaných class actions končí uzavřením 

smíru653, a věcné projednání, meritorní rozsudek nebo dokonce jeho výkon hrají pouze 

okrajovou roli. Pokud však řízení přece jen dospěje do této fáze, je rozsudek – ať pro skupinu 

příznivý či nikoli – závazný pro všechny členy skupiny (respektive v případě damages class 

action pro ty z nich, kteří se z řízení nevyloučili). 654 Totéž ovšem platí pro rozhodnutí, kterým 

se schvaluje smírné vypořádání sporu.  

 

6.2. AUSTRALSKÁ CLASS ACTION  

 

6.2.1. Pozitivní úprava 

 

 V Austrálii je class action upravena na federální úrovni v části IVA FEDERAL COURT 

OF AUSTRALIA ACT (čl. 33A až 33ZJ); jedná se o ustanovení, která byla do procesního řádu 

doplněna novelizací v roce 1991.655 Stalo se tak na základě doporučení australské Law 

Reform Commission po dlouhých přípravných pracích podle zadání z roku 1977.656  

                                                 
651 Námitky proti dispozičnímu úkonu mohou vzít členové skupiny zpět pouze se souhlasem soudu, viz čl. 
23(e)(5) FRCP. 
652 O návrhu na schválení odměny a náhrady nákladů musejí být vyrozuměny strany a členové skupiny, kterých 
se návrh dotýká, a tyto osoby mohou proti návrhu podat námitky (čl. 23(h)(1) a (2) FRCP). 
653 Viz s. 68. Zvláštní podmínky pro schvalování nepeněžitých smírů zavedl CLASS ACTION FAIRNESS ACT, viz s. 
77. Nepeněžité smíry byly v USA považovány za jeden z projevů zneužívání class action (viz např. In-Kind 
Class Action Settlements [note]. In Harvard Law Review, vol. 109 (1996), no. 4, s. 810 a násl.) a reforma byla 
předmětem úvah již delší dobu (tamtéž, s. 823 a násl.). 
654 Srov. čl. 23(c)(2)(B)(vii) a (3) FRCP. 
655 Kromě federální úpravy je class action známa také ve státě Victoria (od roku 2000 v SUPREME COURT OF 

V ICTORIA ACT; předpis se téměř shoduje s federální class action) a ve státě Jižní Austrálie (v současné podobě 
od roku 2006 v Supreme Court of South Australia Civil Rules 2006; jedná se o opt-in skupinovou žalobu). 
Kromě toho v australském procesu přežívají také staré representative proceedings, které mají původ v anglickém 
právu (5.5.2 výše), viz GLOBAL CLASS ACTION, Morabito, V. Australská národní zpráva, s. 1 a násl. Dále se 
budeme věnovat pouze federální class action. Pozitivněprávní označení federálního skupinového řízení zní 
„representative proceedings“ (čl. 33A FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT), pro jednoduchost však budeme 
používat termín class action, stejně jako to činí literatura (viz např. MURPHY/CAMERON, EVOLUTION OF CLASS 

ACTION, s. 399). 
656 Viz LAW REFORM COMMISSION, GROUPED PROCEEDINGS, bod 1. 
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 Stejně jako class action v USA představuje australská úprava opt-out skupinové 

řízení.657 Oproti svému americkému protějšku je však důsledněji legislativně upravena, a 

nemusí proto v takovém rozsahu spoléhat na judikatorní dotváření. I přes některé specifické 

rysy (např. restrikce při financování) má australská class action vedle úpravy platné ve 

Spojených státech pověst nejliberálnějšího skupinového řízení.658 V prvních letech své 

existence byla class action využívána spíše zřídka, po roce 2000 se však dočkala širokého 

uplatnění. Od té doby hraje v australském procesu významnou roli.659  

 Skupinové řízení je oprávněna zahájit každá osoba, která je individuálně věcně 

legitimována (má „sufficient interest“ k vedení individuálního řízení).660 Aktivní legitimace 

přetrvává i v případě, že individuální nárok kolektivního zástupce v průběhu řízení zanikne 

(čl. 33D FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT
661). Předmětem class action mohou být jak 

nároky plynoucí z equity, tak náhrada škody.662 

 

6.2.2. Podmínky a průběh řízení 

 

 Provedení skupinového řízení vyžaduje splnění následujících podmínek: (i) nejméně 7 

osob má nároky proti téže osobě, (ii) nároky se týkají stejných, podobných nebo souvisejících 

skutečností, respektive nároky v důsledku těchto skutečností vznikly, a (iii) nároky vyvolávají 

potřebu společného rozhodnutí o podstatné skutkové nebo právní otázce (čl. 33C(1)). 

Podáním class action se staví běh promlčecí doby ohledně nároků všech členů skupiny 

(čl. 33ZE). 

                                                 
657 O opt-in a opt-out mechanismech se v Austrálii vedou diskuze v rámci uvažované reformy, viz např. 
CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 782 a dále pozn. 191. Australská class action si 
do jisté míry sama hledá cestu k opt-in. Důvodem jsou omezení při financování class actions (advokát skupiny 
nemůže svou odměnu uspokojit z plnění přisouzeného skupině jako v USA), které podtrhují problém černého 
pasažéra (free-rider problem). Advokátní kanceláře organizující class actions se proto snažily prosadit omezení 
skupiny jen na osoby, které s nimi uzavřou smlouvu, a tímto způsobem změnit řízení na model opt-in. Tato praxe 
je předmětem judikatorních kontroverzí. Poslední vývoj ukazuje, že soudy zaujímají poněkud šalamounský 
přístup. Stále sice považují za nepřípustné omezovat skupinu na klienty jedné advokátní kanceláře, jsou ale 
shovívavější, pokud má být definičním kritériem skupiny uzavření smlouvy s profesionální institucí financující 
řízení, viz CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 783.   
658 Viz např. CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 780. Především se jedná o 
volnější podmínky přípustnosti class action, než je tomu v USA. 
659 Viz empirické údaje v GLOBAL CLASS ACTION, Morabito, V. Australská národní zpráva, s. 43. Důvody zlomu 
jsou spatřovány v reformě deliktního práva, zvýšení počtu sporů z cenných papírů i v tom, že soudy a účastníci 
se naučili s class action pracovat (podstatným faktorem bylo zejména zpřístupnění financování řízení 
profesionálními institucemi; výsledková odměna je v Austrálii na rozdíl od USA v zásadě nepřípustná), viz 
CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 780.  
660 Jedná se tedy pouze o aktivní class action. 
661 Ustanovení FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT dále v tomto oddílu citujeme bez odkazu na předpis. 
662 Čl. 33C(2) výslovně zdůrazňuje, že předmětem class action mohou být také nároky, které vyžadují 
individuální posouzení, stejně jako nároky, které samy o sobě plynou z odlišných úkonů žalovaného (smluv, 
deliktů apod.). 
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 Certifikace žaloby není předepsána, soud je však oprávněn řízení zastavit, jestliže 

dojde k závěru, že nejsou splněny procesní podmínky nebo řízení nesplňuje předpoklad 

účelnosti.663 Soud dále řízení zastaví (případně vyloučí žalobu z režimu skupinového řízení), 

jestliže by náklady, které by žalovanému vznikly v souvislosti s identifikací a distribucí 

nároků, nebyly přiměřené výši těchto nároků (čl. 33M).664  

 Na počátku řízení musí soud stanovit lhůtu, ve které budou mít členové skupiny právo 

vykonat opt-out.665 Jednání zásadně není možné konat před uplynutím této lhůty (čl. 33J). 

Soud je oprávněn nahradit kolektivního zástupce jinou osobou666 nebo rozdělit skupinu do 

podskupin a ustanovit její zástupce, je-li to zapotřebí (čl. 33Q(2)). Po zahájení řízení je také 

možné změnit žalobu tak, aby zahrnovala i osoby, jejichž nároky vznikly teprve po jejím 

podání (čl. 33K). Soud standardně disponuje rozsáhlými kreačními pravomocemi ohledně 

průběhu řízení (zejména čl. 33Q, 33R, 33S a 33ZF), je např. oprávněn vyloučit jednotlivý 

nárok k oddělenému projednání (čl. 33S(a)). Uzavření smíru nebo zpětvzetí žaloby je možné 

pouze po schválení soudem.  

 Členové skupiny musejí být včas informováni o (i) zahájení řízení a podmínkách pro 

opt-out, (ii) návrhu žalovaného na zamítnutí žaloby z důvodu want of prosecution667, (iii) 

žádosti kolektivního zástupce o zproštění funkce, a (iv) kdykoli jindy, kdy to soud považuje 

za nutné (čl. 33X(1)(5)).668 Soud může v kterémkoli případě prominout informační povinnost, 

ledaže je předmětem řízení náhrada škody (čl. 33X(2)). Soud rovněž stanoví způsob a obsah 

informace pro členy skupiny. Informace se poskytuje zásadně neadresně, např. 

prostřednictvím tisku, rozhlasového či televizního vysílání. K individuálnímu informování lze 

                                                 
663 Viz čl. 33N, jehož podstatný obsah jsme popsali na s. 65. Vzhledem k rozsáhlé diskreci soudu je toto 
ustanovení předmětem kritiky, viz např. MURPHY/CAMERON, EVOLUTION OF CLASS ACTION, s. 416 nebo 
CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 798. Nejde ani tak o samotný rozsah diskrece 
jako spíše průtahy, které v jejím důsledku vznikají, zejména pro velký počet mezitímních odvolání 
(„interlocutory battles“), viz Lindgren, K. Some Current Practical Issues in Class Action Litigation. In 
University of New South Wales Law Journal, vol. 32 (2009), no. 3, s. 901.  
664 Na rozdíl od čl. 33N je v tomto případě možné řízení zastavit pouze na základě návrhu žalovaného. 
665 Commonwealth, členské státy federace a některé další veřejnoprávní subjekty se mohou stát členy žalující 
skupiny pouze na základě svého výslovného souhlasu. V těchto případech tedy jde o opt-in mechanismus. Viz čl. 
33E(2).  
666 Je zajímavé, že soud tak může učinit pouze na základě námitky člena skupiny (viz čl. 33T). Z toho 
pravděpodobně nelze dovozovat, že soud by měl řízení provést, shledal-li by zastoupení nedostatečným, ale 
členové skupiny to nenamítají. V takovém případě pravděpodobně nezbude než řízení zastavit.  
667 Tradiční doktrína common law umožňující zamítnutí žaloby v případě, že žalobce bezdůvodně prodléval 
s uplatněním práva, což má za následek výraznou újmu pro žalovaného. 
668 V posledním případě zejména tehdy, dochází-li k uzavření smíru (čl. 33X(4)) nebo podání odvolání (čl. 
33ZC(7)). 
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přistoupit pouze tehdy, jestliže soud má za to, že je to praktický a nikoli nepřiměřeně 

nákladný způsob (čl. 33Y).669  

 

6.2.3. Skupinový rozsudek a distribuce nároků 

 

 Rozsudek je závazný pro všechny členy skupiny, kteří se nevyloučili z řízení (čl. 

33ZB(b)).670 Obsahem rozsudku může být zejména (i) rozhodnutí o určité právní nebo 

skutkové otázce, (ii) určení odpovědnosti žalovaného, (iii) rozhodnutí o nárocích plynoucích 

z equity (zejména negatorních), (iv) přiznání individualizované náhrady členům skupiny, 

nebo (v) přiznání úhrnné náhrady bez rozvržení mezi členy skupiny (čl. 33Z(1)).671 Přiznává-

li soud členům skupiny pohledávky, stanoví v rozsudku pravidla pro jejich výplatu (např. 

pokud jde o způsob jejich dokládání a rozhodování sporů o jejich výši) (čl. 33Z(2)(4)). Soud 

může také zřídit fond a rozhodnout, jakým způsobem ho žalovaný naplní (např. splátky), 

jakým způsobem bude fond spravován (čl. 33ZA) a jakým způsobem proběhne výplata 

pohledávek (co se týče informování členů skupiny672, uplatnění nároků na výplatu atd.).  

 Proti skupinovému rozsudku je možné podat odvolání. Aktivně legitimováni jsou 

zástupce skupiny (respektive zástupce podskupiny, jde-li o otázky, které se týkají výhradně 

podskupiny) a žalovaný (čl. 33ZC(1)-(4)). Nepodá-li odvolání kolektivní zástupce, je 

oprávněn tak v zastoupení skupiny učinit kterýkoli její člen.673  

 

6.2.4. Náklady řízení 

 

 Náklady řízení mohou být přiznány pouze ve prospěch kolektivního zástupce nebo 

proti němu, nikoli též vůči členům skupiny (čl. 33ZJ(2)). Výjimku představují náklady, které 

vznikly projednáváním individuálních otázek nároku člena skupiny (čl. 33R(2)). Soud má 

rovněž pravomoc umožnit uspokojení nákladů kolektivního zástupce z plnění přisouzeného 

                                                 
669 Výslovně se stanoví, že na průběh řízení nemá vliv, jestliže člen skupiny neobdržel informaci nebo na ni 
nereagoval (čl. 33Y(8)). 
670 Na rozdíl od class actions v USA australská úprava nezná mandatorní skupinové řízení (členové skupiny se 
mohou vyloučit z řízení např. i tehdy, jedná-li se o společný zdržovací nárok). 
671 Poslední eventualitu lze použít pouze tehdy, je-li soud schopen s rozumnou přesností stanovit úhrnnou výši 
plnění (čl. 33Z(3)). K metodám cy près zaujímala australská doktrína po dlouhou dobu odmítavý postoj (Law 
Reform Commission je ve své analýze hodnotila jako trestní prostředek neslučitelný s kompenzační filozofií, viz 
LAW REFORM COMMISSION: GROUPED PROCEEDINGS, bod 24), v poslední době se však přístup mění. O 
připuštění cy près se diskutuje v rámci zvažované reformy (viz např. CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS 

ACTION PROCEDURE, s. 785, 786).   
672 Lhůta nesmí být kratší než 6 měsíců (čl. 33ZA(3)(c)). 
673 Viz čl. 33ZC(6). Členové skupiny jsou oprávněni odvolat se také co do individuálních otázek svých nároků. 
V tomto případě se však nejedná o skupinové odvolací řízení (čl. 33ZC(5)). 
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členům skupiny, a to v míře, v jaké tyto náklady přesahují náhradu poskytnutou žalovaným 

(čl. 33ZJ(2)).  

 Břemeno, které nese kolektivní zástupce, je poměrně intenzivní, a klíčovou roli proto 

hraje financování (převzetí rizik) řízení externími finančními institucemi.674 V praxi však 

končí většina class actions, které neztroskotají na procesních otázkách, uzavřením smíru.675 

 

6.3. IZRAELSKÁ CLASS ACTION 

 

6.3.1. Charakteristika úpravy 

 

 Platnou úpravu class action v Izraeli přestavuje ZÁKON O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ z roku 

2006.676 ZÁKON O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ sjednotil řadu starších sektorových skupinových 

žalobních oprávnění, které byly do izraelského civilního procesu postupně zaváděny od 80. let 

minulého století.677 Izraelské skupinové řízení je široce založeným opt-out řízením678, které 

ovšem nezapře určitý evropský vliv (např. důraz na spolkové žalobní právo nebo snahu o 

důkladnější strukturaci soudních pravomocí679). Na druhou stranu ZÁKON O SKUPINOVÉM 

ŘÍZENÍ bez obav překračuje hranice, které evropská procesualistika většinou stále pokládá za 

paradigmatické, a proto pro nás může být jistou inspirací.  

 Co do rozsahu uplatnění lze izraelskou úpravu hodnotit jako velmi vlivnou.680 Jejím 

(nepochybně pozitivním) specifikem je účinné využití skupinového postupu také ve sporech 

proti státu (např. v oblasti daňového práva). Tím se dále rozšiřuje sociální rozměr class action, 

který primárně cílí především k vyvážení nerovného postavení stran na trhu.681 

                                                 
674 Viz např. CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 788 nebo MURPHY/CAMERON, 
EVOLUTION OF CLASS ACTION, s. 434 a násl. O reformě financování class action se v Austrálii hovoří již dlouho. 
V úvahu přichází zejména výluka z pravidla náhrady nákladů řízení nebo uvolnění pravidel ohledně výsledkové 
(podílové) odměny, viz CLARK/HARRIS, PUSH TO REFORM CLASS ACTION PROCEDURE, s. 789 nebo MULHERON, 
CLASS ACTION, s. 444. 
675 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Morabito, V. Australská národní zpráva, s. 43 (např. ve Victorii bylo od roku 
2000 do roku 2007 podáno celkem 22 class actions, do fáze projednání se však dostala jen jedna). 
676 Citujeme-li v tomto oddílu ustanovení bez odkazu na předpis, jedná se o izraelský ZÁKON O SKUPINOVÉM 

ŘÍZENÍ. 
677 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 5 a násl. Šlo o úpravy v oblasti 
práva životního prostředí, cenných papírů, bankovnictví, spotřebitelského práva atd. 
678 Izraelská class action zná pouze možnost žalující a nikoli též žalované skupiny. Jde tedy výlučně o aktivní 
class action. 
679 Např. předepsané expertní posouzení v rámci schvalování smíru (čl. 19(b)), viz 6.3.3 níže.  
680 V roce 2005 bylo v Izraeli certifikováno 28 class actions, v roce 2006 62 class actions a v roce 2007 (do 
konce měsíce září) dokonce 147 class actions, viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní 
zpráva, s. 28. Na zemi s méně než osmi miliony obyvatel to jsou úctyhodné počty. 
681 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 46. 
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 Podle čl. 4 ZÁKONA O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ se kolektivním zástupcem se může stát 

kterýkoli člen skupiny, který by byl aktivně legitimován v individuálním sporu, a dále 

vybrané veřejné orgány682 a spolky683. Uplatnění class action však není obecné. Skupinové 

řízení je možné zahájit jen ve věcech specifikovaných v příloze ZÁKONA O SKUPINOVÉM 

ŘÍZENÍ. Nicméně výčet je široký a jedinou podstatnou aplikační výluku představuje obecné 

deliktní právo.684 Kromě toho se výslovně se stanoví, že class action není možné použít 

k uplatnění nároku na náhradu škody způsobené výkonem nebo opomenutím výkonu 

pravomocí veřejnými orgány (čl. 3(a)).  

 Je veden veřejný rejstřík class actions, ve kterém se zveřejňuje průběh řízení a zprávy 

pro členy skupiny (viz čl. 14(b) nebo 25(g)). Každý, kdo má v úmyslu zahájit skupinové 

řízení, je povinen v rejstříku prověřit, zda již není vedeno identické skupinové řízení (čl. 

5(a)(2)).685 

 

6.3.2. Certifikace a procesní podmínky 

 

 Podaná class action vyžaduje certifikaci (čl. 5). Soud žalobu certifikuje, jestliže (i) 

spor vyvolává podstatné skutkové nebo právní otázky sdílené všemi členy skupiny686 a 

existuje pravděpodobnost, že výsledkem skupinového řízení bude pro skupinu pozitivní 

rozsudek687, (ii) class action představuje v daném případě účinný a spravedlivý způsob řešení 

sporu, (iii) v řízení bude řádně zastoupen zájem všech členů skupiny, a (iv) existuje rozumný 

                                                 
682 V současné době Komise pro rovnoprávnost postižených osob, Agentura pro ochranu přírody a národní parky 
a Komise pro rovné pracovní příležitosti. 
683 Předpokladem je prokazatelná činnost v oblasti ochrany veřejných zájmů nejméně jeden rok, neziskovost a 
neexistence propojení s politickou stranou (čl. 2). Další podmínkou je, že vedení class action členem skupiny by 
bylo spojeno s obtížemi (čl. 4(a)(3)). Neurčitost tohoto ustanovení je předmětem kritiky, viz GLOBAL CLASS 

ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 27. 
684 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 13. Class action je možné 
použít např. v oblasti práva cenných papírů, korporátního práva, práva životního prostředí, pracovního práva, 
ochrany před diskriminací nebo bankovního práva. Ministr spravedlnosti může seznam doplnit se souhlasem 
příslušného výboru Knessetu (čl. 30).  
685 Bylo-li zahájeno více souvisejících nebo překrývajících se řízení, je třeba je spojit a bylo-li zahájeno více 
totožných řízení, je třeba pozdější z nich zastavit (čl. 7). 
686 Starší izraelské úpravy nestandardně podmiňovaly class action existencí společných skutkových a 
(kumulativně) právních otázek, viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 15. 
687 Toto ustanovení stojí za pozornost. Zatímco v jiných jurisdikcích se dlouhodobě vedou spory, zda certifikační 
řízení může předjímat výsledek sporu (typicky v USA, viz např. Bone, R. G., Evans, D. S. Class Certification 
and the Substantive Merits. In Duke Law Journal, vol. 51 (2002), no. 4, s. 1253), izraelský zákonodárce test 
meritu věci výslovně stanoví jako podmínku certifikace. Izraelský Nejvyšší soud se vyjádřil, že požadavek 
pravděpodobnosti úspěchu je třeba založit na obdobném důkazním standardu jako např. osvědčení rozhodných 
skutečností v případě předběžného opatření, viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní 
zpráva, s. 15 (cit. věci 6567/97 Bezeq – Communications Company Ltd. v. The Estate of Eliyahu Gat P.D. 52(2) 
713 a 4556/94 Tanatz v. Zilbershatz P.D. 49(5) 774). Zdá se však, že izraelská soudní praxe se s tímto výkladem 
zatím nenaučila uspokojivě pracovat – kritizuje se příliš extenzivní předjednávání meritu věci, viz SHINAR, 
CLASS ACTION AGAINST BANKS, s. 270. 
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předpoklad, že zájem členů skupiny bude zastupován v dobré víře.688 Výchozím principem 

izraelské class action je sice opt-out mechanismus689, soud je však oprávněn certifikovat 

žalobu také jako opt-in řízení. Jde ale o výjimku, která je myslitelná pouze za předpokladu, že 

lze usuzovat, že podstatná část členů skupiny přihlásí své nároky (čl. 12(a)).690  

 Soud je oprávněn odmítnout certifikovat žalobu proti státu, veřejnoprávním 

subjektům, subjektům poskytujícím základní služby obyvatelstvu, bankám apod., jestliže 

dojde k závěru, že hromadné řízení může způsobit veřejnosti závažnou újmu srovnání 

s potencionálním přínosem.691  

 V rámci certifikačního řízení soud vybere kolektivního zástupce (čl. 8(c)), definuje 

zastupovanou skupinu a stanoví způsob vedení sporu (čl. 10(a)), popřípadě vymezí 

podskupiny a jmenuje jejich zástupce (čl. 10(c)). Členové skupiny musejí obdržet informaci o 

certifikaci (čl. 25(a)(1)). Totéž platí také pro změny na pozici kolektivního zástupce (čl. 

25(a)(2)), návrh a schválení smíru (čl. 25(a)(3)(4)), meritorní a některá dalších rozhodnutí (čl. 

25(a)(5)) a další případy, kdy to soud nařídí (čl. 25(b)). Obsah a způsob informování podléhá 

schválení soudu.692 O tom, které straně bude uložena povinnost informovat členy skupiny a 

která strana ponese náklady s tím spojené, rozhodne soud podle okolností případu (jak to 

odpovídá spravedlivému a účinnému uspořádání věci).  

 Rozhodnutí o certifikaci staví promlčecí dobu nároků členů skupiny, a to zpětně ke dni 

podání žaloby (čl. 26). Jestliže soud návrh na certifikaci zamítne, člen skupiny se vyloučí 

z řízení anebo jiným způsobem dojde k ukončení účasti člena skupiny bez meritorního 

rozhodnutí, promlčecí doba se znovu rozběhne, ale neuplyne dříve než jeden rok od rozhodné 

skutečnosti. 

 

                                                 
688 Oddělení požadavků řádného zastoupení a zastoupení v dobré víře je projevem snahy odlišit otázku 
kvalifikovaného zastoupení od existence zájmu na věci (problém žalobců řízených advokáty), viz GLOBAL CLASS 

ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 16 nebo SHINAR, CLASS ACTION AGAINST BANKS, s. 
276. 
689 Izraelská úprava poměrně netradičně stanoví pevnou lhůtu (45 dnů) k opt-out (čl. 11(a)). Soud však může 
stanovit lhůtu delší. 
690 V tomto případě má soud také stanovit, jakým způsobem se budou členové skupiny podílet na nákladech 
řízení (čl. 10(c)). 
691 Zdůrazňuje se, že nejde o újmu žalovaného, nýbrž veřejnosti (tzn. do značné míry opět členů skupiny), viz 
GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 19 a násl. Dojde-li přesto k certifikaci, 
mají tyto subjekty v určitých směrech specifické postavení, např. pokud jde o rozhodnutí o způsobu kompenzace 
členů skupiny (viz čl. 20(d) a čl. 21). Zdá se, že soudy mají v praxi obavu tyto žaloby certifikovat, viz SHINAR, 
CLASS ACTION AGAINST BANKS, 258. 
692 Soud bere v úvahu náklady na informování členů skupiny, účinnost informačních prostředků, povahu a výši 
nároků, které jsou předmětem řízení, počet členů skupiny a obtíže spojené s jejich identifikací, možnost 
informovat členy skupiny individuálně, vlastnosti skupiny (např. jazyk) atd., viz čl. 25(e). 
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6.3.3. Průběh řízení a rozhodnutí 

 

 Soud umožní členům skupiny účast na jednání a stanoví pravidla účasti (čl. 15(a)(b)). 

Jak je to obvyklé, kolektivní zástupce má fiduciární povinnost vůči celé skupině (čl. 17). Není 

oprávněn vzít žalobu zpět bez souhlasu soudu693 a nesmí od žalovaného v souvislosti s tím 

přijmout žádné plnění (čl. 16(a)). Jestliže soud schválí zpětvzetí žaloby nebo odvolá 

kolektivního zástupce pro nezpůsobilost, jmenuje nového kolektivního zástupce. Není-li k 

dispozici žádný vhodný uchazeč (ani po zveřejnění výzvy členům skupiny), řízení se zastaví 

(čl. 16(b)-(e)).  

 Souhlas soudu vyžaduje také uzavření smíru (čl. 18). Tomuto momentu je v izraelské 

úpravě věnována zvláštní pozornost. Nejenže každý člen skupiny může proti návrhu smíru 

vznášet námitky a žádat o opt-out694, ale soud je povinen zaslat návrh smíru stanoveným 

orgánům, které mohou do řízení vstoupit za účelem ochrany veřejného zájmu. Smír nesmí 

obsahovat dohodu o odměně nebo náhradě nákladů kolektivního zástupce či advokáta.695 

Strany jsou povinny zpřístupnit soudu všechny dokumenty související s uzavřením smíru a 

osvětlit okolnosti uzavření smíru (čl. 18(b)). Smír musí být přezkoumán znalcem.696 Soud 

bere při hodnocení smíru v úvahu (i) rozdíl mezi plněním, které členové skupiny mají obdržet 

podle smíru, a plněním, které by mohli získat na základě rozsudku, (ii) námitky, které byly 

vzneseny proti smíru, (iii) stádium, ve kterém se řízení nachází, (iv) stanovisko znalce, (v) 

rizika spojená s pokračováním sporu, a (vi) vliv smíru na nároky členů skupiny vůči 

žalovanému (čl. 19(c)(2)). Smír lze schválit i jen podmíněně, pro případ, že budou upraveny 

jeho podmínky (čl. 19(d)).697  

 Rozsudek je závazný pro všechny členy skupiny, kteří se z řízení nevyloučili. 698 

Rozsudek o peněžitém plnění přizná členům skupiny individuální plnění nebo rozhodne jen o 

základu věci s tím, že členové skupiny doloží své nároky později. V druhém případě bude 

jmenována způsobilá osoba, která určí výši nároků a zajistí distribuci plnění; případné spory 

rozhodne soud (čl. 20(b)). Je-li individuální výplata pohledávek nepraktická (zejména 

                                                 
693 A to dokonce ani před certifikací.  
694 Srov. čl. 18(f). To je obvykle účinný prostředek motivace stran při dojednávání podmínek smíru. Vyloučí-li 
se z řízení příliš velký počet členů skupiny, ztratí dohoda o smíru význam, viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, 
A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 37. 
695 Srov. čl. 18(g)(2). Stanovení odměny a náhrady nákladů je věcí soudu (čl. 22, 23). Smír však může obsahovat 
doporučení pro rozhodnutí soudu. 
696 Srov. čl. 19(b). Od znaleckého zkoumání lze upustit pouze ve výjimečných případech, přičemž soud musí 
specifikovat důvody, které ho k tomu vedou (čl. 19(b)(1)). 
697 Tak jako v jiných jurisdikcích končí i v Izraeli většina class actions smírem. Viz GLOBAL CLASS ACTION, 
Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 35. 
698 Viz např. čl. 24 ZÁKONA O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ. 
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s ohledem na náklady s tím spojené), lze použít metody cy près (čl. 20(c)). Je rovněž možné 

rozvrhnout plnění mezi členy skupiny poměrně.699 

 

6.3.4. Náklady řízení 

 

 Nárok na odměnu a náhradu nákladů řízení má jak kolektivní zástupce (čl. 22), tak 

advokát skupiny (čl. 23). Izrael tedy netradičně považuje za přijatelné finančně zvýhodnit 

kolektivního zástupce oproti ostatním členům skupiny.700 Odměna a náhrada pro kolektivního 

zástupce a advokáta skupiny se uspokojuje z plnění přisouzeného skupině.701 Izraelská soudní 

praxe se však v tomto ohledu zdá být restriktivní. Z dostupných údajů vyplývá, že odměna 

(náhrada) pro kolektivního zástupce se pohybuje okolo 5 % a odměna advokáta skupiny okolo 

10 % z přísudku.702 

 

6.4. ŠVÉDSKÉ SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ 

 

6.4.1. Švédský náskok 

 

 Švédsko je jedním z průkopníků evropského skupinového řízení.703 Švédská vláda 

k tomu účelu ustavila již v roce 1991 zvláštní komisi a do jejího čela postavila předního 

odborníka na problematiku kolektivní ochrany práv prof. P. H. Lindbloma.704 Výsledkem 

práce komise byla monumentální zpráva o téměř půldruhém tisíci stran obsahující návrh 

zákonné úpravy. Zpráva byla předložena vládě v roce 1994, zákon o skupinovém řízení (LAG 

OM GRUPPRÄTTEGÅNG) však byl přijat po dlouhém váhání705 teprve v roce 2002. Na jeho 

                                                 
699 Viz čl. 20(a). Nevyčerpají-li členové skupiny celý fond, rozvrhne se přebytek mezi ty členy, kteří projevili o 
plnění zájem, a to podle jejich podílů. Žádný člen skupiny však nesmí obdržet více, než odpovídá principu plné 
náhrady. Přebývají-li prostředky i poté, odvedou se do státní pokladny (čl. 20(a)(3)). 
700 Srov. s. 113. Rozhodujícími kritérii při posuzování výše odměny (náhrady) jsou: (i) úsilí a riziko, které 
kolektivní zástupce převzal, (ii) užitek, který z class action plyne ostatním členům skupiny, a (iii) veřejný 
význam class action (čl. 22(b)).  
701 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 45. 
702 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 46, 47. Důvody jsou různé, 
mimo jiné snaha zabránit komercializaci class action známé z USA. Pozoruhodné je, že i přes tyto problémy má 
iniciativa advokátů při vedení izraelských class actions velký význam, viz GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., 
Segal, P. Izraelská národní zpráva, s. 16. (výsledková odměna není v Izraeli přípustná). 
703 Druhým průkopníkem je Portugalsko (DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE ACÇÃO POPULAR 

z roku 1995), viz také GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. S. Portugalská národní zpráva, s. 6. 
704 Viz např. GLOBAL CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, s. 8 nebo Mom, A., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 551. 
705 Zákonodárný proces byl poznamenán intenzivním negativním lobbingem ze strany průmyslu, viz GLOBAL 

CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, s. 9. 
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znění se přitom nemálo podepsaly boje o podobu skupinového řízení; místo navrhovaného 

opt-out řízení vstoupilo v platnost konvenčnější opt-in řešení.706  

 Současnou praxi švédského skupinového řízení lze charakterizovat jako střízlivou. 

Každý rok dochází k zahájení v průměru dvou sporů.707 Zda jde o důsledek opt-in řešení, lze 

těžko soudit. Přesto LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG
708 představuje pro evropský kolektivní proces 

zásadní mezník. 

 

6.4.2. Pojem skupinového řízení a procesní podmínky 

 

 Švédsko zná pouze aktivní skupinovou žalobu, tzn. skupina může figurovat jen na 

žalující straně. Řízení může být zahájeno věcně legitimovaným členem skupiny (čl. 4), 

neziskovým spolkem (čl. 5)709 nebo veřejným orgánem určeným vládou (čl. 6)710. Aktivní 

legitimace není sektorově omezena. K projednání skupinových žalob jsou příslušné vládou 

určené okresní soudy (nejnižší článek soudní soustavy).711 

 Není předepsán zvláštní certifikační úsek řízení.712 Procesní podmínky skupinového 

řízení jsou vymezeny následovně: (i) okolnosti, na kterých se žaloba zakládá, musejí mít ve 

vztahu k nárokům členů skupiny společný nebo obdobný charakter, (ii) provedení 

skupinového řízení nesmí být nevhodné tím, že by se základ nároků některých členů skupiny 

                                                 
706 Přepracování návrhu na poslední chvíli je na znění zákona do určité míry patrné dosud. Viz např. čl. 14, který 
pozoruhodně zakotvuje „domněnku“ vystoupení ze skupiny v případě, že člen skupiny neprovede opt-in. 
707 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, dodatek (update paper) z listopadu 
2008, s. 2 a násl. 
708 Citujeme-li v tomto oddílu ustanovení bez odkazu na předpis, jedná se o ustanovení LAG OM 

GRUPPRÄTTEGÅNG.  
709 V současné době pouze v oblasti spotřebitelského práva a práva životního prostředí. Na rozdíl od původního 
Lindblomova návrhu nemusejí žalující spolky splňovat žádné kvalifikační předpoklady, viz Mom, A., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 557. Dosud však žádné spolkové řízení nebylo zahájeno (v 
některých případech podporují ad hoc založené spolky skupinová řízení iniciovaná jednotlivci, viz GLOBAL 

CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, dodatek (update paper) z listopadu 2008, s. 7.). 
Spolkové hnutí však není v severských zemích tak silné jako jinde v Evropě; značnou část spolkových funkcí 
supluje institut ombudsmana.  
710 V současné době jde o spotřebitelského ombudsmana (Konsumentverket) a Úřad pro ochranu přírody 
(Naturvårdsverket). Dosud bylo zahájeno jediné řízení tohoto typu. Spotřebitelský ombudsman podal v roce 
2004 za cca 7000 osob žalobu na dodavatele elektrické energie; předmětem sporu byly ceny dodávek energie. 
Do řízení vstoupilo cca 2000 osob. Viz GLOBAL CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, 
dodatek (update paper) z listopadu 2008, s. 5. Podrobněji viz Åbyhammar, M. Experiences Gained with 
Collective Enforcement and Collective Redress in Sweden. In KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 141. 
Doménou Spotřebitelského ombudsmana jsou spíše skupinová alternativní řízení (ADR) před Švédskou národní 
Komisí pro stížnosti spotřebitelů (Allmänna Reklamationsnämnden), viz s. 79 výše a GLOBAL CLASS ACTION, 
Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, dodatek (update paper) z listopadu 2008, s. 10. 
711 Srov. čl. 3. V případě žalob ve věcech životního prostředí je příslušných 5 soudů specializovaných na tuto 
problematiku, viz Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 566. 
712 Žalovaní však pravidelně namítají nedostatek podmínek skupinového řízení, tzn. soud musí o jejich splnění 
tak jako tak rozhodnout, viz GLOBAL CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, dodatek (update 
paper) z listopadu 2008, s. 2 a násl. 
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podstatně lišil od ostatních nároků, (iii) většina nároků, které jsou předmětem žaloby, nesmí 

být stejně dobře vymožitelná individuální cestou, (iv) skupina musí být dostatečně 

definovaná, pokud jde o její rozsah a další okolnosti,713 a (v) žalobce musí být způsobilý 

k zastupování členů skupiny s ohledem na jeho zájem na věci, finanční možnosti a další 

okolnosti (čl. 8). Podává-li žalobu člen skupiny, musí být zastoupen advokátem (čl. 11).714 

Zvláště přísný je požadavek podle čl. 9, aby žalobce (zásadně) již v žalobě uvedl jména a 

adresy všech členů skupiny (tyto údaje ale žalobci nebudou při podání žaloby často známy). 

Jak to bývá obvyklé, soud je oprávněn rozdělit skupinu na podskupiny a ustanovit 

podskupinám vlastní zástupce (čl. 20). 

 Do skupinového módu lze překlasifikovat také již probíhající individuální spor, 

požádá-li o to žalobce (čl. 10). Se změnou musí souhlasit žalovaný, respektive musí být 

zřejmé, že výhody skupinového řízení převažují nad obtížemi, které změna může žalovanému 

způsobit.715  

 

6.4.3. Průběh řízení 

 

 Dojde-li soud k závěru, že byly splněny podmínky řízení, vyrozumí členy skupiny o 

zahájení řízení a umožní jim do řízení vstoupit (čl. 13 a 14).716 Člen skupiny nemá postavení 

strany, ledaže jde o otázky vyloučení soudce, překážku litispendence, spojení věcí, výslech 

nebo jiné otázky dokazování (čl. 15). Žalobce je povinen chránit zájmy všech členů skupiny. 

Jestliže o to člen skupiny požádá, musí mu žalobce poskytnout informace o řízení, které 

mohou mít vliv na jeho práva, a v důležitých otázkách mu musí umožnit vyjádření (čl. 17). 

Jestliže žalobce přestane splňovat podmínky pro řádné zastupování členů skupiny, nahradí ho 

soud jinou osobou. Jestliže žádný způsobilý kandidát není k dispozici, soud řízení zastaví (čl. 

21 odst. 1 a 2).  

                                                 
713 Nicméně minimální velikost skupiny není předepsána. 
714 Advokátovi je třeba udělit zvláštní plnou moc k zastupování ve skupinovém řízení, obecná plná moc nestačí 
(čl. 12). 
715 A stejně tak je možné skupinové řízení po jeho zahájení rozšířit (čl. 18). 
716 Členové skupiny musejí být dále vyrozuměni o rozsudku, rozhodnutí o skončení řízení a smíru, který je 
předmětem schválení soudem (čl. 49 odst. 1). V závislosti na konkrétních okolnostech má soud členy skupiny 
informovat také o (i) záměně žalobce, (ii) změně advokáta žalobce, (iii) zpětvzetí žaloby, (iv) žádosti o souhlas 
s dohodou o podílové odměně advokáta, (v) podání odvolání proti rozsudku nebo jinému rozhodnutí, a (vi) 
jiných rozhodnutích, opatřeních nebo okolnostech. Není předepsáno individuální vyrozumívání členů skupiny, 
tzn. informaci lze poskytnout také prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (čl. 50 odst. 1). 
Pozoruhodné je, že LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG svěřuje informování členů skupiny soudu a nikoli stranám, jak je 
to obvyklé. Jestliže soud pověří informováním některou ze stran, má tato strana vůči soudu nárok na náhradu 
nákladů (čl. 50). Srov. také pozn. 464. 



 144 

 Zpětvzetí nebo zúžení žaloby před uplynutím lhůty k opt-in je bez dalšího možné; po 

uplynutí této lhůty musí žalobce obdržet souhlas soudu, který přihlíží k vyjádřením stran a 

členů skupiny (čl. 23). Dochází-li k zastavení skupinového řízení po zpětvzetí žaloby, bude 

soud pokračovat v individuálním řízení, jestliže o to ten který člen skupiny požádá (čl. 24 

odst. 1 a 2).717 Také uzavření smíru vyžaduje souhlas soudu (čl. 26). Soud souhlas udělí, 

jestliže smír nediskriminuje některé členy skupiny nebo není jiným způsobem zjevně 

nespravedlivý.  

 Skupinový rozsudek je závazný pouze pro členy skupiny, kteří vstoupili do řízení.718 

Rozsudkem lze rozhodnout buď přímo o individuálních nárocích, nebo jen o společných 

otázkách, anebo lze obě tyto varianty kombinovat (čl. 27 odst. 1). Bylo-li rozhodnuto jen o 

společných otázkách719, může soud stanovit lhůtu, ve které mají členové skupiny žádat o 

adjudikaci individuálních nároků. Uplyne-li tato lhůta marně, není již rozhodnutí o nárocích 

možné, ledaže by s tím žalovaný souhlasil nebo by bylo zřejmé, že nárok je oprávněný (čl. 27 

odst. 2 a 4).  

 Členové skupiny mají právo podat na účet celé skupiny odvolání proti rozsudku, 

konečnému rozhodnutí nebo rozhodnutí o schválení smlouvy o podílové odměně advokáta 

(viz 6.4.4 níže). Členové skupiny se mohou odvolat také jen na svůj účet (čl. 47). 

 

6.4.4. Náklady řízení 

 

 Úprava nákladů řízení vychází ze standardního náhradového modelu (nahrazuje 

neúspěšná strana).720 Za náhradu nákladů řízení zásadně odpovídá pouze žalobce, nikoli též 

členové skupiny. Výjimku představují situace, kdy člen skupiny vystupoval jako strana (např. 

v odvolacím řízení) nebo jestliže vznik nákladů zavinil (čl. 35 – 37). Členové skupiny jsou 

dále povinni nahradit žalobci náklady řízení, jestliže tak není schopen učinit žalovaný, a to až 

do výše plnění, které od žalovaného obdrželi (čl. 34).  

 Je zřejmé, že tato úprava je pro kolektivního zástupce demotivující. Pro svůj drobný 

nárok nese riziko nákladů řízení za celou skupinu. LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG proto činí 

výjimku z obecného zákazu advokátních contingency fees a umožňuje žalobci uzavřít 
                                                 
717 Totéž platí pro řízení o odvolání (čl. 25). Jestliže žalobce není oprávněn podat odvolání proto, že zanedbal své 
povinnosti (účast na jednání apod.), soud umožní navrácení do původního stavu na základě žádosti člena skupiny 
(čl. 25 odst. 2).  
718 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Lindblom, P. H. Švédská národní zpráva, dodatek (update paper) z listopadu 
2008), s. 13. 
719 Soud má zároveň rozhodnout, zda je možné podat proti rozhodnutí o společných otázkách samostatné 
odvolání (čl. 42 odst. 1). 
720 Viz např. Mom, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 571, 572. 
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s advokátem smlouvu o výsledkové odměně (riskavtal), která bude uspokojena z úhrnného 

přísudku. Aby se však žalobce mohl takové smlouvy dovolat vůči členům skupiny, je třeba, 

aby ji schválil soud (čl. 38). Soud tak učiní, jestliže odměna je s ohledem na předmět sporu 

rozumná.721 

 

6.5. NĚMECKÉ VZOROVÉ ŘÍZENÍ V KAPITÁLOVÝCH V ĚCECH 

 

6.5.1. Legislativní katalyzátor 

 

 V Německu se o skupinovém řízení intenzivně diskutuje přinejmenším od 70. let 

minulého století (v reakci na přijetí moderní úpravy class action v USA).722 Akademická 

pozornost věnovaná v Německu kolektivní ochraně práv pravděpodobně nemá na evropském 

kontinentu obdoby.723 Přesto nelze dosavadní legislativní výsledky tohoto diskurzu označit 

jinak než jako skromné. Německo má sice poměrně rozvinutou kulturu spolkové 

reprezentativní žaloby724, úpravu skupinového řízení však donedávna vůbec neznalo.  

 To se změnilo v roce 2005, kdy nabyl účinnosti zákon o vzorovém řízení ve sporech z 

práva kapitálového trhu (Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen 

Streitigkeiten neboli KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ), také s touto úpravou 

však Německo zůstalo na půli cesty. KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ
725 

představuje omezené skupinové řízení, jehož předmětem je koncentrace již zahájených 

                                                 
721 Srov. čl. 39. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí specifikovat, jakým způsobem se dohodnutá odměna 
odchyluje od běžných sazeb. Dohodu není možné schválit, jestliže je výše odměny založena pouze na hodnotě 
předmětu sporu. 
722 Viz zejména HOMBURGER/KÖTZ, KLAGEN PRIVATER IM ÖFFENTLICHEN INTERESSE, KOCH, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, nebo Gottwald, P. Class Actions auf Leistung von Schadenersatz nach amerikanischem Vorbild 
im deutschen Zivilprozess? In Zeitschrift für Zivilprozess, Jg. 91 (1978), H. 1, s. 1 a násl. 
723 Srov. např. rozsáhlou studii MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, která vznikla pod vedením prof. 
H.-W. Micklitze a prof. A. Stadler v roce 2005, a dále např. BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG 

GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, HASS, DIE GRUPPENKLAGE, 
Greiner, C. Die „Class action“ im amerikanischen Recht und deutscher „Ordre public“. Peter Lang Verlag: 
Frankfurt am Mein, 1998, EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE CLASS ACTION, EINHAUS, KOLLEKTIVER 

RECHTSSCHUTZ, včetně řady seminářů a konferencí na toto téma (např. Kollektive Rechtsdurchsetzung – 
Chancen und Risiken konaná v roce 2006 v Bamberku), a tak bychom mohli pokračovat dále.  
724 Např. jen německá spotřebitelská centrála (Verbraucherzentrale Bundesverband) zahajuje ročně více než 100 
negatorních soudních řízení (viz Micklitz, H.-W., in MICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, 
UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 43). Německo však v tomto směru není evropským lídrem jako např. Rakousko 
nebo Francie, spotřebitelské organizace se potýkají s trvalým podfinancováním (viz Micklitz, H.-W., in 
M ICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 44). Německý zákonodárce sice pionýrsky 
zavedl skimming-off žaloby v soutěžním právu, podmínky pro jejich využití však nastavil natolik přísně, že 
sotva najdou rozsáhlejší využití, viz s. 87.  
725 Ustanovení KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ dále v tomto oddílu citujeme bez odkazu na 
předpis. 
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individuálních sporů za účelem jednotného projednání předběžných otázek. Poté se skupinové 

řízení opět rozpadne.  

 Podnětem k přijetí úpravy se staly rozmáhající se spory investorů s emitenty cenných 

papírů.726 Bezprostředním stimulem pak byly zejména žaloby více než sedmnácti tisíc 

investorů u Zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem (Landgericht Frankfurt am Mein), 

kteří se domáhají odškodnění za to, že je společnost Deutsche Telekom AG uvedla v roce 

2000 v omyl zveřejněním nepravdivých údajů v prospektu svých cenných papírů.727  

 Znění KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ je poznamenáno obezřetným 

přístupem. Vzorové skupinové řízení není a ani nemá být masovým jevem.728 Jde o 

legislativní experiment. Nejenže je působnost zákona omezena na věci kapitálového trhu729, 

ale jeho platnost automaticky končí 31.10.2012, neprodlouží-li ji předtím zákonodárce.730 Ať 

už tedy bude další osud KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ jakýkoli, pro naše 

účely představuje názornou ilustraci decentního středoevropského přístupu ke skupinovému 

řízení.    

 

                                                 
726 Nabídka finančních služeb se rozšiřuje a veřejnost stále častěji vstupuje do role investora (vlastníka akcií, 
podílových listů, dluhopisů apod.). Drobní investoři se nezabývají investiční činností profesionálně a emitent 
vůči nim jedná na hromadném základě (jejich postavení se blíží postavení spotřebitelů). Viz např. Lorenz, T. 
Kollektive Rechtsschutzinstrumente im Kapitalmarktrecht. In KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 61. 
727 Viz BERGMEISTER, KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ, s. 7 a násl. K chronologii případu viz 
Tilp, A. W. Massenbetrugsfall Telekom – Geburtsstunde des KapMuG. In KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, 
s. 58. Podrobně také LÜKE, MUSTERENTSCHEID, s. 131, 135. 
728 K přehledu řízení srov. údaje Elektronischer Bundesanzeiger na www.ebundesanzeiger.de (k srpnu 2010 se 
eviduje celkem 14 probíhajících vzorových řízení). 
729 Srov. § 1 odst. 1: Návrh může být učiněn v řízení, ve kterém je uplatňován (i) nárok na náhradu škody pro 
poskytnutí chybné nebo zavádějící veřejné informace ve věcech kapitálového trhu nebo proto, že taková 
informace nebyla poskytnuta, anebo (ii) nárok na splnění smlouvy, která spočívá na nabídce podle 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz z roku 2001. Veřejné informace ve věcech kapitálového trhu jsou 
informace určené pro investory o skutečnostech, ukazatelích a jiných obchodních údajích, které se týkají 
emitenta cenných papírů nebo osob nabízejících jiné majetkové investice (např. informace v prospektu cenného 
papíru nebo roční účetní závěrce). 
730 Platnost zákona byla původně omezena do 1.11.2010. Do konce října 2012 byla prodloužena zákonem ze dne 
24.7.2010 (BGBl. I S. 977). Ještě na konci roku 2009 přitom Bundesministerium der Justiz zamýšlelo předložit 
návrh na prodloužení platnosti KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ společně s novelou jeho obsahu 
(viz např. http://www.tilp.de/110_1515.htm), to se však nestalo.  
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6.5.2. Zahájení vzorového řízení 

 

 V řízení, jehož předmětem jsou záležitosti kapitálového trhu,731 může žalobce nebo 

žalovaný předložit soudu návrh na vzorové určení (Musterfeststellungsantrag) existence nebo 

neexistence předpokladů odůvodňujících nebo vyvracejících žalobní návrh, respektive na 

vyjasnění právních otázek, na nichž závisí rozhodnutí sporu (§ 1 odst. 1). Návrh není 

přípustný, jestliže (i) spor je zralý k rozhodnutí, (ii) účelem návrhu je způsobit průtahy 

v řízení, (iii) označené důkazní prostředky jsou nevhodné k prokázání předmětu návrhu, (iv) 

předložená tvrzení návrh neodůvodňují, nebo (v) návrh žádá vyjasnění právní otázky, kterou 

není potřeba vyjasnit (§ 1 odst. 3). Přípustný návrh soud zveřejní v rejstříku žalob 

(Elektronischer Bundesanzeiger) a tím se individuální řízení přerušuje (§ 2 a 3).  

 Jestliže ve lhůtě čtyř měsíců bude v rejstříku žalob zveřejněno nejméně devět dalších 

návrhů na vzorové určení, jejichž základem jsou stejné skutkové okolnosti (gleicher 

Lebenssachverhalt), předloží procesní soud věc nadřízenému vrchnímu zemskému soudu.732 

V opačném případě se pokračuje v individuálním řízení (§ 4 odst. 1 a 4). Spor se předkládá 

vrchnímu zemskému soudu na základě usnesení, jehož předmětem je (i) specifikace 

požadovaného určení (Feststellungsziel), (ii) uplatněné sporné body, (iii) označené důkazní 

prostředky, a (4) stručné vylíčení obsahu uplatněných nároků a přednesů stran (§ 4 odst. 2). 

Obsah předkládacího usnesení je pro vrchní zemský soud závazný a ve věci není možné konat 

další vzorové řízení (§ 5).733  

 Vrchní zemský soud oznámí zahájení vzorového řízení v rejstříku žalob (§ 6). To má 

za následek přerušení všech probíhajících nebo nově zahájených řízení, jejichž rozhodnutí 

závisí na výsledku vzorového řízení (§ 7).734 Strany těchto řízení budou přizvány do 

vzorového řízení (Beigeladene) (§ 8 odst. 3). 

                                                 
731 Ovšem pouze v řízení v prvním stupni. Vzhledem k tomu, že předpokladem vzorového řízení je zahájený 
individuální spor, lze konstatovat, že jde o opt-in mechanismus. Tento koncept příliš neprospívá prosazování 
drobných nároků, což je v obecné rovině jeden ze základních cílů skupinového procesu (každý člen skupiny, 
který má zájem připojit se ke vzorovému řízení, musí zpracovat vlastní žalobu a zahájit individuální řízení; po 
ukončení vzorového řízení bude muset v individuálním řízení pokračovat, přinejmenším pokud jde o výši 
nároku). Pochybuje se rovněž o tom, zda je vzorové řízení schopno splnit deklarovaný účel odbřemenění justice. 
Jde jen o mezitímní procesní fázi a soudy se musejí potýkat se stejným počtem věcí (spisů), jako kdyby se 
vzorové řízení nekonalo. Viz např. Lorenz, T. Kollektive Rechtsschutzinstrumente im Kapitalmarktrecht. In 
KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 63 nebo HESS, KAPITALANLEGERMUSTERVERFAHRENSGESETZ, s. 2333. 
Jedinými přednostmi vzorového řízení tak zůstává zprostředkování jednotného rozhodnutí o otázkách, potřeba 
jejichž vyjasnění se vyskytne ve více sporech, a jistá úspora nákladů řízení (§ 17).   
732 Přenesení příslušnosti na vyšší článek soudní soustavy je předmětem kritiky, viz s. 60 výše. 
733 Do skončení vzorového řízení před vrchním zemským soudem je ovšem možné u procesního soudu 
navrhnout rozšíření předmětu vzorového řízení (§ 13). 
734 Podmínkou není identita žalované strany. KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ je v tomto směru 
dosti nejasný. Na jednu stranu nevylučuje pasivní skupinové řízení, tzn. aby se vzorové řízení konalo proti 
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6.5.3. Průběh vzorového řízení 

 

 Účastníky vzorového řízení jsou vzorový žalobce, vzorový žalovaný a přizvané osoby 

(§ 8 odst. 1).735 Vzorového žalobce vybere vrchní zemský soud podle svého uvážení z 

žalobců, kteří vedou řízení u předkládajícího soudu. V úvahu přitom bere výši nároků a 

případnou dohodu mezi žalobci. Vezme-li vzorový žalobce svou žalobu zpět, ztratí-li procesní 

způsobilost apod., jmenuje soud nového vzorového žalobce (§ 11 odst. 2).736   

 Postavení přizvaných osob upravuje § 12. Přizvané osoby musejí přijmout řízení ve 

stavu, ve kterém se nachází v době přizvání. Jsou oprávněny vyjadřovat se k věci a činit 

námitky a další procesní úkony, jestliže to neodporuje úkonům strany, kterou podporují. 

Předvolání k jednání se přizvaným osobám doručuje zveřejněním v rejstříku žalob (§ 9 odst. 

2). Přizvaným osobám se nedoručují ani podání účastníků (§ 10).  

 Vrchní zemský soud vydá po jednání vzorové usnesení (Musterentscheid), které 

doručí vzorovému žalobci a žalovanému, zatímco přizvaným osobám je jen neformálně sdělí; 

obojí může být nahrazeno zveřejněním v rejstříku žalob (§ 14 odst. 1). Smírné vyřízení věci je 

možné pouze tehdy, souhlasí-li s tím všechny zúčastněné (tedy i přizvané) osoby.737  

 Proti vzorovému usnesení může kterákoli zúčastněná osoba podat stížnost. Stížnost 

ovšem nelze opřít o argument, že nebyly splněny podmínky k vydání předkládacího usnesení 

(§ 15 odst. 1).738 Jestliže stížnost podá vzorový žalobce nebo vzorový žalovaný, vede 

stížnostní řízení jménem skupiny vzorový žalobce. Jestliže stížnost vzejde pouze od 

přizvaných osob, vede stížnostní řízení jménem skupiny ta z nich, která stížnost podala 

nejdříve (§ 15 odst. 3 – 5). Ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění podání stížnosti 

                                                                                                                                                         
různým žalovaným, na druhou stranu upravuje výběr kolektivního zástupce pouze pro skupinu žalujících 
účastníků (viz § 8). Vzhledem k vymezení aplikačního okruhu KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ 
(viz pozn. 729 – půjde typicky o skupinu investorů žalující jediného emitenta) snad nehrozí významnější 
praktické komplikace. K problému blíže viz BERGMEISTER, KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ, s. 
214.  
735 Ve snaze zachovat v co nejširší míře individuální procesní schéma německý zákonodárce konstruuje 
postavení vzorového žalobce odděleně od procesní pozice přizvaných osob (jde tedy spíše o model žalobce a 
vedlejších účastníků než standardní skupinové řešení, kdy kolektivní zástupce vystupuje na účet členů skupiny), 
viz např. WANNER, KAPMUG, s. 133, 134. Lze pochybovat, zda jde o vhodné řešení. Jednak je otázkou, do jaké 
míry tato konstrukce přispívá ke zjednodušení projednání věci, a jednak vznikají pochybnosti co do rozsahu 
závaznosti výsledku řízení pro členy skupiny. Viz např. LÜKE, MUSTERENTSCHEID, s. 158. Ke kritice srov. 
rovněž Micklitz, H.-W. Ochrana kolektivních zájmů v civilním procesu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA 

KOLEKTIVNÍCH ZÁJM Ů, s. 68. 
736 Zpětvzetí návrhu na vzorové určení nebo zpětvzetí žaloby přizvanou osobou nemá na vzorové řízení vliv. 
737 Srov. § 14 odst. 3. Jde o velmi přísnou úpravu, která nemá ve standardním skupinovém řízení obdoby. 
Uzavření globálního smíru nebude ve většině případů možné. 
738 A totéž platí pro odvolání proti individuálnímu rozsudku vydanému na základě vzorového usnesení (§ 18). 
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mohou přizvané osoby přistoupit ke stížnostnímu řízení. Nestane-li se tak, provede se 

stížnostní řízení bez zřetele k nim (§ 15 odst. 2).  

 

6.5.4. Účinky vzorového rozhodnutí; náklady řízení 

 

 Podle § 16 odst. 1 zavazuje vzorové usnesení soudy, které vedou řízení, jejichž 

rozhodnutí závisí na zjištění učiněném ve vzorovém usnesení. Vzorové usnesení působí vůči 

všem přizvaným osobám v celém rozsahu bez ohledu na to, zda v tom kterém individuálním 

řízení byly uplatněny všechny body, které byly předmětem vzorového řízení (a bez ohledu na 

to, zda se přizvané osoby účastnily stížnostního řízení).739 To platí také v případě, že přizvaná 

osoba vzala žalobu v individuálním řízení zpět.  

 Po pravomocném skončení vzorového řízení se znovu rozběhnou přerušená 

individuální řízení. Vadné zastoupení vzorovým žalobcem lze v individuálním řízení namítat 

jedině tehdy, pokud stav vzorového řízení, respektive jednání vzorového žalobce bránily 

přizvané osobě v uplatnění procesních úkonů. Kromě toho se lze odvolat na zlý úmysl nebo 

hrubou nedbalost vzorového žalobce, jestliže příslušné skutečnosti nebyly přizvané osobě ve 

vzorovém řízení známy, a nemohla je tedy uplatnit (§ 16 odst. 2).  

 Náklady vzorového řízení se dělí mezi zúčastněné osoby poměrně podle výše jejich 

pohledávek a jsou součástí nákladů přerušených individuálních řízení (§ 14 odst. 2 a § 17).740 

Z tohoto principu se nečiní výjimka ani ve prospěch odměny advokáta vzorového žalobce, 

což je důvodem ostré kritiky.741 

 

                                                 
739 Povaha závaznosti je sporná. Zejména není jasné, zda koncepčně jde o případ rozšíření účinků právní moci 
nebo intervenční účinek podle § 68 ZPO (který má rozhodnutí pro vedlejšího účastníka). Intervenční účinek je na 
jednu stranu širší (závaznost se netýká nutně jen výroku rozhodnutí), na druhou stranu užší (působí pouze ve 
vztahu mezi vedlejším účastníkem a jím podporovanou stranou). Viz např. HESS/M ICHAILIDOU , GESETZ ÜBER 

MUSTERVERFAHREN, s. 1383, LÜKE, MUSTERENTSCHEID, s. 142 a násl. nebo GEBAUER, BINDUNGSWIRKUNG DES 

MUSTERENTSCHEIDS, s. 159. 
740 Jestliže žalobce vezme žalobu zpět ve lhůtě dvou týdnů poté, co došlo k přerušení jeho řízení, není odpovědný 
za náklady vzorového řízení (§ 17). Zvláštní ustanovení o nákladech řízení platí pro stížnostní řízení (§ 19). 
741 Viz např. HESS/M ICHAILIDOU , GESETZ ÜBER MUSTERVERFAHREN, s. 1386. 
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6.6. RAKOUSKÁ VZOROVÁ A POSTUPNÍ ŽALOBA 

 

6.6.1. Význam kolektivního prosazování práv v rakouském právu 

 

 V Rakousku má kolektivní prosazování soukromých práv (zejména v jeho spolkové 

reprezentativní podobě) úspěšný účet.742 Praxe reprezentativních žalob vyvinutá v posledních 

dvaceti letech spotřebitelským spolkem Verein für Konsumenteninformation (VKI) prokazuje 

stále znovu svůj význam, a to nejen jako prostředek nápravy konkrétních deliktních jednání, 

ale především jako nástroj kultivace spotřebitelského prostředí vůbec. Spolková žalobní 

legitimace sice v Rakousku existuje nejen ve spotřebitelském právu743, my se však nechceme 

věnovat rakouské spolkové žalobě jako takové, nýbrž pouze jejím specifickým mutacím – 

vzorové a postupní žalobě744 využívaným VKI.745 

 Na rakouských poměrech by nemuselo být v mezinárodním srovnání nic až tak 

pozoruhodného nebýt skutečnosti, že oba zmíněné druhy žalob vznikly téměř bez jakékoli 

legislativní úpravy. Historie těchto žalob je historií sebevědomého přístupu VKI k ochraně 

zájmů spotřebitelů, stejně jako pochopení, že spolkové žalobní právo není něco, co by měl stát 

akceptovat jen se sebezapřením. Spolky jsou často schopny zajistit ochranu veřejného zájmu 

lépe než byrokratický státní aparát – efektivnější rozhodování při alokaci zdrojů vede ke 

kvalitnějšímu prosazování práva.746 

 

6.6.2. Principy platné úpravy 

 

 Negatorní žalobní legitimace VKI je zakotvena v § 29 odst. 1 

KONSUMENTENSCHUTZGESETZ vedle žalobního práva profesních a hospodářských komor a 

                                                 
742 Srov. např. Kolba, P. Erfahrungsbericht des Vereines für Konsumenteninformation (VKI) über 
Musterprozesse in Österreich. In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 53 a násl. Viz také s. 111 výše. 
743 Např. žalobní právo odborových organizací v pracovněprávních záležitostech podle § 54 Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz z roku 1985, žalobní právo spolků, předmětem jejichž činnosti je podpora hospodářských 
zájmů, podle § 14 BUNDESGESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB nebo § 62 Gleichbehandlungsgesetz 
z roku 2004. 
744 Vzorová žaloba se v němčině označuje termínem „Musterklage“. V případě postupní žaloby není praxe 
jednotná. Nejčastěji se užívá termínu „Sammelklage“, což je ovšem poněkud zavádějící, protože stejným 
názvem se označuje také class action (zejména v oblasti německého práva). Někteří autoři proto navrhují 
„Zessionärklage“ (viz Pirker-Hörmann, B.,  Kolba, P. Österreich: Von der Verbandsklage zur Sammelklage. In 
KOLLEKTIVE RECHTSDURCHSETZUNG, s. 202), z čehož vycházíme pro instruktivnost i my.  
745 Aktivity nabyly na intenzitě poté, co VKI uzavřel v roce 1992 s ministerstvem příslušným k ochraně 
spotřebitelů smlouvu, na základě které stát finančně i jinak podporuje procesní iniciativu VKI, viz EVALUATION 

OF EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská národní zpráva, s. 28. 
746 O stovkách spolkových žalob organizovaných ročně VKI a podpoře žalobní činnosti VKI z veřejných zdrojů 
jsme referovali na s. 113. 
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některých dalších subjektů veřejnoprávního charakteru.747 Samo toto právo je vymezeno úzce 

– týká se pouze používání adhezních smluv, všeobecných obchodních podmínek (§ 28) a dále 

věcí v rámci SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ (§ 28a). Negatorní legitimace 

neumožňuje prosazování individuálních nároků na peněžité plnění, ačkoli právě tam spočívá 

těžiště zájmu spotřebitelů (nemluvě o tom, že odčerpání neoprávněného prospěchu má na 

žalovaného nesrovnatelně silnější preventivní účinek než pouhý zákaz pokračovat 

v protiprávním jednání).748  

 V tomto směru se staly předmětem zájmu VKI dva okruhy případů. Šlo jednak o 

potřebu judikatorně vyjasnit určité typy sporného jednání, se kterým se spotřebitelé ke své 

újmě opakovaně setkávali, a jednak o nápravu hromadných škod, které nebyly vzhledem 

k bagatelní individuální výši postižitelné standardní cestou.749 K řešení první skupiny věcí 

počal VKI využívat vzorových žalob, zatímco pro druhou vyvinul postupní žaloby. 

 Podstatou vzorové žaloby je postoupení jednoho ze skupiny nároků na VKI750 za 

účelem jeho uplatnění u soudu, případně přímá žaloba nositele takového nároku podaná pod 

finanční a odbornou záštitou VKI. Deficit vzorové žaloby vyplýval z bagatelní povahy 

uplatňovaného nároku. Měla-li vzorová žaloba sloužit judikatornímu vyjasnění věci, bylo 

potřeba, aby spor rozhodl v dovolací fázi Oberster Gerichtshof. Hodnota uplatňované 

pohledávky však pravidelně nedosahovala minimální hranice pro přípustnost dovolání (§ 502 

odst. 2 ZPO). Druhým problémem pak byla otázka promlčení. Vzorová žaloba nestaví 

promlčecí lhůtu podporovaných nároků a než dojde k pravomocnému rozhodnutí, mohou být 

tyto nároky promlčeny.751 První nedostatek byl vyřešen novelizací § 502 ZPO. Minimální 

                                                 
747 Wirtschaftskammer Österreich, Bundesarbeitskammer, Österreichischer Landarbeiterkammertag, 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 
Österreichischer Seniorenrat. VKI je sice soukromý spolek, nicméně přesto má, pokud jde o členskou základnu, 
určité výsadní postavení. Jeho řádnými členy jsou hospodářské a profesní komory, mimořádným členem stát 
(Bund). Ostatní osoby se mohou stát podporujícími členy (fördernde Mitglieder). Viz čl. 4 odst. 1 – 3 stanov 
VKI (Statuten des VKI z roku 2005, dostupné na: http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/ 
MagazinArtikel/Detail&cid=318867994556&pn=3). 
748 V řadě případů se sice jedná o pravidelně se vyskytující protiprávní jednání, nikoli však protiprávní stav, 
respektive bezprostřední hrozbu opakování jednání, a zdržovací žalobu proto není možné využít. Viz např. 
případ neoprávněného inkasa zvýšeného jízdného Vídeňským dopravním podnikem (Wiener Linien), cit. 
v Kolba, P. Erfahrungsbericht des Vereines für Konsumenteninformation (VKI) über Musterprozesse in 
Österreich. In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 68.   
749 Viz Kolba, P. Erfahrungsbericht des Vereines für Konsumenteninformation (VKI) über Musterprozesse in 
Österreich. In BRÖNNEKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 63.   
750 Na rozdíl od německých soudů (viz pozn. 363) nevidí rakouská praxe v inkasní cesi překážku, ledaže by se 
dalo usuzovat na její zneužívající charakter, viz např. KODEK, MÖGLICHKEITEN ZUR GESETZLICHEN REGELUNG 

VON MASSENVERFAHREN, BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, s. 10. 
751 Další nedostatek vzorového řízení lze spatřovat v tom, že právní moc rozsudku nemá vliv na ostatní nároky 
stejného druhu a žalovaný může v navazujících řízeních vznášet tytéž námitky, které bude třeba znovu projednat, 
viz např. Micklitz, H.-W., Stadler, S., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 14. Je pravdou, že tato 
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mez přípustnosti dovolání, která činí 5000 EUR, se neuplatní, jestliže je předmětem sporu 

pohledávka, kterou si nechal postoupit spolek podle § 29 KONSUMENTENSCHUTZGESETZ.752 

Otázka promlčení se dosud nestala předmětem zájmu zákonodárce753, a proto hrozí-li 

promlčení, je třeba využít postupní žalobu.  

 Předpokladem postupní žaloby je fiduciární postoupení celé skupiny pohledávek na 

VKI 754 s tím, že VKI uplatní jejich sumu u soudu s využitím ustanovení § 227 ZPO o 

objektivní kumulaci755 a po skončení řízení zajistí distribuci plnění věřitelům. Kromě 

eliminace nebezpečí promlčení nároků je předností postupního řízení také společné 

projednání (rozšíření právní moci na všechny nároky), dosažení úspor (přinejmenším pokud 

jde o soudní poplatky)756 a v neposlední řadě také možnost financování řízení prostřednictvím 

třetích osob. Dosáhne-li hodnota předmětu sporu 100 tis. EUR, projevují o financování sporu 

zájem profesionální instituce.757 Postupní řízení je ovšem mnohem nákladnější než řízení 

vzorové. Zahájení sporu předchází náročná organizační fáze – soustředění poškozených osob, 

administrace nároků atd. a totéž platí o distribuci pohledávek po skončení sporu. VKI proto 

tento mechanismus využívá jen v nutných případech. 

 

6.6.3. Kritika a perspektivy 

 

 Úspěšnost vzorových a postupních žalob VKI činí více než 90 %758, a lze proto 

konstatovat, že jde o mechanismy, které potvrzují své existenční opodstatnění. Přesto je 

současný stav předmětem kritiky. Zpochybňuje se oprávnění VKI prosazovat individuální 

nároky třetích osob s ohledem na to, že již nejde o kolektivní zájem, na kterém se zakládá 

spolkové žalobní právo podle § 29 KONSUMENTENSCHUTZGESETZ.759 Pochybnosti vládnou 

                                                                                                                                                         
skutečnost představuje jisté riziko, nikoli však vysoké. Zpochybňování řešení přijatého nejvyšší soudní instancí 
by bylo hazardem především pro žalovaného.    
752 Do roku 2004 bylo možné obdobný předpis nalézt v § 55 odst. 4 Jurisdiktionsnorm z roku 1895.  
753 O řešení se pokouší návrh novely ZPO z roku 2007 (viz pozn. 762). Uznal-li by soud žalobu podanou podle 
§ 29 KONSUMENTENSCHUTZGESETZ za vzorovou, zveřejnil by ji ve zvláštním rejstříku a oprávněné osoby by 
mohly přihlásit své nároky. Přihláškou by se stavěl běh promlčení. Viz navrhované znění § 634 – 636 ZPO.  
754 VKI pochopitelně uplatní jen pohledávky osob, které mu je dobrovolně postoupí (a uzavřou s ním příslušnou 
smlouvu). Jedná se svým způsobem o opt-in mechanismus.  
755 Srov. EVALUATION OF EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská národní zpráva, s. 6. 
756 Srov. KODEK, MÖGLICHKEITEN ZUR GESETZLICHEN REGELUNG VON MASSENVERFAHREN, 
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, s. 7 (degresivní sazby soudních poplatků). 
757 Viz pozn. 518 výše. Financující instituce jsou obvykle ochotny převzít rizika spojená se sporem za podíl cca 
30% z hodnoty vymoženého plnění. 
758 Viz EVALUATION OF EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská národní zpráva, s. 28. 
759 Viz SCHEUBA, SAMMELKLAGE , s. 747, 748. Viz také Kodek, G. E. Die „Sammelklage“ nach österreichischem 
Recht – Ein neues prozessrechtliches Institut auf dem Prüfstand. In ÖBA – Zeitschrift für das gesamte Bank- und 
Börsenwesen, Jg. 52 (2004), s. 617. 
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rovněž ohledně přípustnosti financování sporů třetími osobami podílovým způsobem (tedy 

způsobem, který je pro advokáty tabu).760  

 Na druhou stranu také VKI již delší dobu volá po reformě.761 Současná praxe je přece 

jen provizorní a neumožňuje dosáhnout efektivity skutečného skupinového řízení. Návrh 

zákona, který by do ZPO doplnil komplexní úpravu skupinového řízení, sice 

Bundesministerium für Justiz nechalo zpracovat již v roce 2007 (ENTWURF DER 

ZIVILVERFAHRENS-NOVELLE 2007), návrh se však dosud nedostal na pořad jednání 

zákonodárného sboru.762   

 

6.7. FRANCOUZSKÉ SPOLKOVÉ ŽALOBY 

 

6.7.1. Action civile 

 

 Primárním prostředkem výkonu francouzského spolkového žalobního práva je action 

civile podle čl. 2 CODE DE PROCÉDURE PENALE, tedy žaloba sloužící uplatnění civilněprávních 

nároků, které jsou důsledkem spáchání trestného činu.763 Jedná se o obecnou procesní 

legitimaci, kterou mohou využít nejen spolky, nýbrž každá oběť trestného činu (nejde tedy o 

specificky kolektivní řízení).764  

 Action civile lze realizovat zahájením trestního řízení (čl. 1 odst. 2 CODE DE 

PROCÉDURE PENALE), intervencí do probíhajícího trestního řízení nebo zahájením civilního 

řízení (čl. 4 CODE DE PROCÉDURE PENALE).765 V praxi se vykonává převážně prostřednictvím 

                                                 
760 Viz SCHEUBA, SAMMELKLAGE , s. 747, 749. 
761 Srov. např. EVALUATION OF EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Rakouská národní zpráva, s. 48. 
762 Viz http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00070/pmh.shtml. Nejsme ale přesvědčeni, že návrh 
prezentuje to nejlepší, čeho je možné na poli kolektivního procesu dosáhnout. Jedná o poměrně těžkopádné opt-
in skupinové řízení, které zaostává za nejmodernějšími evropskými úpravami. Minimální počet individuálních 
nároků k zahájení řízení se podle navrhovaného znění § 619 ZPO stanoví počtem 50 (a vedou se diskuze, zda 
nemá jít dokonce o 100 nároků, viz Die Presse, 27.8.2009: Gruppenklage soll in Österreich bis 2010 kommen, 
dostupné na: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/504348/index.do). Značný prostor se věnuje 
procedurálním otázkám ustanovení (volby) skupinového zástupce (viz navrhované znění § 627 ZPO), což je 
typicky faktor, který snižuje účinnost skupinového řízení (velká většina členů skupiny nemá zájem účastnit se 
řešení těchto záležitostí). 
763 Spolkové žaloby podle francouzského práva nejsou koncepčně ani terminologicky ucelenou kategorií, viz 
FRANKE, VERBANDSKLAGEN, s. 23. 
764 Čl. 2 odst. 1 CODE DE PROCÉDURE PENALE zní: „Civilní žaloba na náhradu škody zapříčiněné trestným činem, 
přečinem nebo přestupkem přísluší každému, kdo utrpěl škodu přímo způsobenou tímto jednáním.“ 
765 Také v tomto případě je ale předpokladem trestněprávní jednání žalovaného (třebaže nebylo předmětem 
trestního řízení). Zahájením trestního řízení se civilní řízení přerušuje (čl. 4 odst. 1 CODE DE PROCÉDURE PENALE) 
a rozsudek vydaný v trestním řízení je pro civilní soud závazný. V dalším textu budeme pro jednoduchost 
hovořit o spolkových žalobách a spolkovém žalobním právu, máme však na mysli také adhezní účast v trestním 
řízení. 
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trestního řízení766, adhezní účast totiž není spojena s civilněprocesními břemeny a je podstatně 

méně nákladná. Kromě snahy o uložení trestní sankce může být předmětem action civile 

náhrada škody nebo (v případech, kdy to zákon umožňuje) negatorní nároky.767  

 Spolky jsou oprávněny domáhat se v rámci action civile negatorních nároků nebo 

náhrady škody na kolektivním zájmu (jak jsme tuto kategorii popsali na s. 90), nikoli však již 

individuálních náhradových nároků příslušejících členům skupiny. Jednoho řízení se může 

účastnit více spolků, spolková action civile v tomto směru nevytváří překážku 

litispendence.768   

 

6.7.2. Aktivní legitimace 

 

 O vývoji francouzského spolkového žalobního práva jsme se zmínili v 5.5.3 výše. 

Obecnou žalobní legitimaci syndicats professionnels (profesních společenstev) uznal Cour de 

cassation s konečnou platností v roce 1913 a v roce 1920 byla upravena zákonem. Naopak 

ordres professionnels (profesní komory) takovým právem v úplnosti nikdy nedisponovaly. 

Aktivní legitimaci k ochraně zájmů jejich členů jim pozitivní úpravy přiznávají pouze zřídka. 

V některých případech jsou ordres professionnels oprávněny postihovat neoprávněný výkon 

profese, nejčastěji ale žalobní právo vůbec nemají.769  

 Nejsložitější je situace soukromých spolků (associations). Cour de cassation obecnou 

aktivní legitimaci associations k ochraně kolektivního zájmu odmítl, a žalobní práva jim proto 

v jednotlivých sektorech uděluje zákonodárce. V současné době jsou po francouzském právu 

rozesety desítky takových legitimací. Řadu jich obsahuje samotný CODE DE PROCÉDURE 

PENALE (čl. 2-1 až 2-21)770 a další lze nalézt ve zvláštních předpisech771. Nejvýznamnější 

                                                 
766 Viz např. Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 150. V 95 % případů se 
spolková action civile realizuje formou intervence do zahájeného trestního řízení, ve 2,4 % případů tím, že 
spolek dá podnět k zahájení trestního řízení, a v 1,2 % případů před civilním soudem. 
767 Srov. Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 173 – 179. Negatorní ochranu 
předvídá např. čl. L421-2 CODE DE LA CONSOMMATION. 
768 Viz např. Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 181. Jinou otázkou je, že pak 
vzniká problém, jakým způsobem mezi spolky distribuovat náhradu škody na kolektivním zájmu, o kterou 
zpravidla žádají. 
769 Viz Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 154 
770 Např. ve věcech národnostní, etnické, rasové nebo náboženské diskriminace (čl. 2-1), sexuálního a domácího 
násilí (čl. 2-2), ohrožených dětí a zneužívání dětí (čl. 2-3), válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (čl. 2-4), 
ochrany zvířat (čl. 2-13), ochrany francouzského jazyka (čl. 2-14), zneužívání drog a obchodu s drogami (čl. 2-
16), nájemních vztahů (čl. 2-20) nebo archeologického dědictví (čl. 2-21). 
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úpravou je legitimace ve věcech ochrany spotřebitele podle čl. L421-1 a násl. CODE DE LA 

CONSOMMATION (představuje více než polovinu všech případů využití spolkové action 

civile772).  

 K výkonu žalobního práva jsou oprávněny pouze ty associations, které splňují 

stanovený standard reprezentativnosti. Jeho požadavky se různí. Pravidelně je třeba vyhovět 

podmínkám minimální doby trvání spolku773, aktivní činnosti v předmětné oblasti774 a 

minimálního počtu členů775. Další kritérium tradičně představoval neziskový charakter 

spolku, od něj se však v poslední době upouští.776 Splnění standardu reprezentativnosti se 

obvykle ověřuje udělením správního souhlasu (agrément). Správní orgán ovšem disponuje 

jistou mírou diskrece (neexistuje právní nárok na udělení žalobního práva).777 Přesto je praxe 

agrément poměrně velkorysá.778  

 Pochopitelným předpokladem žalobního práva je také předmět činnosti spolku 

odpovídající obsahu žaloby. Francouzské soudy vykládají tuto podmínku přísně. Např. 

předmět činnosti formulovaný jako obecné působení v určité oblasti obvykle k action civile 

                                                                                                                                                         
771 Příkladmo ochrana rodiny a mravnosti (např. čl. L211-2 code de l'action sociale et des familles), boj proti 
daňovým únikům (např. čl. 1741 a 1743 code général des impôts) nebo ochrana přírody (čl. L252-1 code rural et 
de la pêche maritime). Pro obecný přehled srov. OFFICE PARLAMENTAIRE, L’ EXERCICE DE L’ACTION CIVILE PAR 

LES ASSOCIATIONS. Pro analýzu action civile na úseku práva životního prostředí srov. Papadopoulou, D. The 
Role of French Environmental Associations in Civil Liability for Environmental Harm: Courtesy of Erika. In 
Journal of Environmental Law, vol. 21 (2009), no. 1, s. 87 a násl. Některé žalobní legitimace se však k ochraně 
kolektivních zájmů nehodí a ani se k tomu účelu nevyužívají (např. vyžaduje-li se k podání spolkové žaloby 
souhlas oběti trestného činu – viz OFFICE PARLAMENTAIRE, L’ EXERCICE DE L’ACTION CIVILE PAR LES 

ASSOCIATIONS, závěr). 
772 Viz Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 182. 
773 Nejčastěji 6 měsíců (např. žalobní právo ve věcech označení původu podle čl. L115-17 CODE DE LA 

CONSOMMATION), 3 roky (autorskoprávní ochrana podle čl. L331-1 code de la propriété intellectuelle) nebo 5 let 
(většina žalobních legitimací podle čl. 2-1 až 2-21 CODE DE PROCÉDURE PENALE). 
774 Např. požadavek activité effective et publique, viz např. Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der 
Verbände in Frankreich. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 
163. 
775 Např. k získání žalobního práva ve věcech ochrany spotřebitelů na národní úrovni je zapotřebí, aby 
spotřebitelská organizace měla nejméně 10 000 aktivních členů (platících příspěvky), viz např. Beuchler, H., in 
M ICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 143. 
776 Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, 
BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 162. 
777 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 145. Agrément udělují příslušná 
ministerstva (jedná-li se o národní žalobní právo) nebo místní úřady (jedná-li se o regionální žalobní právo). 
778 Viz např. Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 164. Např. v roce 1997 
disponovalo žalobním právem v oblasti životního prostředí na národní úrovni cca 80 spolků a na regionální 
úrovni cca 1500 spolků. 
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nestačí, je potřeba, aby daná žalobní aktivita byla specifickou součástí statutárního účelu 

spolku.779 

 

6.7.3. Podmínka kolektivního zájmu 

 

 Komponentem aktivní spolkové legitimace je existence sektorového kolektivního 

zájmu. Tak např. podle čl. L421-1 CODE DE LA CONSOMMATION má-li být trestněprávně 

relevantní jednání předmětem spolkové žaloby, musí přímo či nepřímo poškozovat kolektivní 

zájem spotřebitelů. Problém představuje, jak tento zájem objektivizovat. 

 Kolektivní zájem se liší od zájmu individuálního i celospolečenského. Cour de 

cassation vylučuje spolkovou žalobu v případech, kdy objektem trestného činu jsou výsostně 

osobní hodnoty jako život a zdraví, svoboda nebo důstojnost.780 V případě pracovních úrazů 

je však judikatura shovívavější (a totéž platí o jiných porušeních pracovněprávních předpisů 

zaměstnavatelem). Naopak pokud jde o regulaci trhu (např. označování zboží nebo reklama), 

jsou spolkové žaloby často odmítány s odůvodněním, že jde o úpravu sloužící veřejnosti jako 

takové a nikoli specificky zájmu prosazovanému spolkem.781  

 Podmínku kolektivního zájmu lze tedy označit za zdroj určité právní nejistoty, byť 

judikatura vytvořila v průběhu let jisté mantinely a vodítka. Totéž lze konstatovat o škodě na 

kolektivním zájmu, jejíž náhrady se spolky prostřednictvím action civile domáhají; tohoto 

institutu jsme se dotkli na s. 86. Spory, zda jde o sankční nebo kompenzační prostředek, 

neutichají.782 

 

6.7.4. Kolektivní mechanismy mimo adhezní řízení 

 

 Nedošlo-li ke spáchání trestného činu, nabízí francouzské právo podstatně užší 

možnosti výkonu spolkového žalobního práva. Jedná se např. o čl. L421-6 CODE DE LA 

CONSOMMATION, podle kterého se mohou stanovené spolky a další subjekty domáhat u 

                                                 
779 Viz např. Gallet, J.-L. L’accès à la justice dans les traditions constitutionnelles nationales - La qualité pour 
agir dans l’ordre juridique français. In ERA-Forum, vol. 7 (2006), no. 4, s. 511. Podrobně FRANKE, 
VERBANDSKLAGEN, s. 40 a násl. 
780 Viz Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 165. Tak např. napadení 
řidiče taxislužby není možné postihnout prostřednictvím spolkové žaloby, třebaže útok může představovat 
ohrožení celého profesního stavu. 
781 Viz Franke, N., Puttfarken, H.-J. Die action civile der Verbände in Frankreich. In 
BASEDOW/HOPT/KÖTZ/BAETGE, BÜNDELUNG GLEICHGERICHTETER INTERESSEN, s. 169. 
782 Viz např. OFFICE PARLAMENTAIRE, L’ EXERCICE DE L’ACTION CIVILE PAR LES ASSOCIATIONS (oddíl B). 
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civilního soudu, aby žalovanému bylo uloženo zdržet se protiprávního jednání ve smyslu 

SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ (action en cessation d'agissements illicites).783 

 Jediné skupinové řízení, které francouzské právo nabízí, představuje action en 

représentation conjointe na ochranu spotřebitelů podle čl. L422-1 až L422-3 CODE DE LA 

CONSOMMATION
784 a na ochranu investorů podle čl. L452-2 až L452-4 CODE MONÉTAIRE ET 

FINANCIER. Podle nich mohou dva nebo více spotřebitelů či investorů, kterým vznikla škoda 

z téhož právního důvodu, pověřit spolek legitimovaný k action civile uplatněním svých 

nároků u soudu.  

 Zastupovaným osobám zůstává v řízení zachováno postavení stran, a úloha spolků se 

tak blíží roli procesního zástupce, včetně toho, že členové skupiny mohou pověření spolku 

odvolat a pokračovat ve sporu individuálně.785 Spolky dokonce nejsou oprávněny provádět 

nábor členů skupiny prostřednictvím televize, rozhlasu, plakátových kampaní či osobních 

dopisů (zbývá tak jen tisk).786 Specifikum řízení spočívá alespoň v tom, že spolek (nikoli 

členové skupiny) odpovídá za náklady sporu.787  

 

6.7.5. Perspektivy dalšího vývoje 

 

 Action en représentation conjointe je využívána zřídka a panuje s ní nespokojenost.788 

Spolky vidí příčinu zejména ve vysokých nákladech spojených s organizací řízení, které se 

téměř neliší od situace, jakoby žádná zvláštní úprava neexistovala. Tento stav jen podtrhuje 

široká a oblíbená legitimace k action civile, která naopak umožňuje velmi jednoduchou účast 

(ovšem není schopna zajistit reparaci individuálních nároků).  

 Potřeba účinného skupinového řízení se ve Francii dlouhodobě uznává. Předmětem 

diskuzí je jeho podoba – spory se vedou zejména o problematice opt-out. Je zřejmé, že opt-out 

                                                 
783 Nejde tedy o nic více než úzkou reflexi SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ. Spotřebitelské 
spolky jsou též oprávněny intervenovat do civilního řízení zahájeného spotřebitelem (čl. L421-7 CODE DE LA 

CONSOMMATION), viz FRANKE, VERBANDSKLAGEN, s. 114 a násl. 
784 Viz FRANKE, VERBANDSKLAGEN, s. 163 a násl.  
785 Viz např. GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. Francouzská národní zpráva, s. 11. 
786 Viz čl. L422-1 CODE DE LA CONSOMMATION a pro ochranu investorů čl. L452-2 CODE MONÉTAIRE ET 

FINANCIER. V případě žaloby podle CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER je soud oprávněn zprostit spolek po podání 
žaloby tohoto omezení (čl. L452-2 odst. 3). Popsaná úprava je projevem restriktivního přístupu k inzerování 
právních služeb, který se v obecné rovině týká zejména advokátů, viz GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. 
Francouzská národní zpráva, s. 24 a násl. 
787 Viz Beuchler, H., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 137. Na druhou stranu však není 
vyloučeno, aby spolek tyto náklady přenesl na zastupované osoby, viz např. GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. 
Francouzská národní zpráva, s. 20. 
788 Viz GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. Francouzská národní zpráva, s. 14. Spotřebitelská action en 
représentation conjointe byla od svého přijetí v roce 1992 využita pouze pětkrát.  
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model ztělesňuje procesní efektivitu, nekoresponduje ale s tradičním pojetím prosazování 

soukromých práv.789  

 Legislativní úprava opt-out skupinového řízení byla ve Francii navržena již v polovině 

osmdesátých let minulého století (J. Calais-Auloy), místo ní však byla přijata problematická 

platná koncepce.790 Poslední iniciativu představuje návrh reformy action en représentation 

conjointe z roku 2006, který byl zpracován z podnětu prezidenta J. Chiraca, ale v roce 2007 

byl novou vládou stažen z programu parlamentního jednání s tím, že nejde o prioritu.791   

 

6.8. EUROPEIZACE KOLEKTIVNÍHO PROCESU 

 

6.8.1. Aktivity Evropské unie  

 

 Výše (5.4) jsme demonstrovali obtíže, se kterými se potýká kolektivní ochrana práv ve 

chvíli, kdy spor překročí národní dimenzi. To platí samozřejmě také v evropském měřítku. 

Jestliže si Evropská unie vytýčila hmotněprávní cíle v oblastech, ve kterých se lze setkat 

s hromadným porušováním práv, rozptýlenými škodami apod., je nasnadě, že na problém 

kolektivního procesu musela dříve či později narazit.  

 Princip účinné soudní ochrany hraje v unijním právu stejně klíčovou roli jako 

v národních právních řádech.792 Čl. 81 odst. 1 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU pověřuje Unii 

rozvíjením justiční spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem založené na 

zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí, přičemž tato spolupráce 

může zahrnovat přijímání opatření pro sbližování právních předpisů členských států. Odst. 2 

                                                 
789 Conseil constitutionnel vyzdvihl v rozhodnutí n°89-257 DC z 25.7.1989 požadavek individuálního 
vyrozumění zastupovaných osob o zahájení řízení a zdůraznil jejich dispoziční právo (v souvislosti se žalobní 
legitimací odborů na účet zaměstnanců). Tento výklad obvykle slouží za argument odpůrcům opt-out řešení, na 
druhou stranu ale lze tyto závěry chápat i jinak (Conseil constitutionnel neoznačil za nepřijatelné samotné 
zahájení řízení na účet třetích osob), viz GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. Francouzská národní zpráva, s. 12, 
13. 
790 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. Francouzská národní zpráva, s. 4. 
791 Srov. GLOBAL CLASS ACTION, Magnier, V. Francouzská národní zpráva, s. 5. Je ale otázkou, do jaké míry by 
byl tento návrh přínosem, když se jeho obsah podstatně nelišil od stávající action en représentation conjointe. 
Srov. také Lutfalla, E., Magnier, V. French Legal Reform: What is at Stake if Class Actions Are Introduced in 
France. In Defense Counsel Journal, vol. 73 (2006), no. 3. s. 303 a násl.  
792 Viz např. Micklitz, H.-W., in Reich, N., Micklitz, H.-W. Europäisches Verbraucherrecht. Nomos: Baden-
Baden, 2003, bod 30.9. Dále srov. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25.7.2002 ve věci C-50/00 P 
Unión de Pequeños Agricultores v. Rada, bod 39: „Jednotlivci […] musejí mít nárok na účinnou soudní ochranu 
práv, která jim přiznává právní řád Společenství, jelikož právo na takovou ochranu je součástí obecných 
právních zásad vyplývajících z ústavních tradic společných členským státům. Toto právo bylo rovněž zakotveno 
v článcích 6 a 13 Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod.“  Srov. také rozsudky ze dne 
15.5.1986 ve věci 222/84 Marguerite Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, bod 18 a ze 
dne 10.4.1984 ve věci 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, bod 23. 
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cit. ustanovení za tím účelem umožňuje Evropskému parlamentu a Radě přijímat opatření, 

která mají mimo jiné za cíl zajistit účinný přístup ke spravedlnosti, odstraňování překážek 

řádného průběhu občanskoprávního řízení (a to v případě potřeby podporou slučitelnosti 

občanskoprávního řízení v členských státech) a rozvíjení alternativních metod urovnávání 

sporů.793  

 Systematičtější aktivita Unie se v tomto směru dosud projevuje v oblastech 

spotřebitelského a soutěžního práva.794 První a dosud jediný legislativní počin představuje 

směrnice č. 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů 

(SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ).795 Kromě toho je od roku 2007 v gesci 

Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele konzultace ve věci kolektivního odškodnění 

spotřebitelů (collective consumer redress), jejímž předmětem je především kolektivní 

vymáhání náhrady škody a dalších peněžitých nároků.796  

 Pokud jde o soutěžní právo, je problematika kolektivní procesní ochrany součástí 

širšího projektu soukromoprávního vymáhání náhrady škody vzniklé porušením předpisů 

proti omezování hospodářské soutěže (damages actions for breach of EU antitrust rules) 

v rámci konzultace, kterou od roku 2005 vede Generální ředitelství pro hospodářskou 

soutěž.797 Ojediněle a spíše kontextuálně se lze s kolektivním (reprezentativním) žalobním 

právem setkat i na jiných místech.798   

                                                 
793 Oproti čl. 65 Smlouvy o založení Evropského společenství (ve znění před Lisabonskou smlouvou) ustanovení 
obsahuje velkorysejší formulace, pokud jde o pravomoci Unie v oblasti civilního procesního práva (mimo 
kolizněprávní otázky). 
794 Ve spotřebitelském právu jde o jednu z priorit EU, viz Strategie spotřebitelské politiky Evropské unie 2007 – 
2013 ze dne 13.3.2007, KOM(2007) 99 v konečném znění, s. 11.  
795 Směrnice č. 98/27/ES byla formálně zrušena směrnicí č. 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání 
v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění), kterou byly do předpisu zapracovány dosavadní 
novelizace, především pokud jde o katalog směrnic v příloze.  
796 Viz http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm. V roce 2008 byla zveřejněna 
ZELENÁ KNIHA O KOLEKTIVNÍM ODŠKODNĚNÍ SPOTŘEBITELŮ a v roce 2009 CONSULTATION PAPER ON CONSUMER 

COLLECTIVE REDRESS shrnující výsledky konzultace. 
797 Viz http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html. V roce 2005 byla zveřejněna 
Zelená kniha o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES, KOM(2005) 672 
v konečném znění a v roce 2008 BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM 

ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES. 
798 Srov. např. čl. 3 odst. 5 SMĚRNICE O POSTUPU PROTI OPOŽDĚNÝM PLATBÁM V  OBCHODNÍCH TRANSAKCÍCH, 
který předpokládá žalobní právo organizací, které mají (případně úředně uznaný) oprávněný zájem na 
zastupování malých a středních podniků. Ustanovení bylo transponováno do českého práva prostřednictvím 
§ 369a odst. 5 OBCH. Z.  Srov. také příslušná ustanovení tzv. antidiskriminačních směrnic, např. čl. 7 odst. 2 
směrnice č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ: „ Členské státy zajistí, aby sdružení, organizace nebo právnické osoby, které mají v souladu s 
kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování této 
směrnice, mohly ve prospěch nebo na podporu žalobce s jeho souhlasem zahájit jakékoli soudní nebo správní 
řízení určené pro vymáhání plnění povinností vyplývajících z této směrnice“ (toto ustanovení se v českém právu 
odrazilo v § 26 O.S.Ř., tedy jako procesní zastoupení dotčených osob. Znění čl. 7 odst. 2 cit. směrnice je však 
širší a odůvodňuje i samostatné reprezentativní žalobní právo, arg. „ve prospěch nebo na podporu žalobce“, „on 
behalf or in support of the complainant“). Obdobná ustanovení obsahují také další směrnice v oblasti ochrany 
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6.8.2. Směrnice o žalobách na zdržení se jednání (98/27/ES, 2009/22/ES) 

 

A. Charakteristika směrnice 

 

 Cílem SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ je překlenout problémy 

vyplývající z rozdílné konstrukce národních reprezentativních žalobních legitimací.799 

Národní úpravy stanoví pro přiznání reprezentativního žalobního práva různé standardy a 

okruh oprávněných často přímo nebo nepřímo omezují na domácí subjekty. Hromadné 

protiprávní jednání ovšem může mít v podmínkách společného trhu původ a účinky 

v rozdílných členských státech800, a bez vzájemného uznání žalobních legitimací by mohlo 

zůstat bez účinného prostředku nápravy.801  

 Podle čl. 4 odst. 1 směrnice je proto každý členský stát povinen akceptovat právo 

cizích oprávněných subjektů obrátit se soud nebo správní orgán tohoto členského státu 

s požadavkem negatorní ochrany (čl. 2 odst. 1 písm. a))802 proti jednání, která mají původ na 

jeho území a dotýkají se zájmů chráněných oprávněným subjektem. Protiprávním jednáním se 

rozumí každé jednání, které je v rozporu s vyjmenovanými směrnicemi Evropského 

parlamentu a Rady, jak byly provedeny ve vnitrostátním právu, a které narušuje kolektivní 

zájmy spotřebitelů. Protiprávní jednání je třeba posuzovat s ohledem na řádné fungování 

vnitřního trhu (čl. 1).803 

                                                                                                                                                         
před diskriminací, např. čl. 17 odst. 2 směrnice č. 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.  
799 Někteří autoři se vyslovují pro širší (extrateritoriální) aplikaci národních kompetencí při nápravě 
protiprávních jednání, viz BETLEM, CROSS-BORDER PRIVATE ENFORCEMENT, concluding remarks. 
800 Viz bod 3 preambule směrnice. 
801 Viz bod 11 preambule směrnice. Individuální aktivní legitimace by pochopitelně byla ve většině případů 
dána, kvůli relativně malé hodnotě nároků je však zájem spotřebitelů vést soudní řízení v cizině zanedbatelný. 
Nicméně výchozím principem EU ve věcech procesního práva je stále procesní autonomie, jak byla formulována 
rozsudkem Evropského soudního dvora ze dne 16.12.1976 ve věci 33/76 Rewe Zentralfinanz eG a Rewe-Zentral 
AG v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, bod 5.  
802 Čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) směrnice dále stanoví možnost domáhat se ve vhodných případech zveřejnění 
rozhodnutí nebo opravného prohlášení, a povinnost zavést účinný výkon rozhodnutí formou peněžitých pokut, 
je-li to v souladu s právním řádem členského státu. Vezmeme-li v úvahu „změkčující“ formulace („případně“, 
„je-li to v souladu s právním řádem členského státu“ atd.), nevyznívají tato ustanovení zrovna kategoricky.  
803 Nejde tedy o každé jednání, které je v rozporu s právem na ochranu spotřebitele, ale jen o protiprávní jednání 
v oblastech upravených unijním právem, které zároveň zasahuje kolektivní zájmy spotřebitelů. Soud tudíž 
disponuje určitou diskrecí. Soud má ovšem také posoudit, zda se žalobou prosazují zájmy, které oprávněný 
subjekt chrání (k tomu zřejmě směřuje ustanovení poslední věty čl. 4 odst. 1 směrnice: „aniž je dotčeno právo 
přezkoumat, zda účel oprávněného subjektu jej opravňuje k podání návrhu v daném případě“ ). S ohledem na čl. 
1 odst. 1 směrnice by další podmínkou přípustnosti žaloby mělo být to, že postihované jednání narušuje nebo 
ohrožuje řádné fungování vnitřního trhu. Jinou otázkou je samozřejmě implementace těchto ustanovení. Český Z. 
O OCHR. SPOTŘ. v § 25 odst. 2 písm. b) stanoví, že oprávněné osoby jsou oprávněny podat návrh na zahájení 
řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a být účastníkem takového 
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B. Oprávněné subjekty 

  

 Oprávněnými subjekty (qualified entities) jsou subjekty nebo organizace, které byly 

zřízeny podle práva členského státu a mají oprávněný zájem zajistit dodržování stanovených 

předpisů, zejména (i) jeden nebo více nezávislých veřejnoprávních subjektů, které jsou 

výhradně804 odpovědné za ochranu zájmů stanovených směrnicí, nebo (ii) organizace, jejichž 

cílem je hájit zájmy stanovené směrnicí. Členské státy jsou povinny sdělit Evropské komisi 

své oprávněné subjekty a jejich účel a Evropská komise vede jejich seznam. Jediným 

předpokladem uplatnění žalobního práva pak je předložení tohoto seznamu příslušnému 

soudu nebo správnímu orgánu (čl. 4).  

 Je pozoruhodné, že směrnice nestanoví členským státům prima facie žádnou diskreci 

při výběru oprávněných subjektů. Členský stát má sdělit Evropské komisi každý oprávněný 

subjekt, který o to požádá (čl. 4 odst. 2). Není sice sporu o tom, že vnitrostátní úprava 

určitých kvalifikačních kritérií je vzhledem k abstraktní definici oprávněného subjektu nutná 

nebo alespoň vhodná (je nezbytné specifikovat standard „oprávněného zájmu“ na dodržování 

stanovených předpisů)805, nicméně za daných podmínek se pohybuje na poměrně tenkém 

ledě.806  

 To se také projevuje v praxi. Seznam oprávněných subjektů vedených Evropskou 

komisí podle čl. 4 odst. 3 směrnice807 je směsicí veskrze nesourodých entit: od vlivných 

spotřebitelských centrál808, přes drobné sektorové spolky809 a obchodní a živnostenské 

                                                                                                                                                         
řízení. Český zákonodárce tedy udělil oprávněným osobám žalobní legitimaci v rozsahu celého spotřebitelského 
práva nad předmět směrnice (proti čemuž nelze nic namítat).   
804 Na tomto místě je český překlad textu směrnice zvláště nepřesný. Bylo by možné se ptát, co znamená 
„výhradní odpovědnost za ochranu zájmů“. Má snad být veřejný orgán jediným subjektem zodpovědným za 
ochranu spotřebitelských zájmů v členském státě? Nebo má být ochrana zájmů spotřebitelů výlučným 
předmětem jeho působnosti? Nahlédnutím do jiných jazykových mutací zjistíme, že ani jedno ani druhé. Jedná 
se pouze o to, aby ochrana spotřebitelských zájmů byla specifickou součástí kompetencí veřejného orgánu (srov. 
angl. „specifically responsible“, franc. „spécifiquement chargé“, něm. „speziell zuständig“). K tomu viz BAETGE, 
RECHT DER VERBANDSKLAGE, s. 336. 
805 Viz Micklitz, H.-W., in MICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 222. 
806 Česká kritéria stanoví § 25 odst. 3 Z. O OCHR. SPOTŘ.: Pro zápis do seznamu oprávněných osob může být 
navrženo sdružení, pokud (i) bylo založeno v souladu s právním řádem České republiky, (ii) aktivně působí v 
oblasti ochrany spotřebitelů po dobu alespoň dvou let, (iii) je nezávislé a neziskové a (iv) má vypořádány 
veškeré finanční závazky k České republice. Nutno podotknout, že podle § 25 odst. 1 Z. O OCHR. SPOTŘ. se 
„sdružením“ rozumí sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele s příkladmým 
odkazem na Z. O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ a OBČ. Z. Je tedy možné, aby se českým oprávněným subjektem stala i 
jiná právnická osoba než občanské sdružení, dokonce by bylo lze uvažovat i o veřejnoprávním subjektu.   
807 Aktuálně Úřední věstník Evropské unie 2010/C 167/02. 
808 Např. nizozemský Consumentenbond s 550 tis. členy. 
809 Např. Berliner Mietverein e.V., předmětem jehož činnosti je ochrana zájmů nájemců v Berlíně. 
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komory810 až po veřejné ochránce práv811 a orgány veřejné správy812. Některé členské státy 

stanoví přísná kritéria pro zápis do seznamu813, jiné téměř žádná814. Zatímco některé členské 

státy notifikovaly Evropské komisi desítky oprávněných subjektů815, jiné ne více než jeden či 

dva816. Většina oprávněných subjektů přitom své žalobní právo nevyužívá a v dohledném 

horizontu jistě nevyužije.817 V literatuře se sice dovozují určité minimální unijní požadavky 

pro reprezentativní aktivity spotřebitelských spolků818, je však zřejmé, že samotná SMĚRNICE 

O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ i praxe Evropské komise na hmatatelný standard 

rezignovaly.  

 

C. Konzultační procedury 

 

  Pro úplnost doplňme, že čl. 5 směrnice dává členským státům možnost zavést povinnou 

konzultační proceduru před zahájením řízení. Ta pak proběhne buď mezi žalobcem a žalovaným, 

anebo mezi žalobcem, žalovaným a některým z oprávněných subjektů sídlících v členském státě, 

ve kterém má být řízení vedeno. Pokud konzultace nepovedou ve lhůtě dvou týdnů k výsledku, lze 

bez dalšího podat žalobu.819 

 

D. Význam směrnice 

 

 Technické nedostatky SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ se v praxi příliš 

neprojevily. Je tomu tak paradoxně proto, že směrnice nalezla jen minimální uplatnění.820 Za 

                                                 
810 Např. Řecko nebo Slovinsko. 
811 Např. Dánsko, Švédsko nebo Finsko. 
812 Např. Velká Británie: 204 lokálních weights and measures authorities. 
813 Např. Francie: minimálně 10 tis. členů, odpovídající statutární účel činnosti, nezávislost, činnost nejméně po 
dobu jednoho roku. Splnění podmínek se ověřuje správněprávním postupem. 
814 Např. Finsko nebo Rakousko. 
815 Např. Německo nebo Řecko. 
816 Např. Nizozemí nebo Belgie. 
817 Za Českou republiku figurují v seznamu oprávněných subjektů Sdružení českých spotřebitelů, o.s., SOS – 
Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., Občanské sdružení spotřebitelů TEST a Spotřebitel.cz. Z dostupných údajů je 
známo, že alespoň na vnitrostátní úrovni se žalobní činností zabývá pouze SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, 
o.s., viz Tichý, L., Balarin, J. Efficiency of the Protection of Collective Interests: Judicial and Administrative 
Enforcement in the Czech Republic. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 219.  
818 Vychází se z čl. 169 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU. Hovoří se o stabilní organizační struktuře a sídle, 
minimální velikosti, době trvání (aktivní činnosti), nezávislosti (Gegnerfreiheit) a zakotvení odpovídajícího 
předmětu činnosti ve stanovách, viz Micklitz, H.-W., in MICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, 
UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 222. 
819 Podle zdrojů Evropské komise zavedla povinnou konzultační proceduru zhruba jedna třetina členských států, 
viz ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES. Viz rovněž pozn. 
402. 
820 Např. STADLER, GRENZÜBERSCHREITENDER KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ, s. 123. Pro přehled způsobu 
implementace směrnice srov. Tichý, L. Procesní ochrana kolektivních zájmů – přehled a řešení. In TICHÝ, 
PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ, s. 50 a násl. 
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deset let její existence jsou k dispozici zprávy o pouhých šestnácti přeshraničních 

reprezentativních řízeních.821 Jisté publicity se přitom dostalo jen žalobám britské Office of 

Fair Trading v Beneluxu (věci Duchesne v Belgii a Best Sales B.V. v Nizozemí, v obou 

případech šlo o podvodné přísliby výher, které byly zasílány spotřebitelům ve Velké 

Británii).822  

 Důvod dosavadní letargie vidí jedni v omezeném prostoru pro uplatnění směrnice 

(porušení předpisů vyjmenovaných v příloze), jiní v nedostatečné reflexi kolektivních zájmů 

(tedy v tom, že podle směrnice nelze prosazovat nároky na peněžitá plnění, které by spíše 

zakládaly ekonomickou rentabilitu sporu).823 Samotné spotřebitelské organizace se odvolávají 

především na finanční i organizační náročnost sporů v zahraničí – náklady na právní 

zastoupení (obvykle není možné použít vlastních právních kapacit), jazykové bariéry nebo 

neznámé prostředí a s tím spojená ztížená kalkulace rizik.824  

 Odůvodněnost není možné odepřít žádnému z těchto argumentů, na druhou stranu 

nelze nevidět, že dodavatelům podobné bariéry v obchodu nebrání. Podle našeho názoru je 

třeba primární příčinu stagnující přeshraniční aktivity hledat v nedostatečné motivaci 

reprezentativního stíhání jako takového. Košile je bližší než kabát a jestliže spolky 

nedisponují dostatečnými zdroji ani na to, aby byly schopny pokrýt domácí trh825, je málo 

pravděpodobné, že budou vést náročnější přeshraniční spory.  

 SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ si však přece jen může připsat jednu 

zásluhu, třebaže to nebylo jejím cílem. Řada členských států referuje, že žalobní legitimace 

založená směrnicí je úspěšně využívána ve vnitrostátních sporech.826 Směrnice tedy, jak se 

zdá, přispěla ke standardizaci a rozšíření reprezentativního žalobního práva vůbec. To je 

pozitivní krok v běhu na dlouhou trať, kterým problematika uznání univerzálního 

kolektivního žalobního práva bezesporu je.  

 

E. Reforma směrnice 

 

 Jaký lze očekávat další vývoj? Shodneme-li se na tom, že kolektivní (zejména 

reprezentativní) prosazování práv na celoevropské úrovni je přínosné, lze jeho aktéry podpořit 

                                                 
821 Viz Poncibò, C. The Reform of Directive 98/27/EC. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 284. 
822 Viz ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES, s. 5. 
823 Srov. Poncibò, C. The Reform of Directive 98/27/EC. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 290 a násl. 
824 Viz ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES, s. 6 – 8. 
825 Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final report, s. 4. 
826 Viz ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES, s. 6. Mezi 
těmito zeměmi je jmenována také Česká republika.  
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různými způsoby – od finanční stimulace až po širší harmonizaci procesních úprav. SMĚRNICE 

O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ představuje formální odstranění překážek reprezentativní 

ochrany, nikoli však její skutečnou motivaci. Dalo by se proto usuzovat, že by bylo 

přiléhavější zvolit mimolegislativní podporu spolkové procesní aktivity a vyčkat, až si praxe 

sama vyžádá další krok.  

 Zdá se ale, že vítězí jiná filozofie. K problematice kolektivního procesu se už dávno 

nepřistupuje (pouze) optikou mezinárodního práva procesního. Členské státy jsou povinny 

zajistit účinné prosazování unijního hmotného práva a neděje-li se tak, považuje se za 

přiměřené, aby EU legislativně zasáhla do jejich procesní autonomie.827 V pozadí tohoto 

trendu jsou ovšem možná spíše praktické pohnutky. Složitě bychom totiž hledali oblast, kde 

se lze setkat s tak nevyrovnaným přístupem členských států, jako je kolektivní ochrana 

práv.828 Např. metoda opt-out, která je v jednom členském státě běžná, může být v jiném 

považována za faktor zakládající rozpor s veřejným pořádkem. Národní dialogy navíc nelze 

vytrhovat z kontextu globálního boomu kolektivního procesu. I když by se zdálo rozvážnější 

zvolnit tempo a nechat celou věc samovolnému vývoji829 na národní úrovni, Evropské komisi 

se daří vzdorovat dynamice kolektivního procesu jen těžko.830    

 Ačkoli tedy ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY 98/27/ES konstatuje, že „na návrhy změn směrnice nebo na její zrušení není vhodná 

doba, naopak že je třeba pokračovat v přezkumu uplatňování směrnice“ 831, naznačili jsme, že 

Komise paralelně vede hned dvě konzultační řízení, jejichž výsledkem může být daleko 

razantnější harmonizace kolektivního procesu, než která vyplývá ze SMĚRNICE O ŽALOBÁCH 

NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ. Na tyto projekty se zaměříme dále.  

 

                                                 
827 Viz pozn. 801.  
828 V kolektivním prosazování práv mohou pociťovat hrozbu také země, které jsou mu jinak nakloněny, za 
předpokladu, že jinde nebude kolektivní proces upraven. Vzniká dojem, že jurisdikce se pak stane jakýmsi rájem 
pro žalobce, což např. bude odrazovat investory. K problematice srov. Poncibò, C. The Reform of Directive 
98/27/EC. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 286.   
829 Podle našeho názoru existují rezervy ve využití potenciálu nadnárodních spotřebitelských organizací typu 
Consumers International nebo BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs). Je přirozené, že 
národní spotřebitelské spolky vidí těžiště své činnosti na národní úrovni a pro působení v zahraničí jim chybí 
kapacita i zkušenosti. To by však nemělo platit pro nadnárodní organizace, které jsou schopny lépe se orientovat 
na globálním trhu. 
830 Srovnání s jinými státními útvary, které sestávají z více jurisdikcí (např. USA, Austrálie, Kanada), je obtížné. 
Je sice pravdou, že např. v Austrálii existuje moderní class action pouze v jednom z osmi států (Victoria) a ani 
v USA a Kanadě nejsou class actions univerzální, ve všech těchto zemích ovšem existuje federální class action a 
tu EU postrádá (EU především nedisponuje plnohodnotnou „federální“ procesní jurisdikcí). Přestože úvahy o 
unijní skupinové žalobě jsou vzdálené, představa jednotné evropské skupinové žaloby je pro mnohé 
procesualisty lákavá. Zatímco před několika lety se tato myšlenka zdála být nereálná, dnes již odpor není tak 
silný, viz např. MICHAILIDOU , PROZESSUALE FRAGEN DES KOLLEKTIVEN RECHTSSCHUTZES, s. 346 a násl.  
831 Srov. ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES, s. 9. 
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6.8.3. Projekt kolektivního  odškodnění spotřebitelů 

 

 Pokud jde o konzultaci ve věci kolektivního odškodnění spotřebitelů832, nutno přiznat, 

že Evropská komise shromáždila impozantní množství empirických dat a analytických 

materiálů. Jejich význam značně přesahuje pouze potřeby předmětné konzultace.833 

 Evropská komise nastiňuje pět různých scénářů.834 První varianta je nulová, tzn. 

veškerá činnost (nebo nečinnost) by se jako doposud ponechala v gesci členských států. 

Druhý scénář počítá s vytvořením modelového kolektivního ADR mechanismu, který by byl 

doporučen členským státům, a dále s podporou samoregulačních mechanismů (etické kodexy, 

systémy vyřizování stížností apod.). Třetí varianta zahrnuje vytvoření vzorových pravidel 

kolektivního ADR835 a soudního řízení spolu s jejich nezávazným doporučením členským 

státům. Zároveň by mělo dojít k úpravě nařízení č. 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti 

ochrany spotřebitele tak, že orgány členského státu budou oprávněny buď samostatně, nebo 

na základě soudního rozhodnutí odčerpat neoprávněný prospěch, případně nařídit odškodnění 

spotřebitelů (compensation order).  

 Podle čtvrtého scénáře by bylo členským státům uloženo zavést kolektivní ADR 

systém a kolektivní soudní řízení. Podoba kolektivního řízení by závisela na tom kterém 

členském státu, EU by k tomu účelu poskytla pouze nezávazná doporučení. Pátý scénář pak 

představuje nejcitelnější zásah do procesního práva členských států. Jednalo by se o 

harmonizované kolektivní ADR a harmonizované kolektivní soudní řízení. Soudní 

mechanismus by měl podobu vzorového řízení (test-case procedure), které by zahajoval buď 

spotřebitel, nebo oprávněný subjekt (spolek apod.). Po skočení vzorového řízení by ostatní 

poškození spotřebitelé byli oprávněni iniciovat individuální řízení, ve kterých by se mohli 

dovolat výsledku vzorového řízení.  
                                                 
832 Český výraz „kolektivní odškodnění spotřebitelů“ jako ekvivalent anglického „collective consumer redress“ 
nepovažujeme za přiléhavý (nejde jen o náhradu škody), nicméně v prostředí Evropské komise je běžný a my se 
od něj nebudeme odchylovat. 
833 Srov. Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress through Ordinary Judicial 
Proceedings (studie ze dne 17.1.2007 zpracovaná Katholieke Universiteit Leuven, The Study Centre for 
Consumer Law – Centre for European Economic Law), EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE 

REDRESS Mechanisms in the European Union (studie ze dne 26.8.2008 zpracovaná agenturami Civic Consulting 
a Oxford Economic), Consumer Redress in the European Union: Consumer Experiences, Perceptions and 
Choices (studie Eurobarometer ze srpna 2009), Study on the Use of Alternative Dispute Resolution in the 
European Union (studie ze dne 16.10.2009 zpracovaná agenturou Civic Consulting), dostupné na: http:// 
ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm (ne všechny studie však byly připraveny 
výhradně pro konzultaci ve věci kolektivního odškodnění spotřebitelů).    
834 Podrobně viz CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS, s. 15 – 19. 
835 Je zřejmé, že CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS ve značném rozsahu spoléhá na 
alternativní řešení sporů. Nicméně nelze zapomínat (jak to konec konců zmiňuje i CONSULTATION PAPER na s. 
13), že ADR může být plně účinný jen tehdy, je-li k dispozici kvalitní soudní ochrana (včetně kolektivních 
mechanismů). Jinak systémy ADR nebudou dodavatele motivovat k účasti.  
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 Které z řešení bude přijato, zatím není rozhodnuto, nicméně volba prvního (nulového) 

a pátého (nejintenzivnějšího) scénáře je málo pravděpodobná.836  

 

6.8.4. Kolektivní náhrada škody v soutěžním právu 

 

 V poněkud pokročilejší fázi se nachází konzultace Evropské komise o 

soukromoprávním vymáhání náhrady škody způsobené porušením antimonopolních pravidel 

ES.837 BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM 

ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES z roku 2008 již specifikuje konkrétní opatření, které 

Evropská komise navrhuje přijmout.  

 Soutěžní právo je typickým terénem, ve kterém se lze setkat s rozptýlenými 

hromadnými škodami – vysokými v úhrnu, ale zanedbatelnými na individuální úrovni. Utrpí-

li spotřebitel v důsledku nedovolené dohody o cenách škodu v řádu několika EUR, nelze 

předpokládat, že by separátně vymáhal její náhradu. Důkazně náročné řízení je v příkrém 

nepoměru k výši individuální újmy.838 Zatímco ve Spojených státech se k nápravě těchto 

událostí vcelku úspěšně užívá class action839, v Evropě prozatím jde o z velké části neznámou 

problematiku.840  

 Bílá kniha počítá pro každý členský stát s kombinací dvou kolektivních 

mechanismů.841 Na prvním místě jde o reprezentativní žaloby oprávněných subjektů, kterými 

mají být spotřebitelské spolky, spolky dodavatelů nebo např. veřejné orgány. Žalobci buď 

                                                 
836 Reakce na CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS nebyla překvapivá. Zástupci 
průmyslu preferovali první a druhou, zatímco zástupci spotřebitelů čtvrtou a pátou variantu, viz http:// 
ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/overview_results_coll_redress_en.pdf.  
837 Pokud jde o studie, na kterých Evropská komise zakládá své návrhy, srov. Making Antitrust Damages 
Actions More Effective in the EU: Welfare Impact and Potential Scenarios (studie ze dne 21.12.2007 zpracovaná 
Centre for European Policy Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam a LUISS Guido Carli), Impact Assessment 
Report ze dne 2.4.2008, SEC(2008) 405, nebo Quantifying Antitrust Damages: Towards Non-Binding Guidance 
for Courts (studie z prosince 2009 zpracovaná agenturou Oxera a spol.), všechny na http://ec.europa.eu/ 
competition/ antitrust/actionsdamages/index.html.  
838 To je ještě podtrhováno okolností, že k protiprávnímu jednání často dochází na vyšším stupni produkčního 
řetězce (např. na úrovni dodavatelů maloobchodních distributorů, kteří škodu následně přenášejí v cenách na 
spotřebitele).  
839 Viz např. Larrabee, M. L. Substantive Policies and Procedural Decisions: An Approach to Certifying Rule 
23(b)(3) Antitrust Class Actions. In Hastings Law Journal, vol. 31 (1979), no. 2, s. 491 a násl., nebo MANUAL 

FOR COMPLEX LITIGATION, s. 519. 
840 Také v Evropě však v poslední době nabývá diskurz na intenzitě. Srov. reprezentativně např. Tichý, L. et al. 
Soukromé vymáhání kartelového práva. Univerzita Karlova v Praze (Centrum právní komparatistiky): Praha, 
2009. 
841 Podrobně viz BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH 

PRAVIDEL ES, a COMMISSION STAFF WORKING PAPER SEC(2008) 404. ADR nehraje v případě soutěžního práva 
významnější roli, protože jde převážně o mimosmluvní vztahy. Kromě kolektivní ochrany práv počítá BÍLÁ 

KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES s dalšími 
instrumenty, např. zvláštními opatřeními za účelem zajištění přístupu k důkazním prostředkům, eliminací prvku 
zavinění, přijetím zvláštních ustanovení o promlčení, použitím specifické metodiky výpočtu náhrady škody atd. 
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získají trvalý status oprávněného subjektu na základě správněprávní autorizace, nebo bude 

jejich způsobilost ověřena ad hoc soudem (formou jakési certifikace). Oprávněné subjekty 

budou moci podat žalobu ve prospěch jednotlivě identifikovaných poškozených nebo 

(výjimečně) také ve prospěch skupiny, která sestává nikoli z identifikovaných, ale 

identifikovatelných členů. Žalobce, který bude žádat o ad hoc status oprávněného subjektu, 

bude moci zastupovat pouze své členy (tzn. identifikované osoby).842  

 Skupinu budou podle okolností tvořit poškození spotřebitelé nebo podnikatelé. Protože 

se jedná o reprezentativní řízení, soud přizná plnění pouze žalobci a ten je pak 

(pravděpodobně v souladu s rozhodnutím soudu) distribuuje členům skupiny nebo využije 

některé metody cy près.843 Žalobce bude povinen vyrozumět členy skupiny o řízení. Tím se 

sleduje vyloučení kolize pro případy, pokud by některý člen skupiny měl v úmyslu uplatnit 

náhradu škody individuálně nebo např. prostřednictvím skupinového řízení.  

 Druhým typem kolektivního řízení, o kterém hovoří BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O 

NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES, je standardní opt-

in skupinové řízení844, které bude oprávněna iniciovat kterákoli z poškozených osob. Jak bylo 

naznačeno, bílá kniha zamýšlí, že každý členský stát zavede oba typy kolektivních řízení, aby 

se mohly doplňovat.845 Reprezentativní řízení by mělo sloužit především pro případy silně 

rozptýlených bagatelních škod, zatímco skupinové řízení pro vyšší individuální škody, které 

utrpí užší okruh osob.   

 

6.8.5. Závěrečné poznámky 

 

 Překvapivě se nezdá, že by projekty kolektivního odškodnění spotřebitelů a kolektivní 

náhrady škody v soutěžním právu byly koordinovány, přestože se týkají příbuzných 

problémů. Procesní mechanismy, které prosazují, se v podstatných ohledech odlišují. Netřeba 

přitom zdůrazňovat, že národní zákonodárce nebude mít zájem zavádět pro různá odvětví 

hmotného práva různé druhy kolektivního procesu. Snad lze vyjádřit naději, že tento 

nedostatek bude v dalším průběhu legislativního procesu odstraněn.846 

                                                 
842 Viz COMMISSION STAFF WORKING PAPER SEC(2008) 404, s. 20. 
843 Viz COMMISSION STAFF WORKING PAPER SEC(2008) 404, s. 20. 
844 Opt-out řízení je podle Evropské komise problematické z hlediska tradiční koncepce civilního procesu a 
náklonnosti ke zneužití, byť se připouští jeho vyšší efektivita, viz COMMISSION STAFF WORKING PAPER 

SEC(2008) 404, s. 21. 
845 Viz BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES, s. 
4. 
846 Viz COMMISSION STAFF WORKING PAPER SEC(2008) 404, s. 22. 
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 Ať tak či onak, můžeme uzavřít, že potřeba přijetí ucelené úpravy kolektivního 

procesu českého zákonodárce pravděpodobně nemine. S tímto vědomím bychom měli 

přistupovat k dalšímu hodnocení problematiky. 
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7. POZITIVNÍ ČESKÁ ÚPRAVA 

 

7.1. HISTORICKÝ KONTEXT 

 

 Ustanovení § 15 zákona č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži, znělo: „ (1) 

Žalobu o zdržení se (žalobu zdržovací) a o odstranění závadného stavu (žalobu odstraňovací) 

může v případech §§ 1, 2, 8 a 12 podati každý soutěžitel jakož i každá korporace podle stanov 

povolaná hájiti hospodářské zájmy soutěžitelů činem dotčené, leč by byla v témže případě 

konala smírčí řízení podle § 49. (2) V případech §§ 10, 11, 13 a 14 oprávněn jest k těmto 

žalobám jen ten soutěžitel, jehož se čin bezprostředně dotýká. (3) Další žaloby zdržovací a 

odstraňovací proti téže osobě pro totéž jednání nekalé soutěže nejsou přípustny, jakmile byla 

věc u příslušného soudu zahájena nebo pravoplatně rozhodnuta.“ 

 Ustanovení prvého a druhého odstavce nebyla zdrojem větších obtíží a zdá se, že ve 

své době představovala přijatelný konsenzus. Totéž však nebylo možno konstatovat o 

odstavci třetím. V původním vládním návrhu toto ustanovení chybělo a do zákona bylo 

doplněno až na základě iniciativy ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny.847 

Inspiračním zdrojem mu bylo podobné ustanovení autorského zákona č. 218/1926 Sb. z. a n. 

(pro případ zneužití autorských práv), které se tam však uplatňovalo v podstatně užším 

kontextu.848 V mezinárodním srovnání sice nešlo o úplnou výjimku, nicméně srovnatelná 

zákonná opatření byla podstatně propracovanější, a pokud nikoli, považovala se za 

problematická.849 

 Ustanovení třetího odstavce se hodnotilo jako nebezpečné a v podstatě zbytečné.850 

Požadavek „téhož jednání“, který byl předpokladem blokace dalších žalob, se vykládal 

restriktivně. Tak např. opakující se jednání nebo část trvajícího jednání, která spadala do 

období po podání žaloby, respektive po rozhodnutí věci, se již nepovažovala za „totéž 

jednání“.851 Ustanovení se vytýkala nemožnost potencionálních žalobců zjednat si přehled o 

                                                 
847 Viz HAMANN , SOUTĚŽNÍ PRÁVO, s. 342. 
848 Podrobně viz ROPPERT/WEIS, KOMMENTAR ZUM GESETZE GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB, s. 442. 
849 Viz ROPPERT/WEIS, KOMMENTAR ZUM GESETZE GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB, s. 443. Autoři 
zmiňují např. rakouskou osnovu zákona proti nekalé soutěži z r. 1906, která v podobném kontextu automaticky 
umožňovala ostatním oprávněným osobám přistoupit k řízení formou vedlejší intervence a vést podle rozsudku 
exekuci. 
850 Viz ROPPERT/WEIS, KOMMENTAR ZUM GESETZE GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB, s. 443: „Jak 
ukazují německé a rakouské zkušenosti[…] nebezpečí kumulace žalob ve skutečnosti prakticky nikdy 
neexistovalo. K předcházení problémům plynoucím z případné kumulace žalob dostačovaly – podle názoru 
Říšského soudu […] – prostředky hmotného a procesního práva.“    
851 Viz Skála, K. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Preator: Prag, 1928, s. 56. Kriticky však 
HAMANN , SOUTĚŽNÍ PRÁVO, s. 344, 345. 
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probíhajících řízeních, nedostatečná garance procesních práv i nemožnost zahájit řízení o 

výkon rozhodnutí. Rozšíření účinků rozsudku na další dotčené osoby se dovozovalo jen 

tehdy, jestliže se rozsudek zakládal stricto sensu na meritorním posouzení věci, a nešlo tedy 

např. o zamítnutí žaloby proto, že vyšlo najevo, že žalobce není z individuálních důvodů 

aktivně legitimován (např. není soutěžitelem žalovaného).852  

 Komentátorovi tak nezbylo než konstatovat následující:853 „Soudíme, že § 15, odst. 3 

měl by při event. novelisaci ze zákona zmizeti. Spíše by mělo rozhodovati, zda jde o čin trvací 

či nikoliv. Jen u činu trvacího měl by § 15, odst. 3 jakési existenční oprávnění. Právě tam je 

však zbytečný, neboť rozhodl-li nejvyšší soud, že na př. firemní štít je nezávadný, nelze 

rozumně očekávati, že bude třetí osoba žalovati ještě jednou. Nejvyšší soud správně rozpoznal 

úskalí § 15, odst. 3 a obeplouvá je, jak může nejlépe. Hledí vyhověti intenci zákona tím, že 

ukládá žalobci, aby žalobní prosbu formuloval co nejšíře (č. 12.950 úř. sb. civ.) a připouští 

vedl. intervenci dle § 20 c. ř. s. (14.617 úř. sb. civ.). § 15 odst. 3 chce summum ius, výsledek je 

však summa iniuria.“ 

 

7.2. ŘÍZENÍ PODLE § 83 ODST. 2 A § 159A ODST. 2 O.S.Ř. 

 

 Po těchto slovech by snad ani nebylo třeba analyzovat ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a 

odst. 2 O.S.Ř., která se považují za základ současné české úpravy kolektivního civilního 

soudního řízení. Historie se opakuje.854  

 Ani předválečná, ani současná česká úprava nepředstavují v žádném směru kodifikaci 

kolektivního řízení nebo dokonce jeho legislativní podporu. Jedná se spíše jen o základní 

pochopení, že řešení některých sporů může být na individuální bázi problematické. Tato 

reflexe se sice udála jen v minimálním rozsahu, pro případy, kde skutkový a právní základ 

nároků skupiny osob je zcela totožný (zejména zdržovací a odstraňovací nároky a nároky 

společníků z účasti na obchodní společnosti), ale přece jen. Bohužel namísto uchopení 

problematiky z perspektivy procesní efektivity (která je – nenechme se mýlit – prospěšná 

nejen pro žalobce, ale i pro žalovaného) zákonodárce volí stroze ochranářský přístup vůči 

žalovanému.  

                                                 
852 Viz ROPPERT/WEIS, KOMMENTAR ZUM GESETZE GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB, s. 449. 
853 Viz HAMANN , SOUTĚŽNÍ PRÁVO, s. 345, 346. 
854 Předchůdci současného znění § 83 odst. 2 a § 159a O.S.Ř. jsou § 17 dnes již zrušeného zákona č. 63/1991 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže, a § 54 OBCH. Z., v původním znění. Inspiračním zdrojem těchto předpisů byl 
s určitostí cit. zákon 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži.  
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 Na úskalí této filozofie jsme již vícekrát narazili (např. s. 40 nebo 71). Především není 

nic nelogického na tom, pokud se důsledky jednání řídí jeho charakterem. Uzavírá-li kdo 

v rámci své podnikatelské činnosti tisíce smluvních vztahů, je vcelku pochopitelné, že jeho 

jednání může být zdrojem velkého množství sporů. Podnikatelé musejí s tímto faktorem 

počítat a jistě s ním také počítají. O to méně přijatelný je ale přístup zákonodárce. Jednotlivé 

rozsudky sice mohou na žalovaném vyžadovat různé standardy jednání, ve skutečnosti to však 

bude menší problém, než se může zdát. Žalovaný bude zkrátka postupovat podle 

nejpřísnějšího standardu.855     

 

  § 83 odst. 2 O.S.Ř. stanoví, že „zahájení řízení (a) o zdržení se protiprávního jednání 

nebo o odstranění závadného stavu ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým 

soutěžním jednáním, (b) o zdržení se protiprávního jednání ve věcech ochrany práv spotřebitelů, 

(c) ve věcech přeměn obchodních společností, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, (d) ve věcech 

náhrady škody nebo dorovnání výše protiplnění podle zákona o nabídkách převzetí anebo ve 

věcech přezkoumání protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, (e) v dalších věcech 

stanovených zvláštními právními předpisy, brání též tomu, aby proti témuž žalovanému probíhalo 

u soudu další řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu stejné 

nároky“. Podle § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. „výrok pravomocného rozsudku, kterým bylo 

rozhodnuto ve věcech uvedených v § 83 odst. 2, je závazný nejen pro účastníky řízení, ale i pro 

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

doplňuje, že „zvláštní právní předpisy stanoví, v kterých dalších případech a v jakém rozsahu je 

výrok pravomocného rozsudku závazný pro jiné osoby než účastníky řízení“.856, 857  

                                                 
855 To je zároveň okolnost, která žalovaného sama povede k úsilí o koncentraci řízení. 
856 Ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a byla do O.S.Ř. včleněna zákonem č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního. Předmětná ustanovení nebyla součástí vládního návrhu, 
do předpisu byla včleněna teprve ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny (viz sněmovní tisk 1081/1 ze 
dne 29.1.2002). Zřetelně však nešlo o poslaneckou iniciativu, když návrh těchto ustanovení byl obsažen již 
v dřívějším vládním návrhu novely O.S.Ř. (sněmovní tisk 1025/0 ze dne 21.8.2001), který byl z nesouvisejících 
důvodů vrácen předkladateli k dopracování. Pozoruhodné je, že § 83 odst. 2 O.S.Ř. podle tohoto původního 
návrhu obsahoval nikoli čtyři, ale pět písmen, přičemž písm. d) se týkalo případů podle § 369a odst. 5 OBCH. Z. 
(zdržení se používání obchodních podmínek, které jsou výrazně nevýhodné v neprospěch věřitele). Toto 
ustanovení se v souvislosti se zákonem č. 151/2002 Sb. již neobjevuje. Z důvodové zprávy k vládnímu návrhu 
zákona podle sněmovního tisku 1025 se nic podstatného nedozvíme. Příznačné je, že novela O.S.Ř. byla v 
rozpravě v prvním čtení charakterizována jako podružná a nebyla předmětem téměř žádné debaty (viz zápis ze 
schůze Poslanecké sněmovny z 25.10.2001, bod 73).     
857 Předmětem našich úvah je obecné kolektivní řízení podle O.S.Ř. Již jsme zmínili, že české právo zná některé 
procedury adjudikace soukromých práv, které mohou být označeny za zvláštní kolektivní řízení. Jedná se 
především insolvenční řízení (viz s. 79) a dále o některé fáze řízení o výkon rozhodnutí (např. dražební jednání 
podle § 336h O.S.Ř., jednání o rozvrhu rozdělované podstaty podle § 337 O.S.Ř.) nebo institut společného 
zmocněnce poškozených podle § 44 odst. 2 TRESTNÍHO ŘÁDU (pozn. č. 351).  Podobnou úpravu jako § 44 odst. 2 
TRESTNÍHO ŘÁDU obsahuje také SPRÁVNÍ ŘÁD (§ 35): „(1) V řízeních, v nichž více účastníků uplatňuje shodný 
zájem, může k usnadnění průběhu řízení správní orgán vyzvat tyto účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili 
společného zmocněnce. Účastníci si mohou společného zmocněnce zvolit i bez výzvy. (2) Pokud si účastníci 
společného zmocněnce na výzvu správního orgánu nezvolí a pokud v souvislosti s tím lze očekávat vznik průtahů 
v řízení, může správní orgán usnesením ustanovit některého z účastníků […] společným zástupcem pro 
účastníky, kteří uplatňují shodný zájem, a to s přihlédnutím k jejich zájmům. Do doby, než se tak stane, jim může 
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7.3. INTERPRETACE § 83 ODST. 2 A § 159A ODST. 2 O.S.Ř. 

 

7.3.1. Skupinové řízení jako předpoklad § 83 odst. 2 a § 159a O.S.Ř. 

 

 Lze se ptát, z čeho dovozujeme, že § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. zakládají 

kolektivní řízení. Z jejich znění totiž nevyčteme nic o kolektivní účasti, hromadném 

projednání nároků nebo procesní ochraně zájmů třetích osob.  

 Cit. ustanovení skutečně sama o sobě kolektivní řízení neupravují, ale kolektivní řízení 

je nutné, aby mohly nastat účinky, které předvídají. Není možné bez dalšího konstatovat, že 

rozsudek vydaný v jedné věci představuje závazné rozhodnutí o právech třetích osob, které 

nebyly účastníky řízení. Rozpor s právem na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 LISTINY a 

čl. 6 odst. 1 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV by nemohl být zřejmější.858 

Dostáváme se tak do bizarní situace, kdy kolektivní řízení, které v jiných jurisdikcích 

pravidelně bývá jedním z nejsložitějších procesních institutů, musíme v rámci O.S.Ř. 

dovozovat interpretačně.  

                                                                                                                                                         
písemnosti doručovat uložením u správního orgánu; na tuto možnost musí být účastníci upozorněni ve výzvě 
uvedené v odstavci 1. Funkce společného zástupce zaniká dnem, kdy účastníci oznámí správnímu orgánu, že si 
zvolili společného zmocněnce podle odstavce 1. (3) V řízení může být zvoleno i několik společných zmocněnců 
nebo ustanoveno několik společných zástupců, z nichž každý bude jednat jen jménem určité skupiny účastníků. 
[odst. 4 necitujeme]“. Je zřejmé, že ustanovení se ve více směrech blíží principům skupinového řízení 
(autoritativní úloha správního orgánu při zastoupení účastníků, artikulace společného zájmu atd.). Kolektivním 
řízením není standardní subjektivní kumulace (§ 91 O.S.Ř.), třebaže může v konkrétním případě vést k širokému 
okruhu účastníků (viz s. 22). V podstatě totéž platí o nesporných řízeních, ačkoli zvláště v případě § 94 odst. 1, 3 
a 4 O.S.Ř. je problematika účasti mnohem flexibilnější než v řízení sporném, a určitá transformace tohoto typu 
nesporného řízení do řízení kolektivního je snáze představitelná. Za kolektivní řízení naopak považujeme 
reprezentativní vzorová a postupní řízení, které spotřebitelská organizace vede na účet spotřebitelů, byť se 
neopírají o pozitivní zákonnou úpravu (viz s. 80 a násl.). V České republice se taková řízení sice výjimečně, ale 
přece vyskytují, viz např. výroční zpráva SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. za rok 2006, s. 9, dostupná na: 
http://www.spotrebitele.info/o-sos/vyrocni-zpravy.php: sdružení iniciovalo podání žalob na Československou 
obchodní banku, a.s. a Českou spořitelnu, a.s. ve věci účtování poplatků za vedení a zrušení běžného účtu. Srov. 
také případ výstavby prodejny Lidl v Táboře, kdy občan města Tábor uplatnil u soudu pod záštitou občanského 
sdružení Ekologický právní servis neplatnost prodeje pozemků mezi městem a investorem, viz 
http://www.eps.cz/cz-pr/pripady. Tyto aktivity je třeba jednoznačně podpořit, po procesní stránce však nejde o 
zvláštní problém.    
858 Srov. požadavky rovnosti zbraní a kontradiktorního projednání, jak je na poměry českého procesního práva 
aplikoval Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 3.3.2000 ve věci Krčmář a spol. v. Česká republika, 
35376/97, body 39, 40. Dále srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1354/2006: „Jak teorie 
civilního procesu, tak i právní praxe z ustanovení článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod dovozuje 
zásadu, spočívající v tom, že v občanskoprávním řízení se vždy (kromě zákonem stanovených výjimek) rozhoduje 
o právech a povinnostech účastníků řízení - nikdy ne o právech a povinnostech jiných osob - jinak řečeno - že 
pouze osobě účastníka řízení vznikají procesní práva a povinnosti a pouze o jeho právech se jedná, jak během 
řízení, tak i v jeho výsledku, jímž je soudní rozhodnutí. Význam této zásady podtrhuje skutečnost, že se jí zajišťuje 
realizace práva na spravedlivý proces.“ 
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 Prozatím konstatujme pouze to, že požadavek rozšíření překážky rei iudicatae na členy 

skupiny859 indikuje, že § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. předpokládají skupinové a nikoli 

reprezentativní řízení – členové skupiny by měli mít příležitost tím či oním způsobem 

participovat na řízení.860  

 Předtím, než přistoupíme k podrobnější analýze obou ustanovení, učiníme dvě 

poznámky, které budou mít význam pro naše další úvahy. První o poměru subjektivních mezí 

právní moci rozsudku a kolektivního řízení (7.3.2) a druhou o kolektivním rozhodování 

z hlediska jeho vlivu na právní postavení členů skupiny (7.3.3). Poté (7.3.4) stručně popíšeme 

strukturu § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř., podle které budeme orientovat další výklad. 

 

7.3.2. Subjektivní rozsah právní moci rozsudku 

 

 Ačkoli se ze současné české perspektivy může problematika kolektivního řízení zdát 

paralelní s problematikou subjektivní šíře právní moci rozsudku, nelze tyto otázky směšovat. 

Existují případy, kdy je rozšíření závaznosti rozsudku na třetí osoby dobře představitelné (a 

běžné) i bez kolektivního řízení. Srov. zejména statusovou problematiku podle § 159a odst. 3 

O.S.Ř.  

 V základu rozšíření účinků právní moci musí vždy stát odpovídající právněpolitický 

argument, který existenci výjimky ospravedlní. Zpravidla jím bude výsostně osobní charakter 

předmětu řízení (např. zmíněné statusové otázky), skutečnost, že zájmy třetích osob jsou 

zajištěny jinými procesními prostředky (srov. § 267a odst. 2 O.S.Ř. nebo § 164 a § 352 odst. 2 

INS. Z.), anebo to, že třetí osoby nemohou výsledkem řízení utrpět újmu na svých právech (viz 

7.3.2).861  

 Kromě toho nutno důsledně rozlišovat subjekty, o jejichž právech se v řízení jedná, a 

subjekty, na jejichž právním postavení se výsledek řízení pouze odrazí.862 Příslušníci druhé 

                                                 
859 Skutečnost, že předmětem § 159a odst. 2 O.S.Ř. je rozšíření materiální právní moci rozsudku, potvrzuje také 
Nejvyšší soud (viz např. sp. zn. 21 Cdo 802/2008). 
860 Tzn. spolkové žalobní právo podle § 25 odst. 2 Z. O OCHR. SPOTŘ. a podle § 54 odst. 1 OBCH. Z. je vlastně 
skupinovým a nikoli reprezentativním žalobním právem (to nutno konstatovat přesto, že § 25 odst. 2 Z. O OCHR. 
SPOTŘ. představuje implementaci SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ, která upravuje reprezentativní 
žalobní legitimaci). 
861 Porůznu jsou představitelné i jiné důvody, např. úzký vztah mezi účastníkem a třetí osobou, která má být 
vázána rozsudkem, takže lze s jistotou předpokládat, že jednají ve shodě. To je zřejmě případ § 260 odst. 2 Z. O 

PŘEMĚNÁCH, který stanoví (v kontextu ochrany věřitelů při rozdělení obchodních společností nebo družstev), že 
„výrok rozhodnutí soudu, jímž je určeno, že se zhoršila dobytnost pohledávky v důsledku rozdělení nebo že 
nabízená jistota je nedostatečná, je závazný pro […] všechny nástupnické a rozdělované obchodní společnosti 
nebo družstva“. 
862 O tom výslovně hovoří § 94 odst. 1 O.S.Ř. pro řízení, která mohou být zahájena bez návrhu: účastníky řízení 
jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Definice účastníků 
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skupiny pravidelně nebudou mít postavení účastníka řízení a z právněpolitického pohledu 

na tom jistě nelze spatřovat nic nepřijatelného.863  

 K rozhodování za výše uvedených podmínek tedy modelově není třeba kolektivního 

řízení, byť rozhodnutí bude závazné pro třetí osoby nebo se odrazí na jejich právním 

postavení (v nejširším smyslu). Podrobnější analýza těchto otázek však přesahuje potřeby 

našeho tématu.864  

 

7.3.3. Vliv kolektivního rozhodování na právní postavení členů skupiny 

 

 Z pohledu členů skupiny nevidíme konflikt s právem na spravedlivý proces 

v situacích, kdy žalobce může vedením řízení na účet třetích osob zlepšit jejich hmotněprávní 

pozici, nikoli ji však zhoršit; výsledek řízení se buď nedotkne žalobního práva členů skupiny, 

nebo členové skupiny takové právo vůbec nemají.  

 První přístup je obecným atributem reprezentativních žalob (4.3.3 výše), zatímco 

druhý je využíván některými procesními instrumenty korporátního práva.865 Jeho 

východiskem je krátká lhůta k uplatnění žalobního práva s tím, že členové skupiny, kteří 

podají žaloby, vedou řízení s účinky pro všechny. Členové skupiny, kteří své žalobní právo 

nevyužili, pak mohou těžko namítat, že se řízení neúčastní (neúčastnili), protože svou 

příležitost k procesní iniciativě promarnili. Řízení přitom nemůže znamenat zhoršení jejich 

hmotněprávní pozice. Nebýt aktivních členů skupiny, neobdrželi by pasivní členové nic 

(respektive obdrželi by jen tolik, kolik jim nabízí žalovaný). Bude-li výsledek řízení zcela 

negativní, bude pozice pasivních členů skupiny stejná. Vyhoví-li soud žalobě, získají i pasivní 

členové skupiny nárok na plnění (které samozřejmě nebudou povinni přijmout).866  

                                                                                                                                                         
nesporného řízení podle § 94 odst. 2 O.S.Ř. se od tohoto principu neodchyluje, spíše je jen projevem toho, že pro 
některé věci lze okruh osob, o jejichž právech má být v řízení jednáno, paušalizovat. Tyto závěry platí tím spíše 
ve sporném řízení – žalobce musí do sporu zapojit všechny osoby, o jejichž právech má být v řízení jednáno, 
jinak nemůže být jeho návrhu vyhověno. Ten, kdo má „pouze“ právní zájem na výsledku řízení (výsledek řízení 
se určitým způsobem odrazí na jeho právním postavení), se může připojit jako vedlejší účastník podle § 93 O.S.Ř. 
Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 620/2008: „O splnění […] podmínek naléhavého 
právního zájmu lze uvažovat pouze v případě, bude-li předjímaný soudní výrok způsobilý vystihnout úplný obsah 
hmotným právem vymezeného vztahu, což logicky předpokládá, že bude závazný pro všechny jeho subjekty.“ 
863 Tyto osoby obvykle nemají vliv ani na mimoprocesní vznik srovnatelných hmotněprávních skutečností.  
864 Zatímco Nejvyšší soud interpretuje ustanovení o závaznosti rozsudku přísně (viz např. sp. zn. 22 Cdo 
311/2001), Ústavní soud je velkorysejší a vyžaduje hodnocení rozsahu právní moci také v závislosti na faktoru 
právní jistoty (srov. sp. zn. I. ÚS 647/02, kde dochází k závěru, že porušení práva na spravedlivý proces může 
znamenat i rozsudek, který nebere v úvahu výsledek jiného řízení s odlišnými stranami).   
865   Viz např. § 183k odst. 1 – 3 OBCH. Z. cit. na s. 176 níže. 
866 Vývoj tohoto typu řízení v českých podmínkách nebyl zcela hladký, viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 
Odo 1019/2006 a nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1106/08, o kterých bude ještě řeč níže. V podstatě 
obdobné závěry platí také pro řízení o neplatnosti usnesení valné hromady podle § 131 OBCH. Z., i když určení 
neplatnosti usnesení valné hromady je poněkud ambivalentnější výsledek než přiznání peněžitého plnění. Srov. 
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 Tento procesní model lze ovšem aplikovat pouze tam, kde je únosné stanovit krátké 

lhůty k výkonu žalobního práva, není tedy myslitelné, aby se stal obecným prostředkem 

kolektivní ochrany práv. 

 

7.3.4. Struktura § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. 

   

 V rámci ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. lze identifikovat dva relativně 

samostatné okruhy případů, které předpokládají skupinové řízení.  

 Jednak jde o obecné kolektivní žalobní právo ve věcech nekalé soutěže a práv 

spotřebitelů podle § 83 odst. 2 písm. a) a b) O.S.Ř. a jednak o řízení v korporátních 

záležitostech podle § 83 odst. 2 písm. c) a d) O.S.Ř. a podle ustanovení zvláštních právních 

předpisů, které lze podřadit pod § 159a odst. 2 věty druhé O.S.Ř.867 Zatímco řízení podle § 83 

odst. 2 písm. a) a b) probíhá ve standardním sporném režimu, korporátní řízení je řízením 

nesporným ve smyslu § 200e O.S.Ř.868  

 Určitou přechodovou kategorii představuje ustanovení § 83 odst. 2 písm. e) O.S.Ř., 

respektive řízení o neplatnost veřejné dražby podle § 24 a 48 Z. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH, 

které – pokud je nám známo – bylo prozatím jako jediné judikatorně pod toto ustanovení 

podřazeno.869 Z hlediska konstrukce žalobního práva jde o obdobný případ jako řízení 

v korporátních záležitostech (žalobní právo musí být vykonáno ve lhůtě tří měsíců od konání 

dražby, jinak zaniká), rozhoduje se však ve sporném režimu.    

  

                                                                                                                                                         
§ 131 odst. 12 OBCH. Z., podle kterého je s řízením o vyslovení neplatnosti valné hromady spojeno každé další 
řízení o vyslovení neplatnosti téhož usnesení (podobné ustanovení však chybí v případě dalších řízení v rámci 
korporátního práva, např. podle § 183k OBCH. Z. cit. na s. 176). Německý zákonodárce je v tomto směru 
důslednější, když stanoví, že ústní jednání nelze konat před uplynutím lhůty k podání žaloby, viz § 246 odst. 3 
AKTIENGESETZ.  
867 Toto ustanovení však samo o sobě zahrnuje rozšíření subjektivního účinku právní moci také v případech, 
které provedení kolektivního řízení nevyžadují, např. § 200za O.S.Ř. (a dále viz s. 173). Se systematikou je proto 
zapotřebí zacházet opatrně.   
868 Viz § 9 odst. 3 písm. b), d) až g) a w) O.S.Ř. 
869 Srov. Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 21 Cdo 1002/2005. Jedná se spíše jen o kontextovou poznámku, přičemž 
úsudek, který stojí v jejím základu, zdaleka není neproblematický. Z. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH především nikde 
nestanoví, že by se v řízení o neplatnost veřejné dražby měl § 83 odst. 2 O.S.Ř. uplatnit (jak to samo toto 
ustanovení vyžaduje). Následující judikatura Nejvyššího soudu však tento závěr respektuje, byť zároveň hledá 
cesty, jak zmírnit důsledky tohoto výkladu, srov. sp. zn. 21 Cdo 5310/2008. Není tak vyloučeno, že koncepci 
řízení o neplatnost veřejné dražby čeká ještě podobně složitá cesta jako skupinové řízení v korporátních 
záležitostech. 
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7.4. SKUPINOVÁ ŘÍZENÍ VE V ĚCECH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

 

7.4.1. Přehled 

 

 Na rozdíl od řízení ve věcech nekalé soutěže a práv spotřebitelů jsou korporátní 

skupinová řízení předmětem určitého judikatorního zájmu, a proto se zaměříme nejprve na ně. 

Co do předmětu se jedná o skupinu případů podle OBCH. Z., Z. O PŘEMĚNÁCH a Z. O 

NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ. Řeč je o následujících ustanoveních:  

 

a) § 75 odst. 2 OBCH. Z.: každý společník, který nesouhlasí s návrhem rozdělení likvidačního 

zůstatku, se může domáhat, aby soud přezkoumal výši podílu na likvidačním zůstatku, který 

má podle návrhu rozdělení likvidačního zůstatku obdržet. Není-li toto právo uplatněno do tří 

měsíců ode dne, kdy byl návrh na rozdělení likvidačního zůstatku projednán, zaniká. Soudní 

rozhodnutí, kterým soud přezkoumal výši podílu společníka na likvidačním zůstatku, je pro 

společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním společníkům, 

b) § 131, 183 a 242 OBCH. Z.: řízení o neplatnost usnesení valné hromady společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti a družstva, jehož výsledek je ve smyslu § 131 odst. 7 závazný 

pro každého,870 

c) § 183k OBCH. Z.: (1) vlastníci účastnických cenných papírů mohou [v rámci procesu výkupu 

účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. OBCH. Z.] od okamžiku obdržení pozvánky 

na valnou hromadu, případně od okamžiku oznámení jejího konání požádat soud o 

přezkoumání přiměřenosti protiplnění. Není-li toto právo využito do měsíce ode dne 

zveřejnění zápisu usnesení valné hromady [o výkupu účastnických cenných papírů] do 

obchodního rejstříku, zaniká. (2) V případě, že vlastník účastnického cenného papíru 

nevyužije právo podle odstavce 1, nemůže se nepřiměřenosti protiplnění již dovolávat. (3) 

Soudní rozhodnutí, kterým bylo přiznáno právo na jinou výši protiplnění, je pro hlavního 

akcionáře a pro společnost závazné co do základu přiznaného práva i vůči ostatním 

vlastníkům účastnických cenných papírů. Promlčecí doba začíná běžet ode dne právní moci 

rozhodnutí, a to vůči všem oprávněným osobám bez ohledu na to, zda byly účastníky řízení, 

d) § 190a odst. 3 a 190b odst. 1 OBCH. Z.: mimo stojící společníci jsou oprávněni [v souvislosti 

s uzavřením smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy] domáhat se, aby výši 

přiměřeného vyrovnání určil soud. Žaloba musí být podána do 3 měsíců poté, co bylo 

zveřejněno uložení smlouvy o převodu zisku [nebo ovládací smlouvy] do sbírky listin, jinak 

                                                 
870 Řízení o neplatnost usnesení valné hromady je určitým mezistupněm mezi statusovou problematikou (§ 159a 
odst. 3 O.S.Ř.) a standardním sporem, který vyžaduje kolektivní řízení, má-li rozsudek v něm vydaný nabýt širší 
závaznosti (§ 159a odst. 2 věta druhá O.S.Ř.). Kolektivní prvek se projevuje v účasti společníků (kteří jsou 
osobním substrátem společnosti), statusový prvek pak v širším působení rozsudku navenek. Např. L. Drápal 
v DRÁPAL/BUREŠ, OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 1095 zařazuje řízení podle § 131 OBCH. Z. do statusové 
problematiky, ustanovení § 131 odst. 12 OBCH. Z. však zároveň vyžaduje spojení všech řízení o vyslovení 
neplatnosti téhož usnesení valné hromady. 
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toto právo zaniká. Soudní rozhodnutí, jímž se určuje výše přiměřeného vyrovnání mimo 

stojícímu společníkovi, je pro řídící osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči 

ostatním mimo stojícím společníkům, 

e) § 190c odst. 2 OBCH. Z.: není-li výše odškodnění [v souvislosti s uzavřením smlouvy o 

převodu akcií] v ovládací smlouvě nebo ve smlouvě o převodu zisku stanovena [tak, že je 

přiměřená hodnotě akcií], je smlouva přesto platná. Mimo stojící společníci jsou oprávněni 

domáhat se, aby výši přiměřeného odškodnění určil soud. Žaloba musí být podána do 3 

měsíců poté, co bylo zveřejněno uložení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku do 

sbírky listin, popřípadě od uzavření smlouvy o úplatném převodu, jinak toto právo zaniká. 

Soudní rozhodnutí, jímž se určuje výše přiměřeného odškodnění mimo stojícímu 

společníkovi, je pro řídící osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním 

mimo stojícím společníkům), 

f) § 47 odst. 2 a 3 Z. O PŘEMĚNÁCH : (2) Právo na zaplacení dorovnání [v případě 

nepřiměřeného výměnného poměru podílů nebo akcií spolu s případnými doplatky na 

dorovnání uvedeného v projektu fúze nebo projektu rozdělení nebo vypořádání 

poskytovaného přejímajícím společníkem při převodu jmění ostatním společníkům] musí být 

uplatněno nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na 

společníka do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká. 

(3) Soudní rozhodnutí, kterým se oprávněné osobě přiznává právo na zaplacení dorovnání, je 

pro nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo nebo přejímajícího společníka co do 

základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním oprávněným osobám,  

g) § 50 odst. 3 Z. O PŘEMĚNÁCH : soudní rozhodnutí, jímž se přiznává právo na náhradu škody 

[vůči členům statutárních orgánů obchodních společností nebo družstev zúčastněných na 

přeměně nebo znalcům zúčastněným na přeměně pro porušení jejich povinností při přeměně], 

je pro odpovědné osoby co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním oprávněným 

osobám [tzn. vůči společníkům, členům a věřitelům], 

h) § 58 odst. 2 Z. O PŘEMĚNÁCH : výrok rozhodnutí, jímž je určena neplatnost projektu přeměny, 

je závazný pro každého,871 

i) § 150 odst. 5 Z. O PŘEMĚNÁCH  a podle obdobných užití tohoto ustanovení v rámci Z. O 

PŘEMĚNÁCH: soudní rozhodnutí, kterým se akcionáři přiznává právo na doplatek kupní ceny 

[v případě, že kupní cena, za kterou nástupnická společnost odkupuje akcie, není přiměřená], 

je pro nástupnickou společnost co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním 

oprávněným akcionářům, 

j) § 381 odst. 2 až 4 Z. O PŘEMĚNÁCH : (2) Není-li poskytnutá náhrada [za zaniklá práva 

z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů při změně právní formy akciové společnosti] 

přiměřená, mohou se vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a opčních listů domáhat, 

aby výši náhrady určil soud. Ustanovení [§ 47 odst. 2 a 3 Z. O PŘEMĚNÁCH cit. výše] se zde 

                                                 
871 V tomto případě jde o problematiku velmi blízkou určení neplatnosti usnesení valné hromady podle § 131 
OBCH. Z., včetně statusových rysů. Je patrné, že není vždy jednoduché vést ostrou hranici mezi případy 
kolektivního řízení a případy, kdy je možné rozšířit závaznost rozsudku na třetí osoby bez nutnosti jejich 
participace v řízení. 
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použijí přiměřeně. (3) Není-li toto právo uplatněno do 6 měsíců ode dne, v němž se zápis 

změny právní formy do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, zaniká. (4) 

Soudní rozhodnutí, jímž se určuje výše náhrady, je pro společnost co do základu přiznaného 

práva závazné i vůči ostatním oprávněným osobám,872  

k) § 50 Z. O NABÍDKÁCH P ŘEVZETÍ : (1) Jestliže navrhovatel, kterému vznikla nabídková 

povinnost, neučinil nabídku převzetí v zákonné lhůtě, mohou se osoby, které byly vlastníky 

účastnických cenných papírů k poslednímu dni lhůty pro splnění nabídkové povinnosti, 

domáhat náhrady škody. […] (2) Žalobu podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 6 měsíců 

od uplynutí lhůty pro splnění nabídkové povinnosti, nebo pokud navrhovatel nesplnil 

povinnost uveřejnit oznámení o vzniku nabídkové povinnosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se 

žalobce o vzniku nabídkové povinnosti dozvěděl. (3) Bylo-li zahájeno řízení o žalobě podle 

odstavce 1, soud vyvěsí na úřední desce soudu oznámení o zahájení řízení a informuje Českou 

národní banku. Další osoby, kterým vzniklo oprávnění podle odstavce 1, mohou v tomto 

případě podat žalobu podle odstavce 1 do 3 měsíců od vyvěšení oznámení dle věty prvé, a to i 

tehdy, pokud marně uplynuly lhůty podle odstavce 2. (4) Soudní rozhodnutí, které přiznává 

právo na náhradu škody podle odstavce 1, je pro navrhovatele co do základu přiznaného práva 

závazné i vůči ostatním osobám, které se domáhají náhrady škody způsobené porušením 

nabídkové povinnosti, 

l) § 52 Z. O NABÍDKÁCH P ŘEVZETÍ : (včetně obdobných užití těchto ustanovení, např. podle 

§ 183a odst. 7 OBCH. Z.): okolnost, že výše protiplnění při nabídce převzetí byla stanovena v 

rozporu s [Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ], nezpůsobuje neplatnost smlouvy vzniklé přijetím 

nabídky převzetí. Její příjemce je však oprávněn domáhat se u soudu doplacení rozdílu mezi 

protiplněním uvedeným v nabídce převzetí a protiplněním [na které má nárok]. § 50 odst. 3 

věta první a § 50 odst. 4 se použijí přiměřeně. […].873   

 

7.4.2. Analytická východiska 

 

 Nemáme v úmyslu zabývat se každým z výše uvedených ustanovení zvláště, některé 

souvislosti je však třeba zdůraznit. 

 

A. Rozsah překážky litispendence 

  

 První otázkou je, jaký je poměr cit. ustanovení k úpravě v O.S.Ř. Z § 83 odst. 2 písm. 

d) O.S.Ř. plyne, že rozšířenou překážku litispendence představují věci náhrady škody nebo 

                                                 
872 Kromě toho se v Z. O PŘEMĚNÁCH vyskytuje zmíněný § 260 odst. 2 (viz pozn. 861), který se do značné míry 
podobá kolektivnímu řízení. 
873 Základem mnohých cit. úprav je právo EU. Srov. např. směrnici č. 78/855/EHS o fúzích akciových 
společností, nebo směrnici č. 2004/25/ES o nabídkách převzetí. 
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dorovnání výše protiplnění podle Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ a věci přezkoumání protiplnění 

při výkupu účastnických cenných papírů. Řízení podle § 50 a 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ a 

podle § 183k OBCH. Z. by tedy měla bez dalšího zakládat rozšířenou překážku litispendence a 

rei iudicatae. Je to ale možné?  

 Z většiny ustanovení cit. v 7.4.1 především není jasné, zda jde o určovací žaloby nebo 

žaloby na plnění. Ze znění některých by bylo lze usuzovat na určovací povahu (např. § 183k 

OBCH. Z.: předmětem řízení je „přezkoumání přiměřenosti protiplnění“), jiná svědčí spíše pro 

žaloby na plnění (např. § 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ: formulace „domáhat se u soudu 

doplacení rozdílu“), s jistotou to však tvrdit nelze.874  

 O překážce litispendence ve vlastním slova smyslu by ale bylo možné uvažovat jedině 

v případě dvou žalob znějících na totéž určení. Jak může žaloba na plnění představovat lis 

pedens pro jinou žalobu na plnění (třebaže je jejich základ stejný)? Nebo jak může žaloba na 

určení zabránit řízení o žalobě na plnění? Měl by snad soud podle § 104 O.S.Ř. zastavit řízení 

jen co do základu věci? Základ věci je ale pojmovou předběžnou otázkou výše nároku a 

vyloučit ho z předmětu řízení (uznáme-li, že je to vůbec procesně možné), aniž by o něm bylo 

rozhodnuto, by mohlo mít pro žalobce fatální následky.875 Konstrukce litispendence podle 

§ 83 odst. 2 O.S.Ř. je málo srozumitelná. 876  

 

B. Jednostranná závaznost výroku rozsudku 

 

 § 83 odst. 2 O.S.Ř. se korporátní problematikou zabývá dále v písm. c), kde rozvádí, že 

rozšířená překážka litispendence se uplatní také ve věcech přeměn obchodních společností, 

stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Dovětek „stanoví-li tak zvláštní právní předpis“ je 

podstatný, nastoluje totiž otázku, co má zvláštní právní předpis stanovit. Postačí zmínka o 
                                                 
874 V souvislosti s § 183k OBCH. Z. Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 29 Cdo 4712/2007 uzavřel, že právní úprava je 
rozporná a připustil žalobní petit znějící na plnění i na určení (a to bez nutnosti splnění podmínky naléhavého 
právního zájmu podle § 80 písm. c/ O.S.Ř.). 
875 Např. pokud by v paralelním řízení byla žaloba vzata zpět v době, kdy prekluzivní lhůta k podání nové žaloby 
již uplynula. Další otázkou je, jakým způsobem má soud, který vede v pořadí první řízení, rozhodnout o základu 
nároku. Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 21 Cdo 4712/2007 poznamenává, že „jde o nezbytný požadavek kladený na 
obsah odůvodnění rozhodnutí“, je ale otázkou, zda toto řešení bude ve všech případech dostačující (výsledek 
řízení může být i co do základu věci ovlivněn specifiky nároku žalobce a odůvodnění rozsudku nemusí 
představovat spolehlivý základ pro rozhodnutí ostatních nároků). Nelze přitom zapomínat, že z celého rozsudku 
nabývá právní moci jen jeho výrok (srov. § 159a O.S.Ř.).    
876 Je zajímavé, že § 50 odst. 3 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ stanoví, že další oprávněné osoby mohou podat vlastní 
žalobu do tří měsíců poté, co dojde k vyvěšení oznámení o zahájení prvního řízení na úřední desce soudu. Zdá 
se, že toto ustanovení s překážkou litispendence podle § 83 odst. 2 O.S.Ř. vůbec nepočítá. L. Drápal 
v DRÁPAL/BUREŠ, OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 550, 551 se tuto skutečnost snaží vysvětlit tak, že překážka 
litispendence nastává až uplynutím zmíněné tříměsíční lhůty. Po uplynutí této lhůty je ale konstrukce 
litispendence podle § 83 odst. 2 O.S.Ř. zbytečná, protože žádná osoba již nedisponuje žalobním právem. 
K problému srov. také WINTEROVÁ, SMOLÍK , HROMADNÉ ŽALOBY, s. 374 
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určitém řízení jako takovém877, anebo je třeba, aby zvláštní právní předpis specificky 

upravoval otázku litispendence, případně odkazoval na § 83 odst. 2 O.S.Ř.? Nejvyšší soud 

upřednostňuje druhou variantu878 a je mu třeba dát za pravdu. Problematické ustanovení § 83 

odst. 2 O.S.Ř. je namístě vykládat restriktivně.879  

 V takovém případě ovšem ve věcech přeměn obchodních společností neexistuje žádná 

úprava, kterou by bylo možné podřadit pod ustanovení § 83 odst. 2 písm. c) O.S.Ř. Všechny 

případy skupinových řízení podle Z. O PŘEMĚNÁCH, které jsme citovali výše, budou zakládat 

pouze rozšířenou překážku věci rozsouzené ve smyslu § 159a odst. 2 věty druhé O.S.Ř.880 

Totéž musí platit také o ostatních korporátních řízeních podle OBCH. Z., o kterých se § 83 odst. 

2 O.S.Ř. vůbec nezmiňuje (§ 75 odst. 2, § 131, § 190a odst. 3, § 190b odst. 1 a § 190c odst. 2 

OBCH. Z.). 

 Ustanovení § 159a odst. 2 věty druhé O.S.Ř. neupravuje žádný specifický rozsah 

závaznosti rozsudku, nýbrž v celém rozsahu odkazuje na zvláštní právní předpisy. V této 

souvislosti ovšem nelze přehlížet podstatnou skutečnost, že ani jedno z výše cit. ustanovení 

nerozšiřuje závaznost rozsudku na členy skupiny, nýbrž hovoří pouze o tom, že rozsudek je 

závazný pro žalovaného vůči členům skupiny.881 Jedná se tedy o (neobvyklou) jednostrannou 

závaznost. Může být sice sporné, co je jejím obsahem, pokud však jde o rozsah závaznosti, 

nenechávají nás předmětná ustanovení na pochybách. Starší pravomocný rozsudek vydaný na 

stejném skutkovém základě nepředstavuje překážku pro výkon žalobního práva ostatních 

členů skupiny.  

 

                                                 
877 Což je případ všech řízení, která jsme vyjmenovali v 7.4.1 výše.  
878 Viz sp. zn. 29 Odo 1019/2006. 
879 Totéž se ovšem musí týkat interpretace § 83 odst. 2 písm. e) O.S.Ř. Z tohoto pohledu je problematický cit. 
judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1002/2005, který pod § 83 odst. 2 písm. e) O.S.Ř. podřazuje řízení o 
neplatnost veřejné dražby podle § 48 Z. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH, ačkoli to ze znění tohoto ustanovení 
nevyplývá. 
880 L. Drápal v DRÁPAL/BUREŠ, OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 550 zařazuje pod § 83 odst. 2 písm. c) O.S.Ř. 
s dodatkem „zřejmě“ řízení o neplatnosti projektu přeměny podle § 52 a násl. Z. O PŘEMĚNÁCH. Navazuje tak 
pravděpodobně na usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Odo 749/2003, jehož předmětem bylo řízení o 
neplatnosti smlouvy o převodu obchodního jmění na akcionáře podle tehdy platného § 220p odst. 3 OBCH. Z., 
který prostřednictvím § 220a odst. 11 OBCH. Z. odkazoval k tehdy platnému § 54 odst. 3 OBCH. Z. (tedy 
ekvivalentu dnešního § 83 odst. 2 O.S.Ř.). Řízení podle § 220p odst. 3 OBCH. Z. v současné době odpovídá řízení 
podle § 52 a násl. Z. O PŘEMĚNÁCH. To však žádným způsobem neodkazuje k § 83 odst. 2 O.S.Ř., a závěr L. 
Drápala proto zdaleka není bez pochybností.  
881 Viz např. § 75 odst. 2 OBCH. Z. („soudní rozhodnutí […] je pro společnost co do základu přiznaného práva 
závazné i vůči ostatním účastníkům“ ), § 50 odst. 4 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ („soudní rozhodnutí […] je pro 
navrhovatele co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním osobám, které se domáhají náhrady škody 
způsobené porušením nabídkové povinnosti“) nebo § 47 odst. 3 Z. O PŘEMĚNÁCH („soudní rozhodnutí […] je pro 
nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo nebo přejímajícího společníka co do základu přiznaného práva 
závazné i vůči ostatním oprávněným osobám“).  
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C. Výsledek interpretace 

 

 Lze tedy uzavřít, že ze znění O.S.Ř. nelze vyčíst více než to, že první řízení vytváří 

překážku litispendence pro ostatní oprávněné osoby (a výsledek nejdříve rozhodnutého řízení 

je pro tyto osoby závazný) pouze v případech podle § 83 odst. 2 písm. d) O.S.Ř., tedy 

v případech podle § 50 a 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ a § 183k OBCH. Z.882 a nikoli též 

v jiných korporátních řízeních (v těch budou specifické procesní účinky plynout výhradně z 

úpravy v OBCH. Z. a Z. O PŘEMĚNÁCH, půjde tudíž jen o jednostrannou závaznost rozsudku pro 

žalovaného).883, 884  

 Ani ve věcech podle § 50 a 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ a § 183k OBCH. Z. ovšem 

není jasné, jakým způsobem litispendenci a závaznost rozsudku vykládat. Překážka 

litispendence má místo pouze tehdy, jestliže se žalobami uplatňují „stejné nároky“. V případě 

určovacích žalob, je tento požadavek zřejmý, jaké má ale důsledky u žalob na plnění? Žalobci 

budou sice uplatňovat nároky téhož druhu, pravidelně ale nároky individualizované – 

přinejmenším v rozdílné výši. Odpověď svádí k extenzivnímu výkladu (stejné nároky = 

nároky téhož druhu), již jsme ale uvedli, že takový výklad § 83 odst. 2 O.S.Ř. nepovažujeme 

za přijatelný.  

 Úmysl zákonodárce je zřejmě třeba hledat jinde, totiž v tom, že příslušná ustanovení 

OBCH. Z. a Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ by měla rozšiřovat závaznost rozsudku jen co do základu 

věci (a i při posuzování litispendence by tedy bylo logické zaměřovat se jen na základ věci), 

to však ze znění O.S.Ř. neplyne. Ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a O.S.Ř. tedy nabízejí více 

otázek než odpovědí.  

 

                                                 
882 A snad podle § 52 a násl. Z. O PŘEMĚNÁCH (viz pozn. 861) a § 48 Z. O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH (viz pozn. 869). 
883 Tuto skutečnost zřejmě pomíjí Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 29 Odo 1019/2006, když konstatuje, „že podá-li 
tedy osoba uvedená v § 183c odst. 5 obch. zák. [dnes § 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ] návrh na doplacení 
rozdílu mezi cenou, uvedenou v nabídce převzetí, a cenou přiměřenou až poté, kdy již nabylo právní moci 
rozhodnutí, jež jinému navrhovateli přiznává ve vztahu ke stejné nabídce převzetí právo na doplacení tohoto 
rozdílu, musí soud při určení výše doplatku vycházet z přiměřené ceny připadající na jeden cenný papír určené v 
tomto pravomocném rozhodnutí“. 
884 Situace však není uniformní. Nutno brát např. v úvahu, že rozsudky ve statusových otázkách (§ 131 OBCH. Z., 
a případně také § 52 a násl. Z. O PŘEMĚNÁCH), jsou ve smyslu § 159a odst. 3 O.S.Ř. závazné pro každého. 
V případě podle § 131 OBCH. Z. rozšířená překážka litispendence neexistuje, v případě podle § 52 a násl. Z. O 

PŘEMĚNÁCH je tato otázka sporná (viz pozn. 861). Kromě toho, je-li předmětem řízení rozdělení určité 
majetkové podstaty mezi členy skupiny (jako je např. likvidační zůstatek podle § 75 OBCH. Z.), je jednostranná 
závaznost rozsudku těžko představitelná, protože rozhodnutí o výši podílu jednoho člena skupiny má 
automaticky negativní vliv na výši podílu ostatních členů skupiny. 
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7.4.3. Judikatorní p řístup – cesta k řešení 

 

 Jak patrno, legislativní situace je nepřehledná. Jak na tento stav reagují soudy? 

Zpočátku buď obtíže plynoucí ze zákonné úpravy ignorovaly (a bez ohledu na konkrétní 

úpravu široce aplikovaly překážku litispendence podle § 83 odst. 2 O.S.Ř.)885, nebo volily 

přerušení později zahájených řízení až do rozhodnutí prvního886.  

 Tento přístup byl oprávněně kritizován Ústavním soudem jako rozporný s právem na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 LISTINY.887 Skutečnost, že žalobce může pouze 

pasivně přihlížet průběhu řízení, jehož není účastníkem a jehož výsledek pro něj bude 

závazný, odporuje základním principům kontradiktorního řízení. Ústavní soud konstatuje, že 

„eventuálně možný výklad zásady hospodárnosti v tom směru, že je neekonomické vést řízení 

se všemi navrhovateli, protože postačí jej vést pouze s jedním, je absurdní a zcela popírá 

právo jednotlivce vyjádřit se ke všemu, co v řízení vzešlo najevo“.888  

 Základy konstrukce skupinového řízení v korporátních záležitostech však byly již 

předtím položeny Nejvyšším soudem ve věci sp. zn. 29 Odo 1019/2006.889 Řízení o žalobách 

podaných jako druhá a další v pořadí není namístě zastavit ani přerušit, nýbrž je třeba 

považovat je za přistoupení k prvnímu řízení. Nejvyšší soud správně uvádí, že „p ředpokládá-

li totiž obchodní zákoník […], že základ nároků všech dotčených osob bude vyřešen v jednom 

řízení, je nutné i všem pozdějším navrhovatelům […] umožnit plné uplatnění jejich procesních 

práv, včetně práva vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny 

(§ 123 O.S.Ř.). To je možné pouze tehdy, stanou-li se účastníky prvního řízení, v němž budou 

důkazy k prokázání základu jejich nároků prováděny“ . Nejvyšší soud vychází ze skutečnosti, 

že jde o nesporné řízení podle § 200e O.S.Ř., ve kterém o okruhu účastníků rozhoduje § 94 

odst. 1 O.S.Ř. Soud „nerozhoduje o spojení věcí ke společnému řízení (§ 112 o. s. ř.) ani o 

přibrání dalšího navrhovatele do řízení (§ 94 odst. 3 o. s. ř.), neboť závěr, že o všech návrzích 

se vede jedno (společné) řízení, vyplývá – jak dovodil Nejvyšší soud výše – přímo ze zákona 

[…]“ .890  

                                                 
885 A tato praxe byla zpočátku dokonce potvrzena Nejvyšším soudem, srov. sp. zn. 29 Odo 749/2003. 
886 Srov. skutkový základ nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1106/08, bod 13. 
887 Viz IV. ÚS 1106/08, bod 20. 
888 Viz IV. ÚS 1106/08, bod 28. 
889 Věc se týkala doplatku ceny akcií při zrušení jejich registrace (vyřazení z obchodování na regulovaném trhu) 
podle § 183c odst. 5 OBCH. Z. v tehdy platném znění. V současné době je analogem tohoto ustanovení § 52 Z. O 

NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ. Pro stejné závěry srov. dále Nejvyšší soud sp. zn. 29 Cdo 4712/2007. 
890 K povaze takového přistoupení do řízení srov. Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 29 Cdo 1202/2009: „nejedná-li 
soud s dalším navrhovatelem jako s účastníkem řízení (zahájeného původním návrhem), nemůže soudní 
rozhodnutí nabýt právní moci před doručením opomenutému navrhovateli. Pro každého dalšího navrhovatele 
platí stav řízení v době jeho přistoupení. Z uvedeného (mimo jiné) plyne, že došel-li další návrh soudu poté, kdy 
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 Pozitivní dojem z těchto závěrů bohužel poněkud kazí to, že Nejvyšší soud dovozuje 

absenci překážky litispendence zbytečně exegeticky ze znění § 83 odst. 2 O.S.Ř.891 Kromě 

toho ponechává otevřenou otázku právní moci podle § 159a odst. 2 O.S.Ř. V 7.3.3. jsme 

uvedli, že nepovažujeme za problematické, jestliže rozsudek s rozšířenou závazností bude 

vydán poté, co všem členům skupiny uplyne lhůta k výkonu žalobního práva.892 Jestliže však 

žalobní právo není omezeno žádnou prekluzivní lhůtou (nýbrž pouze obecnou promlčecí 

lhůtou) anebo prekluzivní lhůta je tak dlouhá, že lze očekávat, že řízení bude skončeno před 

jejím uplynutím, vypadá situace podstatně jinak. Člen skupiny bude vázán rozsudkem 

z řízení, jehož nebyl účastníkem, ještě v době, kdy by sám mohl žalovat. To nelze považovat 

za ústavně konformní.  

 Skupinové řízení ve společenstevních záležitostech tak zřejmě ještě čeká krkolomná 

cesta ke zformování konsenzu, který by plně odpovídal požadavkům práva na spravedlivý 

proces.893 

 

                                                                                                                                                         
rozhodnutí o návrhu původním bylo již účastníkům řízení doručeno, avšak dosud nenabylo právní moci, není 
třeba (vzhledem ke stavu, v němž se řízení nachází) toto rozhodnutí novému účastníku doručovat. Jeho právo 
napadnout rozhodnutí odvoláním zůstává zachováno, a to ve lhůtě, v níž je oprávněn podat odvolání původní 
navrhovatel, a bylo-li jich více, ve lhůtě, počítané od doručení rozhodnutí poslednímu z nich.“ 
891 Nejvyšší soud rozvádí, že z ustanovení § 183c odst. 5 OBCH. Z. v rozhodném znění nevyplývala žádná zvláštní 
úprava ohledně překážky zahájeného řízení, a nemohlo se proto jednat o předpis subsumovatelný pod § 83 odst. 
2 písm. d) O.S.Ř. v tehdy platném znění. § 183c odst. 5 OBCH. Z. představoval pouze zvláštní předpis ve smyslu 
§ 159a odst. 2 věta druhá O.S.Ř. S touto argumentací se lze po formální stránce ztotožnit, bohužel ale neřeší jádro 
problému, které Nejvyšší soud správně naznačil, totiž že požadavek provedení skupinového řízení (a nemožnost 
striktní aplikace překážky zahájeného řízení) vyplývá z podstaty věci. Jak uvádíme v pozn. 883, Nejvyšší soud 
nejspíše nebere v úvahu ani jednostrannou závaznost rozhodnutí podle § 159a odst. 2 věty druhé O.S.Ř. Podle 
logiky, kterou Nejvyšší soud použil, bychom se dnes dostali do složité situace, protože z platného znění § 83 
odst. 2 písm. d) O.S.Ř. výslovně vyplývá rozšířená překážka litispendence i pro typ řízení, které bylo předmětem 
posuzování Nejvyššího soudu (§ 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ).   
892 Což bude pravidelně tehdy, jestliže lhůta k výkonu žalobního práva činí např. jeden měsíc (§ 183k odst. 1 
OBCH. Z.) nebo tři měsíce (§ 190c odst. 2 OBCH. Z.). Vezmeme-li v úvahu závěry o jednostranné závaznosti 
rozsudků v případech, které nepokrývá § 83 odst. 2 O.S.Ř., jak jsme je rozvedli v 7.4.2 výše, představuje problém 
zejména řízení podle § 52 Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ, které na jednu stranu spadá do aplikačního okruhu § 83 
odst. 2 O.S.Ř., na druhou stranu ale žalobní právo není vázáno prekluzivní lhůtou.   
893 Na rozdíl od minimalistického českého přístupu je v Německu stejná problematika řešena zvláštním zákonem 
(SPRUCHVERFAHRENSGESETZ), který důsledně aplikuje principy skupinového řízení, pokud jde o ochranu 
pasivních společníků. Srov. např. § 6 SPRUCHVERFAHRENSGESETZ o společném zástupci, kterého soud ustanoví 
společníkům, kteří nepodali návrh na zahájení řízení (dále např. Gottwald, P. Rozvoj systému kolektivní ochrany 
práv v Německu. In TICHÝ, PROCESNÍ OCHRANA KOLEKTIVNÍCH ZÁJMŮ, s. 27). Také český OBCH. Z. znal v určité 
fázi svého vývoje institut společného zástupce, a to v kontextu řízení o neplatnosti usnesení valné hromady podle 
§ 131 (od novely provedené zákonem 370/2000 Sb. účinné od 1.1.2001 do novelizace zákonem č. 501/2001 Sb. 
účinné od 31.12.2001). Jeho nahrazení úpravou platnou v současné době (viz pozn. 163) je z pohledu soudu sice 
jednodušší, z hlediska ochrany práv nepřítomných společníků však problematičtější. K institutu společného 
zástupce srov. také Zima, P. K tzv. hromadným žalobám. In Právní rozhledy, roč. 2003, č. 3, s. 180. Pokud jde o 
německou úpravu řízení o neplatnosti usnesení valných hromad obchodních společností, viz propracovaná 
ustanovení § 241 a násl. AKTIENGESETZ. Nutno však mít na paměti, že řízení o platnosti usnesení orgánů 
právnických osob je statusovou problematikou, která sama o sobě odůvodňuje specifický přístup, podobně jako 
statusové otázky fyzických osob (viz § 159a odst. 3 O.S.Ř.). 
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7.5. SKUPINOVÉ ŘÍZENÍ VE V ĚCECH NEKALÉ SOUT ĚŽE A PRÁVA NA 

OCHRANU SPOTŘEBITELE 

 

7.5.1. Povaha žalobního práva 

 

 Totéž, co jsme uvedli u skupinového žalobního práva v korporátních záležitostech, lze 

v obecné rovině konstatovat také o žalobním právu ve věcech nekalé soutěže a 

spotřebitelského práva (§ 83 odst. 2 písm. a/ a b/ O.S.Ř.). Nutno však vzít v úvahu, že 

judikatorní vývoj v těchto oblastech je dlouhodobější záležitostí. Hovoříme totiž o 

negatorních, respektive v případě nekalé soutěže i o restitučních žalobách894, jejichž 

adjudikace je zdlouhavá, důkazně náročná a pro žalobce nebývá zdrojem bezprostředního 

hospodářského prospěchu. Oprávněné osoby se proto obvykle nepředhánějí v podávání 

žalob.895 Snad i z toho důvodu je součástí obou žalobních kategorií spolkové žalobní právo – 

individuální zájmy spotřebitelů a soutěžitelů na odstranění závadného stavu jsou často 

parciální a spolky mohou dobře zastávat funkci jejich konsolidátora.896  

 Nezdá se, že by samotná koncepce spolkového žalobního práva byla v České republice 

zdrojem doktrinálních kontroverzí, jako tomu je např. v Německu.897 Právo spolků zahájit 

řízení na účet třetích osob se považuje za zvláštní oprávnění zřejmě procesního charakteru.898 

Hlavním koncepčním nedostatkem současného českého spolkového žalobního práva tak je 

                                                 
894 Důvody odlišného rozsahu ustanovení písm. a) a písm. b) jsou pravděpodobně spíše legislativně historické 
než koncepční. Viz § 54 OBCH. Z. a § 25 Z. O OCHR. SPOTŘ. Srov. také SMĚRNICI O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE 

JEDNÁNÍ, která se týká pouze zdržovacích nároků, zatímco např. cit. zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé 
soutěži, upravoval v § 15 jak zdržovací, tak odstraňovací nároky.  
895 O to méně pochopitelné je jejich zařazení do § 83 odst. 2 O.S.Ř. 
896 SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. zahájilo do konce roku 2008 celkem 10 občanskoprávních řízení, viz 
http://www.spotrebitele.info/o-sos/vyrocni-zpravy.php. Pokud jde o oblast nekalé soutěže, je známa např. žaloba 
občanského sdružení Ekologický právní servis a dalších subjektů proti společnosti Danone, a.s. ve věci 
označování výrobků značkou „BIO“. Ekologický právní servis však také v tomto případě dovozuje svou žalobní 
legitimaci podle § 54 odst. 1 OBCH. Z. z titulu ochrany zájmů spotřebitelů, viz případová studie Ekologického 
právního servisu „BIO“ jogurt od Danone dostupná na: http://www.eps.cz/cz-pr/pripady.   
897 Srov. pozn. 363. 
898 Viz např. Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. díl (§ 1 – 55). Linde: Praha, 1994, s. 214 
(„rozšíření aktivní legitimace“). Může být otázkou, jakou podobu má mít kvalifikace spolku k zahájení řízení. 
§ 25 odst. 2 písm. a) Z. O OCHR. SPOTŘ. stanoví, že návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního 
jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů může podat a účastníkem takového řízení být sdružení, v jehož 
stanovách jsou tyto cíle uvedeny. Jaké cíle má zákon o ochraně spotřebitele na mysli? Má být součástí předmětu 
činnosti sdružení specificky žalobní činnost ve prospěch spotřebitelů nebo postačí jen obecná ochrana zájmů 
spotřebitelů? Z dostupných údajů se zdá, že soudy se správně přiklánějí k benevolentnějšímu výkladu, viz např. 
cit. případová studie Ekologického právního servisu „BIO“ jogurt od Danone dostupná na: http://www.eps.cz/cz-
pr/pripady. Totéž lze konstatovat o formulaci „právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo 
spotřebitelů“ podle § 54 odst. 1 OBCH. Z., viz např. Hajn, P., in: ELIÁŠ/BEJČEK/HAJN/JEŽEK, KURS OBCHODNÍHO 

PRÁVA, s. 384 a dále o § 369a odst. 5 OBCH. Z. („právnická osoba založená s cílem hájit zájmy malých a 
středních podniků“). Požadavek „založení“ k ochraně určitých práv, respektive zájmů podle § 25 odst. 1 Z. O 

OCHR. SPOTŘ. a § 369a odst. 5 OBCH. Z. zřejmě nelze vykládat doslova. 
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podle našeho názoru jeho nedostatečný rozsah899 – omezuje se pouze na věci spotřebitelského 

práva, práva nekalé soutěže a některých dílčích otázek používání smluvních podmínek.900 

 

7.5.2. Interpretace zákonné úpravy 

 

A. Otevřené otázky litispendence a právní moci 

 

 Na rozdíl od specificky upravených korporátních žalobních oprávnění se problematika 

rozšíření účinků litispendence a rei iudicatae ve věcech nekalé soutěže a spotřebitelského 

práva komplikuje tím, že zdržovací a odstraňovací návrhy mohou být formulačně značně 

různorodé.  

 Zakládá např. zdržovací žaloba podle § 83 odst. 2 písm. a) O.S.Ř. překážku 

litispendence odstraňovací žalobě podané ze stejného právního důvodu? Nebo je zdržovací 

žaloba podle § 83 odst. 2 písm. b) O.S.Ř. důvodem litispendence pro odstraňovací žalobu, 

která má stejný skutkový základ (ale kterou nelze pod cit. ustanovení podřadit)? Logické by 

bylo směřovat výklad rozšířené překážky litispendence na základ věci, jak jsme to naznačili 

v případě korporátních kolektivních žalob (s. 181). Znění § 83 odst. 2 O.S.Ř. k tomu však 

nedává podklad.901  

 Také požadavek „stejných nároků“ vyplývající z dovětku § 83 odst. 2 O.S.Ř. je nutno 

vykládat striktně. Tím sice narušíme systematiku tohoto ustanovení (z jeho dosahu se 

dostanou věci, které na identickém skutkovém základě požadují třeba jen drobně odlišné 

nároky), to ovšem není nic jiného než důsledek nekvalitní práce zákonodárce.  

 

                                                 
899 V rámci soudního řízení správního je spolková žalobní aktivita běžnějším jevem, srov. s. 78, nebo aktivity 
občanského sdružení Ekologický právní servis na http://www.eps.cz/cz-pr/pripady.   
900 Viz § 369a odst. 5 OBCH. Z. („žalobu z důvodu, že smluvní podmínky určené pro obecné používání jsou zřejmě 
zneužívající ve smyslu odstavce 4 [tzn. pokud jde o dohodu o úroku z prodlení], může podat a účastníkem řízení 
být i právnická osoba založená s cílem hájit zájmy středních a malých podniků“ ). Jedná se nikoli o iniciativu 
českého zákonodárce, nýbrž o implementaci čl. 3 odst. 5 SMĚRNICE O POSTUPU PROTI OPOŽDĚNÝM PLATBÁM 

V OBCHODNÍCH TRANSAKCÍCH. Toto ustanovení působí dosti kuriózně, vezmeme-li v úvahu, že v českém právu 
dosud neexistuje obecné spolkové žalobní právo ve věci obchodních podmínek. Vzhledem k tomu, že se § 369a 
odst. 5 OBCH. Z. vymyká úpravě podle § 83 odst. 2 O.S.Ř., lze konstatovat, že se jedná o výjimečný případ 
skutečného civilního reprezentativního žalobního oprávnění v českém právu. Žalující spolek může postupovat 
v řízení standardním způsobem, protože jeho žaloba se nedotýká individuálního žalobního práva 
reprezentovaných osob (na rozdíl od případů podle § 83 odst. 2 O.S.Ř., srov. pozn. 860). 
901 P. Hajn naznačuje další problém, totiž že konkrétní nárok může být založen na více právních důvodech, např. 
jak na naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže, tak na ochraně obchodní firmy (§ 8 a násl. OBCH. Z.), viz Hajn, 
P., in: ELIÁŠ/BEJČEK/HAJN/JEŽEK, KURS OBCHODNÍHO PRÁVA, s. 386. 
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B. Aplikační rozsah § 159a odst. 2 O.S.Ř. 

 

 Nutno mít na paměti, že aplikační rozsah překážky podle § 83 odst. 2 O.S.Ř. je užší než 

v případě § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. Zatímco § 83 odst. 2 O.S.Ř. brání paralelnímu 

průběhu dvou identických řízení, § 159a odst. 2 věta prvé O.S.Ř. předepisuje závaznost 

rozsudku pro všechny osoby oprávněné proti žalovanému pro tytéž nároky z téhož jednání 

nebo stavu. Závaznost podle § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. se tedy neuplatní toliko 

v totožném řízení (jako překážka litispendence), nýbrž v jakémkoli jiném řízení vedeném 

zavázanou osobou, ve kterém může mít zavazující rozsudek význam (jako vyřešená 

předběžná otázka).902  

 Lze se ptát, jakým způsobem se závaznost projeví. Vezmeme-li v úvahu, že právní 

moci nabývá pouze výrok rozsudku, mohou vzniknout obtížně řešitelné situace.903 Jestliže 

např. první žalobce žaluje podle § 83 odst. 2 písm. a) O.S.Ř. na odstranění závadného stavu a 

žaloba jiné oprávněné osoby směřuje na náhradu škody, je otázkou, co bude v následujícím 

řízení závazné, když o odpovědnosti žalovaného nebylo rozhodnuto výrokem. Ještě 

problematičtější budou případy, jestliže v prvním řízení dojde k zamítnutí žaloby. To může, 

ale také nemusí znamenat, že soud došel k závěru, že odpovědnost žalovaného není dána. 

Nutkavě se zde nabízí myšlenka, že zamítavý rozsudek vůbec nemůže nabýt účinků podle 

§ 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř.904 Nemíníme ji však dále rozvíjet, protože takový výklad by 

zřejmě znamenal popření smyslu § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř.  

 Pozitivem úpravy podle § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. pro členy skupiny tak zůstává 

pouze to, že žalovaný nebude moci v navazujících řízeních vedených jinými členy skupiny 

(např. o náhradě škody) zpochybňovat výrok o své odpovědnosti, který byl jednou učiněn.905  

 

                                                 
902 Samostatnou kapitolou je možnost uzavření smíru, jehož schválení soudem má účinky pravomocného 
rozsudku (§ 99 odst. 3 O.S.Ř.). Jestliže v jiných jurisdikcích se věnuje schválení smíru v kolektivním řízení 
značná pozornost (soud disponuje širokými pravomocemi ohledně posouzení přiměřenosti smíru, srov. např. 
úpravu nizozemské skupinové žaloby podle čl. 7:907 BURGERLIJK WETBOEK nebo čl. 23(e) FRCP), v českém 
kolektivním řízení může smír uzavřít každý člen skupiny na účet celé skupiny (a soud je oprávněn smír 
odmítnout pouze v případě, že je v rozporu s hmotným právem, viz § 99 odst. 2 O.S.Ř.). Zneužitelnost takové 
úpravy je nabíledni. 
903 Těmto komplikacím by se bylo možno vyhnout rozhodnutím o základu věci formou mezitímního rozsudku, 
soud však ne vždy tento postup použije. Je pochybné, zda by soud mohl rozhodnout o základu věci zvláštním 
výrokem v konečném rozsudku, zvláště pokud to žalobce nenavrhl. 
904 Co může být pro ostatní oprávněné osoby závazné na výroku „žaloba se zamítá“ vydaném v jiném řízení? 
K diskuzím na podobné téma v podmínkách německého KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ (ačkoli 
za mnohem jasnější legislativní konstelace), srov. např. LÜKE, MUSTERENTSCHEID, s. 142 a násl. nebo GEBAUER, 
BINDUNGSWIRKUNG DES MUSTERENTSCHEIDS, s. 159. 
905 Ovšem opět za předpokladu, že odpovědnost žalovaného bude nepochybně vyplývat z výroku rozsudku. 
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C. Totožnost jednání z věcného a časového hlediska 

 

 V souvislosti s překážkou věci rozsouzené vyvstává otázka věcného a časového 

aspektu totožnosti jednání, jak byla předmětem zájmu komentátorů prvorepublikového 

zákona proti nekalé soutěži (7.1 výše).  

 Řekněme, že dodavatel po léta za rozdílných skutkových a i legislativních podmínek 

uzavírá se spotřebiteli smlouvy obsahující spornou adhezní doložku. Je možné, aby spotřebitel 

byl vázán rozsudkem z doby, než vstoupil na trh, a než mohl být sporným jednáním vůbec 

ohrožen? Podle našeho názoru nikoli. Z hlediska práva na spravedlivý proces nelze uvažovat 

ani o tom, že by se rozšířená překážka rei iudicatae podle § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. 

uplatnila v případech, kdy bude žaloba zamítnuta např. proto, že žalobce subjektivně nesplnil 

předpoklady pro její podání (např. § 25 odst. 1 a 2 Z. O OCHR. SPOTŘ.).906 Řízení podle § 83 

odst. 2 písm. a) a b) O.S.Ř. navíc neprobíhá (na rozdíl od korporátních záležitostí podle písm. 

c/ a d/) v nesporném režimu (arg. § 120 odst. 2 O.S.Ř.), a proto pokládáme rozšíření překážky 

rei iudicatae za více než sporné také v případech, kdy dojde k zamítnutí žaloby proto, že 

žalobce z důvodů na své straně neunesl důkazní břemeno.  

 Podobných otázek demonstrujících nedomyšlenost § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. 

lze nalézt daleko více.907 

 

7.5.3. Ústavně konformní aplikace 

 

 Podklad pro hodnocení popsané úpravy je třeba hledat v čl. 36 LISTINY. Nechceme 

paušálně tvrdit, že se by rozšířená překážka litispendence a rei iudicatae nemohla v případech 

podle § 83 odst. 2 písm. a) a b) O.S.Ř. uplatnit. Aby k tomu ale mohlo dojít, musí řízení 

splňovat určitý standard, který z O.S.Ř. bohužel nevyčteme.908  

                                                 
906 Zvláště v případě § 83 odst. 2 písm. b) O.S.Ř. může být s ohledem na odkaz na ustanovení § 25 odst. 2 Z. O 

OCHR. SPOTŘ. sporné, zda se rozšířená překážka litispendence a rei iudicatae netýká vlastně jen spolků, kterým 
svědčí žalobní právo (tato varianta by byla podstatně méně problematická). Bohužel vzhledem k rezolutní 
formulaci § 83 odst. 2 i.f. O.S.Ř. („ řízení o žalobách jiných žalobců požadujících z téhož jednání nebo stavu 
stejné nároky“) a § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. („další osoby oprávněné proti žalovanému pro tytéž nároky z 
téhož jednání nebo stavu“) by to asi nebyl správný výklad. Stejně např. Drápal, L., in DRÁPAL/BUREŠ, 
OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 550. 
907 Je např. možné považovat určitou zavedenou praxi uzavírání smluv, kterou uplatňuje dodavatel vůči 
spotřebitelům, za jediné jednání ve smyslu § 83 odst. 2 i.f. O.S.Ř., nebo je uzavření každé smlouvy zvláštním 
jednáním? Další problém představuje, že členové skupiny nejsou oprávněni vést podle pozitivního rozsudku 
výkon rozhodnutí, srov. např. WINTEROVÁ, PROCESNÍ DŮSLEDKY SKUPINOVÉ ŽALOBY V ČESKÉM PRÁVU, s. 356. 
908 Srov. Tichý, L., Balarin, J. Efficiency of the Protection of Collective Interests: Judicial and Administrative 
Enforcement in the Czech Republic. In CAFAGGI/M ICKLITZ , NEW FRONTIERS, s. 227, 228. 
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 Jeho jádrem je potřeba umožnit členům skupiny reálnou participaci na řízení. 

Prakticky to znamená povinnost (i) informovat členy skupiny o zahájení řízení (nejlépe 

individuálně, ale přinejmenším prostřednictvím tisku apod.), (ii) umožnit členům skupiny 

vstup do řízení formou vedlejší intervence podle § 93 O.S.Ř.909, (iii) vést řízení na základě 

konsenzu s vedlejšími účastníky (např. nebránit podání odvolání vedlejším účastníkem ve 

smyslu § 203 odst. 1 O.S.Ř., neuzavřít smír nebo nevzít žalobu zpět bez souhlasu vedlejších 

účastníků), (iv) vést řízení s ohledem na kolektivní zájem všech členů skupiny, (v) informovat 

členy skupiny o výsledku řízení stejným způsobem jako o zahájení řízení, a (vi) vést výkon 

rozhodnutí, bude-li to důvodně požadovat kterýkoli člen skupiny.  

 Všechny tyto požadavky musí splnit sám žalobce s ohledem na okolnosti případu. 

Platné procesní předpisy mu v tom pomoc neposkytnou. Lze namítat, proč by to žalobce měl 

činit, když z toho nebude mít žádný prospěch.910 To je pochopitelně pravda, nám však na 

tomto místě nejde o žalobce, nýbrž o další členy skupiny a jejich právo na spravedlivý proces. 

Nepopíráme, že nastíněné řešení je provizorní a může být zdrojem právní nejistoty.911 

Nicméně za současné situace nevidíme jinou možnost, jak rozšíření překážky rei iudicatae ve 

smyslu §  159a odst. 2 O.S.Ř. odůvodnit.912 

   

   

                                                 
909 Ideální by bylo umožnit členům skupiny přistoupení k řízení podle § 92 odst. 1 O.S.Ř. Je však otázkou, zda 
tomu nebude bránit překážka litispendence podle § 83 odst. 2 O.S.Ř. (podle našeho názoru ano). Přistoupení by 
mohlo být sporné také proto, že se jím neodstraňuje nedostatek věcné legitimace (srov. Drápal, L., in 
DRÁPAL/BUREŠ, OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, I. díl, s. 600). Právní zájem členů skupiny na výsledku řízení v rámci 
§ 93 odst. 1 O.S.Ř. těžko může být zpochybňován.   
910 K tomu srov. také WINTEROVÁ, SMOLÍK , HROMADNÉ ŽALOBY, s. 373. S podobnou situací se potýká např. 
litevské právo. V důsledku poddimenzování zákonné úpravy praxi nezbývá, než se uchýlit k extenzivním 
interpretačním metodám, které jsou jinak procesnímu právu cizí, viz Krivka, E. Group Action for the Protection 
of the Public Interest in Lithuania. In Jurisprudencija (Mokslo darbai), vol. 2008, no. 7 (109), s. 22, 26. 
911 I poté, co žalobce splní vyjmenované předpoklady, bude třeba u každého jednotlivého člena skupiny hodnotit, 
zda se řízení neúčastnil proto, že z vlastní vůle nevyužil nabídky žalobce, nebo proto, že se o řízení nedozvěděl a 
při náležité pečlivosti se o něm dozvědět nemohl. V praxi to budou řídké případy, což však nic nemění na tom, 
že členům skupiny není možné znemožnit soudní ochranu proto, že někdo jiný již vedl podobné řízení. 
912 Jestliže žalobce popsané předpoklady nesplní, bude rozsudek vázat jen jeho, případně ty členy skupiny, u 
nichž předpoklady byly splněny. Další otázku představuje, zda se může nesplnění těchto podmínek dovolávat 
žalovaný. Jednostranná závaznost rozsudku pouze pro žalovaného je přece jen obhajitelnější koncept než 
závaznost oboustranná (a nejde o přístup českému právu neznámý, viz 7.4.2 výše). Absence předpokladů 
řádného projednání věci totiž není dána na straně žalovaného, nýbrž u nepřítomných členů skupiny.  



 189 

8. PERSPEKTIVY KOLEKTIVNÍHO PROCESU V ČESKÉM 

PRÁVU 

 

8.1. EFEKTIVITA PROSAZOVÁNÍ PRÁVA VE SV ĚTLE PROCESNÍCH ZÁSAD 

 

8.1.1. Obsah práva na spravedlivý proces 

 

 Ohniskem moderní teorie civilního procesu je problém účinnosti prosazování práva, 

potažmo přístupu ke spravedlnosti (access to justice). Zatímco v poválečném období se 

procesní ekonomii věnovala pozornost jen zřídka913, v 70. letech minulého století se tato 

otázka počala živě diskutovat914, aby se na přelomu století stala nosným tématem procesní 

analýzy915 a východiskem reformních snah916.  

 To v nejmenším neznamená rezignaci na známý standard práva na spravedlivý proces. 

O významu procesních záruk rovnosti stran a kontradiktorního projednání málokdo pochybuje 

a nutno uznat, že díky judikatorní činnosti Evropského soudu pro lidská práva panuje v těchto 

otázkách napříč Evropou nebývalá shoda.917 Stále častěji se však uznává, že tento pohled není 

vyčerpávající. Nestačí zabývat se pouze otázkou, jakým způsobem proces probíhá, ale 

především také tím, kdy vůbec (reálně) může proběhnout.  

                                                 
913 Učebnice civilního procesu z té doby nevěnují problematice procesní ekonomie či souvisejícím otázkám ani 
zmínku (srov. např. Boor, O. de, Erkel, G. Zivilprozessrecht. Gabler: Wiesbaden, 1961 nebo Bruns, R. 
Zivilprozessrecht: Eine systematische Darstellung. Vahlen: Berlin, 1968). 
914 Srov. např. Schumann, E. Die Prozessökonomie als Rechtsethisches Prinzip. In Paulus, G., Diederichsen, U., 
Canaris, C.-W. Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag. C. H. Beck: München, 1973, s. 271 a násl., 
Hütten, P. Die Prozessökonomie als rechtserheblicher Entscheidungsgesichtspunkt. City Schnelldr.: Würzburg, 
1975, Schmidt, E. Der Zweck des Zivilprozesses und seine Ökonomie. Athenäum: Frankfurt am Mein, 1973, 
HABSCHEID, EFFECTIVENESS OF JUDICIAL PROTECTION AND CONSTITUTIONAL ORDER a zejména monumentální 
dílo Cappelletti, M., Garth, B. (eds.). Access to Justice. Sijthoff etc.: Alphen aan den Rijn, 1978 – 1979. 
915 Těžko hledat současnou civilněprocesní studii, která by se tomuto tématu zcela vyhýbala. Pro ilustraci 
uveďme např. GOTTWALD, EFFEKTIVITÄT DES RECHTSSCHUTZES nebo Uzelac, A. (ed.). Access to Justice and the 
Judiciary: Toward New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil Adjudication. 
Intersentia: Antwerpen, 2009. 
916 Srov. čl. 1.1 anglických CPR, který vymezuje základní účel civilního procesu (overriding objective): „Tento 
předpis představuje nový procesní řád, jehož základním účelem je umožnit spravedlivé (just) projednání sporů. 
Spravedlivé projednání sporu zahrnuje, do té míry, jak je to možné, (a) zajištění rovného postavení stran, (b) 
úsporu nákladů, (c) projednání sporu způsoby, které jsou přiměřené hodnotě a významu předmětu sporu, 
složitosti otázek, které jsou předmětem sporu, a finančním možnostem stran, (d) zajištění rychlého a férového 
projednání sporu, a (e) přiměřené financování sporu ze soudního rozpočtu s ohledem na celkový objem 
rozpočtových prostředků soudu.“ Podle čl. 1.2 musí soud usilovat o naplnění základního účelu procesu při 
výkonu veškerých pravomocí v rámci CPR. 
917 Což samozřejmě neznamená, že nedochází k porušování tohoto práva. Nerespektování čl. 6 ÚMLUVY O 

OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV je stále nejfrekventovanějším předmětem rozsudků Evropského soudu pro lidská 
práva. Srov. např. výroční zprávu za r. 2009, dostupnou na: http://www.echr.coe.int/echr/en/header/ 
reports+and+statistics/reports/annual+reports, s. 141. 
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 V úvodních kapitolách jsme objasnili, že subjektivní práva nejsou capriccio 

zákonodárce, nýbrž odrážejí (mají odrážet) legitimní potřeby a chtění subjektů práva – jejich 

zájmy. Civilní proces využívá zákonitosti, že lidé sami usilují o realizaci svých zájmů. Tím 

zároveň realizují právo. Na tomto algoritmu se naplňuje funkce soukromého práva bez 

nutnosti vnějších zásahů. Z procesní perspektivy je proto třeba dbát nejen na to, aby řízení 

proběhlo v intencích práva na spravedlivý proces, ale také aby každý, jehož právo bylo 

porušeno, měl skutečnou možnost přístupu ke spravedlnosti. Reflexi tohoto závěru přitom 

není možné hledat jen v normativní rovině. Jedná se především o to, aby prosazení práva 

nebylo – s ohledem na objektivní podmíněnosti – nepřiměřené jeho hodnotě (po finanční 

stránce i jinak).  

 Vysvětlili jsme také, že nízká hodnota subjektivních práv není důvodem k jejich 

ignorování, zejména nikoli v soudobé společnosti, kde je sociální existence člověka (v roli 

spotřebitele atd.) charakterizována množstvím úkonů o nízké individuální hodnotě. To, že 

jednotlivci přehlížejí porušování mnohých svých práv, respektive že se prosazování práv 

přesouvá do veřejnoprávní nebo dokonce mimoprávní918 sféry, je obvykle důsledkem 

nepřiměřených transakčních nákladů (rizik), které jsou spojeny s jejich civilněprávní 

ochranou.919  

 Existenci nároku na účinný přístup k soudu jako součásti práva na spravedlivý proces 

podle čl. 6 odst. 1 ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV judikuje přinejmenším od 70. let 

minulého století také Evropský soud pro lidská práva.920 

 

8.1.2. Reforma civilního procesu 

 

 Zatímco původně byla teorie access to justice (ve formě procesní ekonomie) pouze 

pomůckou k výkladu procesních předpisů, dnes je možné bez obav konstatovat, že jde o 

paradigma, které ovládá proces.921 Není např. možné aplikovat ve všech věcech stejný 

důkazní standard. Nařídit v bagatelním sporu náročné znalecké zkoumání, jehož náklady 

násobně převýší hodnotu předmětu sporu, je nepřiměřené, a tedy v rozporu s právem na 

účinnou soudní ochranu.  

                                                 
918 Podnikatelé mají obavu spíše z medializace případů než z izolovaných soudních sporů se spotřebiteli. 
919 Snižování transakčních nákladů je přitom, obecně vzato, smyslem existence soudů, viz FIX-FIERRO, COURTS, 
JUSTICE, AND EFFICIENCY, s. 18.  
920 Srov. zejména rozsudek ze dne 9.10.1979 ve věci Airey v. Irsko, 6289/73, bod 26. 
921 Viz Hess, B. Effektiver Rechtsschutz vor staatlichen Gerichten aus deutscher und Vergleichender Sicht. In 
GOTTWALD, EFFEKTIVITÄT DES RECHTSSCHUTZES, s. 163. 
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 Moderní civilní proces je flexibilní, dynamický a transparentní. N. Trocker a V. 

Varano charakterizují tuto situaci tak, že „je-li cílem civilního procesu účinně garantovat 

ochranu práv v rozumné době a za rozumných nákladů, není možné tento cíl sledovat jediným 

modelem řízení aplikovatelným rigidně v každém případě. Tento cíl si žádá spíše flexibilitu a 

různé modely řízení použitelné podle specifik každého individuálního případu“.922  

 Rozhodující roli při vedení řízení získává soudce (litigation management).923 Nejde o 

žádnou svévoli: postup soudce musí být v každé fázi racionální a transparentní. Je 

nepřijatelné, aby soudce nechal strany tápat ohledně průběhu sporu nebo o svém právním 

názoru, nebo dokonce aby žádný právní názor neměl. Z procesu se stává řízený dialog.924 

 Civilní proces v tradiční podobě, jak se zformoval v podmínkách střední Evropy 

v druhé polovině 19. století, je schopen těmto požadavkům dostát pouze v omezeném 

rozsahu. Nechceme žádným způsobem zpochybňovat ideovou hodnotu obsaženou v jeho 

základech. Na ní ostatně spočívá soudobé chápání procesní spravedlnosti a s lepším 

konceptem zatím nikdo nepřišel. Je však nezbytné naučit se těmto hodnotám lépe rozumět a 

lépe s nimi pracovat tak, abychom je byli schopni aplikovat na nové jevy, se kterými se právo 

musí vypořádávat. Jinak hrozí, že se civilní proces bude vzdalovat svému účelu925 a místo 

prostředku udržování společenské rovnováhy se z něj stane toporná instituce, která konflikty 

spíše generuje, než řeší.    

 Předmětem reformy civilního procesu pro 21. století musí být jednak modernizace 

výchozích procesních pravidel (O.S.Ř.) a jednak nabídka nových procesních postupů, které 

budou na jednu stranu respektovat stěžejní procesní zásady, na druhou stranu ale budou 

představovat životaschopnou alternativu v situacích, které základní model není přese všechno 

                                                 
922 Viz Trocker, N., Varano, V., in TROCKER/VARANO, REFORMS OF CIVIL PROCEDURE, s. 247. 
923 Citujme ještě jednou z anglických CPR, čl. 1.4: „Soud je povinen realizovat základní účel řízení aktivním 
řízením sporů. Aktivní řízení sporů zahrnuje (a) podporu vzájemné spolupráce stran při vedení řízení, (b) 
identifikaci sporných otázek na počátku řízení, (c) promptní zjištění, které sporné otázky vyžadují vyšetření a 
projednání a které lze vyřídit jinak, (d) určení pořadí, ve kterém budou sporné otázky rozhodovány, (e) podporu 
využití ADR […] a usnadnění účasti v těchto procedurách, (f) asistenci při smírném urovnávání sporu, (g) 
stanovení časového harmonogramu nebo jiného způsobu kontroly průběhu řízení, (h) zvažování, zda užitek 
procesního úkonu vyváží jeho náklady, (i) společné řešení co možná nejvyššího počtu otázek, (j) vyřizování věci 
pokud možno bez přítomnosti stran, (k) využívání moderních technologií, a (l) instruktáž zúčastněných osob za 
účelem rychlého a účinného vyřízení věci.“  Zdaleka se tedy nejedná jen o řízení jednání, jak ho známe např. z § 
117 O.S.Ř., nýbrž o aktivní (kreativní) přístup v průběhu celého řízení, viz např. EICHHOLTZ, US-AMERIKANISCHE 

CLASS ACTION, s. 155, nebo Rhee, C. H. van. The Development of the Civil Procedural Law in the Twentieth-
Century Europe: From Party Autonomy to Judicial Case Management and Efficiency. In Rhee, C. H. van (ed.). 
Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation. Intersentia: Antwerpen, 2008, s. 11 a násl. 
924 K tomu viz Uzelac, A. Reforming Mediterranean Civil Procedure: Is There a Need for Shock Therapy? In 
Rhee, C. H. van, Uzelac, A. (eds.). Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the 
CEPEJ. Intersentia: Antwerpen, 2008, s. 80 a násl. 
925 Máme na mysli např. stále častější zahrnování rozhodčích doložek do adhezních spotřebitelských smluv. 
Záruky spravedlnosti, které takové rozhodčí řízení spotřebiteli skýtá, jsou mnohdy pochybné. Jak se zdá, vážnost 
situace si začíná uvědomovat i Nejvyšší soud ČR, srov. např. sp. zn. 32 Cdo 2227/2007.  
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úsilí schopen řešit tak účinně, jak by bylo potřeba (např. drobné nároky, odborně náročné 

spory atd.).926 

 

8.1.3. Kolektivní proces jako nástroj procesní efektivity 

 

 Kolektivní civilní soudní řízení představuje jednu z procesních alternativ.927 Byť nemá 

a nemůže mít ambice stát se základním civilněprocesním mechanismem a nemůže ani 

kompenzovat všechny nedostatky standardního civilního procesu (samozřejmě ne všechny 

případy, se kterými se civilní proces není schopen vypořádat, jsou kolektivní povahy), přesto 

je schopno podstatně přispět ke kultuře prosazování práva, zejména v těch oblastech, kde 

dvoustranný model civilního soudnictví nedostačuje. 

 Pro lepší hodnocení perspektiv kolektivního procesu v českém právu učiníme na tomto 

místě tři poznámky o problémech, které mohou být zdrojem jistých nedorozumění (třebaže 

nejde o nic, s čím bychom se nesetkali již v předchozích kapitolách). První poznámka se týká 

konsolidace zájmů, respektive procesního financování jako spouštěcího mechanismu 

kolektivní ochrany práv. Druhá rozptyluje obavy o potenciál využití kolektivních procesních 

mechanismů v České republice a třetí upozorňuje na strukturální proměny civilního procesu a 

soukromého práva vůbec. 

 

A. Konsolidace zájmů jako předpoklad kolektivního procesu 

  

 Účinek kolektivních řízení není automatický. Popsali jsme více příkladů, kdy jejich 

potenciál zůstal přes legislativní úpravu nevyužit, respektive kdy jejich užitek byl 

přinejmenším sporný. Kolektivní (zejména skupinový) proces je ve srovnání se standardním 

řízením složitějším a nákladnějším mechanismem928 a málokterý jednotlivec je ochoten 

věnovat prostředky a energii jeho organizaci, zvláště je-li jeho hospodářský zájem na řízení 

zanedbatelný.929 Na rozdíl od jiných mechanismů procesní reformy totiž kolektivní řízení 

                                                 
926 Modernizace O.S.Ř. sice pozvolna, ale přece jen probíhá (v poslední době srov. zejména zákon č. 7/2009 Sb.), 
zatímco vytváření procesních alternativ je v České republice stále v plenkách. Stimuly přicházejí zejména z EU, 
viz např. SMĚRNICE O NĚKTERÝCH ASPEKTECH MEDIACE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH, projekt 
Evropských spotřebitelských center nebo ADR ve spotřebitelských věcech pod záštitou Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Bylo by chybou domnívat se, že reforma civilního procesu musí mít výhradně legislativní podobu. 
V mnoha případech postačí odpovídající doktrinální a edukační revize (tento přístup může být dokonce účinnější 
než rozsáhlé legislativní změny).   
927 Pro zmínku o dalších alternativách viz s. 28. 
928 Nikoli nutně z hlediska procesní úpravy, ale především po organizační stránce. 
929 Opakujeme, že nominálně nízký hospodářský zájem na výsledku řízení, není důvodem k jeho podceňování. 
Tyto situace je pochopitelně třeba odlišovat od případů, kdy žádný legitimní zájem na ochraně práva není dán a 
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nedosahuje svého účelu zjednodušením procesního postupu, nýbrž koncentrací a úsporami 

z rozsahu.930  

 To je důvodem, proč je třeba, aby kolektivní řízení bylo zasazeno do vhodného 

podhoubí. Buď musí ve společnosti existovat silná přirozená občanská iniciativa, nebo tam, 

kde tomu tak není, je nezbytné současně stimulovat financování kolektivního prosazování 

práva. Představitelné je jak samofinancování (formou advokátní výsledkové odměny nebo 

např. institucí pojišťovacího charakteru), tak podpora z veřejných zdrojů.931 Nebudou-li ale 

tyto kanály konsolidace zájmů existovat, je úprava kolektivního procesu odsouzena 

k neúspěchu.932 

 

B. Intenzita využívání kolektivního procesu 

 

 Častý argument proti zavedení komplexního kolektivního řízení v České republice zní, 

že jde o příliš malou jurisdikci na to, aby v ní mohl tento institut nalézt širší uplatnění. 

Zkušenosti ze zemí podobné velikosti však ukazují, že jde o lichou námitku. Mnohem více 

záleží na kvalitě úpravy a podmínkách její aplikace.933  

 Kolektivní ochrana práv však může mít svůj význam i tehdy, jestliže její využívání 

není zrovna masové. Ilustrativním příkladem je nizozemská smírčí skupinová žaloba podle čl. 

7:907 BURGERLIJK WETBOEK, která byla od svého zavedení v roce 2005 úspěšně uplatněna 

pouze pětkrát, přesto ale přinesla veřejnosti prospěch v řádu stovek milionů EUR, kterého by 

                                                                                                                                                         
řízení má sloužit např. jako prostředek „potrestání“ žalovaného. Pak se jedná o zneužití práva a věc se nijak 
neliší od obecné problematiky šikanózních žalob. Tento aspekt zdůrazňuje např. Australská LAW REFORM 

COMMISSION, GROUPED PROCEEDINGS, bod 26. Jedná se o tzv. negative-value claims, tedy spory, které ať 
dopadnou jakkoli, budou pro žalující skupinu znamenat čistou ztrátu, viz např. BEUCHLER, CLASS ACTIONS, s. 
196. Bez ohledu na to, zda zákonodárce na tyto případy pozitivněprávně pamatuje či nikoli, je namístě skupinové 
řízení, jehož předmětem jsou negative-value claims, necertifikovat.   
930 Podle údajů EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final Report, s. 63, 64 činí úspora 
nákladů účastníka kolektivního řízení obvykle více než 90 % oproti individuálnímu řízení. 
931 Nemyslíme, že veřejná podpora kolektivního řízení musí mít nutně podobu financování prostřednictvím 
veřejných fondů (viz s. 111 výše). V evropském kontextu je přirozenější poskytovat veřejné prostředky dotačním 
způsobem spolkům (třeba i nespecificky), které pak samy rozhodnou o jejich alokaci. Podstatné je spíše to, aby 
spolky nestrádaly nedostatkem prostředků, vystupovaly sebevědomě a neobávaly se zahájit řízení ani tehdy, 
jestliže výsledek není evidentní. Také procesní neúspěch může být přínosem, přinejmenším pro formování 
právní jistoty (předmětem spolkových žalob bývají problémy, které se za jiných okolností dostanou k soudu jen 
zřídka).  
932 To potvrzují empirické studie. Viz např. Micklitz, H.-W., in MICKLITZ /ROTT/DOCEKAL/KOLBA, 
UNTERLASSUNGSKLAGEN, s. 258 (spolkovým žalobám se daří v těch zemích, kde existuje účinný systém podpory 
spolkových aktivit). 
933 Viz např. výše popsanou rakouskou reprezentativní žalobu (6.6) nebo izraelskou class action (6.3), které 
ročně zaznamenávají stovky případů. To např. na rozdíl od francouzské action en représentation conjointe podle 
čl. 422-1 CODE DE LA CONSOMMATION nebo britského kolektivního řízení podle čl. 47B COMPETITION ACT, které 
byly za léta své existence využity pouze minimálně. 
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se jinak bylo možno domoci jen nesnadno.934 Z určitého úhlu pohledu lze střízlivé využívání 

kolektivního prosazování práv považovat dokonce za výhodu. Hrozba kolektivního postihu 

vede potencionální žalované k odpovědnému jednání, samotný procesní mechanismus je však 

využíván s rozvahou a v přísně odůvodněných případech.935 

 

C. Kolektivní proces v systému prosazování soukromého práva 

   

 Bez ohledu na řadu specifik kolektivního soudního řízení nemyslíme, že jde o úkaz, 

který je procesnímu právu koncepčně cizí. V 2.3 výše jsme zdůraznili, že sociální identita 

jednotlivce je charakterizována nikoli jen poměrem ke společnosti jako takové, ale především 

také realizací zájmů prostřednictvím sociálních skupin (group nebo collective identity). 

Operační modus prosazování práva historicky reflektuje jen individuální úroveň (pojem 

subjektivního práva) a celospolečenskou úroveň (veřejné právo), zatímco od prosazování 

skupinových zájmů do značné míry neoprávněně odhlíží.936  

 Kolektivní prvek při prosazování práva je pochopitelně zdrojem konfliktů s principem 

soukromoprávní autonomie. Na druhou stranu, tradiční podoba teorie subjektivního práva 

eroduje v současné společnosti nejméně stejně rychle jako klasická teorie civilního procesu.937 

Nechceme tvrdit, že tento problém má jednoduché řešení nebo že by bylo třeba právě nyní 

revidovat právní dogmatiku938, nicméně je žádoucí mít tento aspekt na paměti při hodnocení 

fenoménu kolektivního prosazování práv.    

                                                 
934 Viz např. aktuální případ Shell: Amsterdamský odvolací soud schválil v roce 2009 smír, podle kterého se 
společnost Shell zavázala vyplatit poškozeným investorům (mimo USA) odškodnění v celkové výši 352,6 mil. 
USD plus administrativní náklady, viz http://www.shellsettlement.com. Dále srov. EVALUATION OF THE 

EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final Report, s. 15. Podobně v Portugalsku: ačkoli se portugalská úprava 
kritizuje pro nízké praktické využití, přinejmenším jeden případ znamenal pro spotřebitele značný přínos. 
Telekomunikační společnost poskytla třem milionům osob odškodnění ve výši 77 mil. EUR, viz EVALUATION OF 

THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Final Report, s. 116.  
935 Např. 12 zahájených řízení podle švédského LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG do roku 2008, viz EVALUATION OF 

THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, Švédská národní zpráva, s. 17.  
936 Kolektivní proces zdaleka není pouze výsadou západní právní kultury. Např. v Indii se vyvinula pozoruhodná 
praxe individuální žalobní legitimace ve veřejném zájmu, která není nepodobná římské actio popularis, srov. 
Dembowski, H. Taking the State to Court: Public Interest Litigation and the Public Sphere in Metropolitan India. 
Oxford University Press: Oxford, New Delhi, 2001, s. 58 a násl. Rozvoj kolektivní ochrany práv zažívá také 
Čína. Čínský civilní soudní řád z roku 1991 upravuje skupinovou žalobu jen velmi schematicky v čl. 53 až 55, 
přesto skupinové řízení prochází nebývalým rozmachem a zřetelně přerůstá do širší občanské iniciativy. Např. 
v roce 2005 vyřizovaly čínské soudy více než 500 tis. skupinových a hromadných sporů, viz GLOBAL CLASS 

ACTION, Palmer, M., Chao, Xi. Čínská národní zpráva, s. 10. Nápad těchto věcí působil soudům takové obtíže, že 
musely přistoupit k pozastavení příjmu nových žalob (tamtéž, s. 9).  
937 Srov. stále častější výskyt správních pravomocí v rámci soukromého práva, a to např. i správní trestání za 
účelem ochrany individuálních zájmů ve smluvních vztazích (např. pracovní právo nebo právo na ochranu 
spotřebitele).   
938 Ostatně vědomá reflexe kolektivní identity se v procesním právu v určité formě prosazuje již více než sto let 
(viz 5.5 výše).  
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8.1.4. Kolektivní řízení a atributy práva na spravedlivý proces 

 

A. Obecně 

 

 Účinnost procesních mechanismů dodává legitimitu hmotnému právu a z tohoto úhlu 

je nutno pohlížet na kolektivní civilní proces. Právo na spravedlivý proces funguje jako určitá 

zpětná vazba mezi procesním a hmotným právem v tom smyslu, že povaha subjektivního 

hmotného práva diktuje podobu procesního práva.  

 Právo na spravedlivý proces především předpokládá určitý standard účasti nositele 

hmotného práva v řízení. Je-li nositel oprávněn svým právem disponovat, je logické, aby 

mohl disponovat také řízením (pokud jde o jeho zahájení, průběh apod.). To platí i opačně. 

Nositel může na prosazení svého práva rezignovat nebo je svěřit jiné osobě. Nespatřujeme 

tedy žádné nesnáze v případech, kdy člen skupiny výslovně přivolí ke své účasti 

v kolektivním řízení (např. opt-in skupinové řízení nebo postupní reprezentativní žaloba). 

Členové skupiny činí informované dispoziční rozhodnutí uplatnit své právo nikoli obvyklým 

postupem, nýbrž pomocí procesní alternativy (stejně jako mohli využít jiných alternativ, ve 

kterých se standard účasti odchyluje od normálu, např. rozhodčího řízení).   

 Složitější se tato otázka stává tam, kde je subjektivní právo zahrnuto do řízení bez 

výslovného souhlasu svého nositele. Ten pak musí vyvinout aktivitu, aby právo bylo z řízení 

vyloučeno (opt-out), nepřeje-li si účastnit se řízení, nebo takovou možnost ani nemá 

(mandatorní skupinové řízení). Dostane-li se nositeli individuální zprávy o možnosti opt-out 

nebo nabude-li jiným způsobem vědomost o řízení939, lze snad nalézt důvody, proč má konat 

nikoli za účelem zahájení, ale ukončení řízení.940 Jestliže se však o řízení nedozví? 

Předpokládá subjektivní právo aktivní (dbalý) přístup jeho nositele (vigilantibus iura)? Je 

subjektivní právo ryzím atributem vůle nebo je jeho trvání podmíněno určitou kvalitou 

                                                 
939 Právo na informace o řízení je třeba považovat za součást práva na spravedlivý proces, viz např. WANNER, 
KAPMUG, s. 64. Jinou otázkou je, jaký informační standard vyhoví minimálním požadavkům práva na 
spravedlivý proces.  
940 Procesní právo je ze své povahy autoritativní. Na rozdíl od hmotného práva nutí subjekty k činnosti bez 
ohledu na to, zda se k něčemu zavázaly. Nechce-li být žalovaný odsouzen, musí se řízení aktivně účastnit (bránit 
se), třebaže žalobu považuje za bezdůvodnou (např. § 114b a 153a O.S.Ř.). To je druhá strana mince 
soukromoprávní autonomie. Pokud jde o informační standard civilního procesu (doručování, vyrozumívání), 
srov. Schultes, H.-J. Zuladung im Zivilprozess: Hinzuziehung Drittbetroffener bei Urteilen mit inter-omnes-
Wirkung ausgehend vom Beispiel des § 61 GmbHG. In Krebs, P., Nicolai, A. et al. (eds.). Summum ius, summa 
iniuria: Zivilrecht zwischen Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit: Jahrbuch Junger 
Zivilrechtswissenschaftler 1994. Richard Boorberg Verlag: Stuttgart etc., 1994, s. 242. V případě masových 
řízení autor principiálně připouští odlišný informační standard než obvykle (jeho vyvažování s potřebou 
dosáhnout účelu řízení), např. zveřejňování písemností, s odkazem na úpravu ve správním soudnictví. 
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interakce nositele s okolím? Je zřejmé, že se od procesní problematiky dostáváme zpět k teorii 

subjektivního práva, k dichotomii prvků zájmu a vůle (2.3).  

 Za praktickou pomůcku nám může posloužit institut promlčení. Ten sice napovídá, že 

tolerance k zachování hmotných práv, na jejichž prosazení nositel nemá zájem, není 

bezmezná, zároveň však lze usuzovat, že (alespoň v současném středoevropském pojetí) 

fixním způsobem vymezuje prostor, v němž se může realizovat vůle nositele práva.  

 Zdá se tedy, že autonomie výkonu práva je v současné doktríně klíčovým pojmem. 

Obstarání cizích záležitostí bez vůle dotčené osoby (nositele práva) je sice v řadě případů 

upraveno (viz s. 16), nezdá se však, že by tyto situace umožňovaly zobecnění. Středoevropské 

pojetí subjektivního práva neznalé institutů typu estoppel poskytuje procesnímu právu příliš 

úzký prostor k blokovému zdůvodnění hromadného prosazování soukromých práv bez účasti 

jejich nositelů.941 Class action se nám touto optikou jeví jako sociální fenomén, který se 

vymyká pravidlům soukromého práva.         

 

B. Podrobněji k opt-out mechanismům 

 

 Uvedeným konstatováním však nepovažujeme otázku opt-out za uzavřenou. Prostor 

pro opt-out mechanismy je totiž podle našeho názoru dán tam, kde je autonomie vůle při 

prosazování práv dysfunkční.942  

 Hovoříme o situacích, kdy není myslitelné, aby individuální zájem (v objektivizované 

podobě) odůvodnil samostatný civilněprocesní postup, především v případě drobných 

pohledávek. K jejich individuálnímu uplatnění zpravidla vůbec nedojde, a pokud ano, bude 

zřejmé, že kauza sledovaná žalobcem se liší od kauzy prosazovaného práva (a je tedy namístě 

pochybovat o legitimitě výkonu práva). Filozofie symbiózy subjektivního práva a individuální 

žalobní legitimace v těchto případech beznadějně selhává. Prvek vůle jako součást 

subjektivního práva je pouze iluzorní, a nepředstavuje tedy překážku kolektivnímu řízení.  

                                                 
941 Tím chceme říci pouze to, že procesní rezignace na vůli nositelů práv má mít zdůvodnění v hmotném právu 
(přinejmenším doktrinálně), nikoli že by takový mechanismus nebyl možný. Např. nizozemská smírčí skupinová 
žaloba je upravena v občanském zákoníku, nikoli v procesním předpise (čl. 7:907 a násl. BURGERLIJK 

WETBOEK). Soudem schválený smír představuje hmotněprávní transformaci subjektivních práv členů skupiny 
(narovnání na základě rozhodnutí soudu), viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, 
Nizozemská národní zpráva, s. 4 a násl. Procesní právo si může dovolit to, co mu hmotné právo umožní. 
Aplikace striktních pravidel v insolvenčním řízení nám nepřijde zvláštní, ačkoli ve sporném řízení bychom je 
v nejlepším případě považovali za kontroverzní (např. doručení oznámení o zahájení řízení zveřejněním podle 
§ 71 INS. Z. s ohledem na to, že zmeškání lhůty pro podání přihlášky většinou znamená ztrátu možnosti 
uspokojení pohledávky). 
942 AMERICAN LAW INSTITUTE, PRINCIPLES OF THE LAW OF AGGREGATE LITIGATION , s. 78 správně 
poznamenává, že rozdílné konstelace právní povahy a životaschopnosti (viability) nároků odůvodňují různé 
přístupy, pokud jde o kolektivní ochranu práv. 
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 Pokud nechceme problematiku prosazování těchto práv ignorovat, je třeba hledat nová 

řešení. Nejvíce nasnadě jsou právě kolektivní řízení, která abstrahují od vůle nositelů 

prosazovaných práv.943 Na mysli máme opt-out skupinové řízení nebo skimming-off 

reprezentativní řízení, popřípadě v kombinaci s cy près metodami. Požadavky práva na 

spravedlivý proces je třeba v těchto případech poměřovat prizmatem účinného přístupu 

k soudu. 

 V tomto směru se ztotožňujeme se dvěma moderními evropskými úpravami, 

konkrétně norskou skupinovou žalobou podle kapitoly 35 TVISTELOVEN a dánskou skupinovou 

žalobou podle kapitoly 23a RETSPLEJELOVEN. Obě úpravy vycházejí z opt-in mechanismu, za 

stanovených podmínek však soudu umožňují certifikovat žalobu jako opt-out řízení.944 

Předpoklady pro certifikaci dánské skupinové žaloby jsou následující: „(i) v ěc se musí týkat 

nároků tak nízké hodnoty, že evidentně nelze očekávat, že budou uplatněny individuálními 

žalobami, protože obtíže a finanční riziko spojené s individuálním řízením by bylo 

nepřiměřené výsledku, a (ii) opt-in řízení musí představovat neúčelný způsob projednání věci, 

tj. zejména v případě, jestliže věc zahrnuje velký počet osob, takže správa opt-in podání by si 

vyžádala nepřiměřené zdroje“.945  Podmínka bagatelnosti je obvykle splněna, nepřesahují-li 

jednotlivé nároky 2000 DKK.946 

 V Norsku je soud oprávněn připustit žalobu na bázi opt-out, jestliže „(i) se nároky 

týkají částek nebo hodnot, které jsou tak nízké, že existuje předpoklad, že podstatná většina 

z nich nebude uplatněna formou individuální žaloby, a (ii) nároky nejsou zdrojem otázek, 

které by bylo potřeba řešit individuálně“ .947 V norském skupinovém řízení je přípustná také 

pasivní skupinová žaloba, nemůže však být vedena jako opt-out řízení.948, 949 

 

                                                 
943 V těchto situacích se obvykle nemohou uplatnit ani opt-in skupinová řízení či ADR mechanismy.  
944 V Dánsku může být kolektivním zástupcem v opt-out řízení pouze spotřebitelský ombudsman (§ 254c odst. 2 
RETSPLEJELOVEN). 
945 Srov. § 254c odst. 8 RETSPLEJELOVEN. Viz také EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, 
Dánská národní zpráva, s. 4, 5. 
946 Tzn. cca 7 tis. Kč (podle důvodové zprávy). Viz EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS, 
Dánská národní zpráva, s. 5. 
947 Srov. čl. 35-7 odst. (1) TVISTELOVEN a dále GLOBAL CLASS ACTION, Bernt-Hamre, C. Norská národní zpráva, 
s. 15. 
948 Srov. čl. 35-15 TVISTELOVEN. 
949 Velmi podobným směrem vede své úvahy anglický Civil Justice Council, srov. Draft Court Rules for 
Collective Proceedings z 2.2.2010, dostupné na http://www.civiljusticecouncil.gov.uk, s. 10 a násl. (soud má být 
oprávněn rozhodnout, zda žalobu certifikuje v opt-in nebo opt-out režimu).  
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C. Problém řídících pravomocí soudu 

 

 Další implikace práva na spravedlivý proces mohou vznikat v průběhu kolektivního 

řízení, co se týče rozsáhlých kreačních a řídících pravomocí soudu. Jedná se o otázky 

připuštění řízení (certifikace), aprobace dispozičních úkonů (uzavření smíru, zpětvzetí žaloby 

atd.) nebo stanovení způsobu projednání věci (výběr vzorového nároku atd.).  

 Přinejmenším ze dvou důvodů máme za to, že obavy o záruky spravedlnosti nejsou 

v tomto směru opodstatněné. Kolektivní řízení je nadstavbou individuálního žalobního práva, 

nikoli jeho náhradou. Procesní podmínky jsou na rozdíl od standardního řízení nastaveny 

selektivně tak, aby kolektivně byly projednávány jen věci, u kterých tento procesní postup 

splní svůj účel (efektivita). Odmítnutí kolektivní žaloby proto, že kolektivní postup není 

v konkrétním případě proveditelný nebo je neúčelný, neznamená denegatio iustitiae.950  

 Specifické pravomoci soudu jsou pak ztělesněním tohoto principu, respektive 

projevem snahy o eliminaci rizik, která jsou s řízením spojena. Kolektivní proces má 

fiduciární charakter – členové skupiny do něj vkládají důvěru (buď výslovně nebo ex lege) a 

je namístě, aby soud vykonával nad naplňováním této důvěry dohled.951 Soud pochopitelně 

nesmí uplatňovat svou diskreci libovolně, nýbrž na základě jasných kritérií. Např. rozhoduje-

li o schválení smíru, musí konkrétně posoudit, zda podmínky smíru odpovídají výši 

uplatňovaných nároků s ohledem na vývoj sporu, zda stejnou měrou respektují zájmy všech 

členů skupiny apod.  

 Tyto otázky jsou ovšem spojeny s reformními tendencemi v civilním procesu vůbec. 

Aby se široké pravomoci soudu neobrátily ve svévoli (která by teprve kolidovala s právem na 

spravedlivý proces), je nezbytné kontradiktorní projednání důsledně chápat skrze požadavky 

transparentního argumentačního diskurzu, kterého se aktivně účastní nejen sporné strany, ale i 

soud.952         

 

                                                 
950 Na druhou stranu lze argumentovat, že denegatio iustitiae může být důsledkem neprovedení kolektivního 
řízení v případě, kdy je individuální žalobní právo nefunkční (drobné pohledávky apod.). O ústavních hranicích 
dispoziční zásady v případě bagatelních nároků hovoří např. MOLTKE, KOLLEKTIVER RECHTSSCHUTZ DER 

VERBRAUCHERINTERESSEN, s. 188.  
951 Obdobně jako by měl soud vykonávat dohled např. nad výkonem funkce opatrovníka, kterého ustanovil podle 
§ 29 a násl. O.S.Ř. 
952 Viz literaturu cit. v pozn. 915. 



 199 

D. Pozice žalovaného 

 

 Postavením žalovaného v kolektivním řízení jsme se již zabývali (např. s. 90). Za 

legitimní důvod k obavám o jeho procesní záruky především nelze považovat koncentraci 

zájmů na žalující straně. Pozice žalovaného není dobrovolná, žalovaný nerozhoduje, proti 

komu bude v řízení vystupovat a co bude předmětem řízení. Základem sporu je jeho 

hromadné jednání, a těžko proto může namítat, že v řízení stojí nikoli proti jednotlivci, ale 

skupině osob. Kolektivní řízení žalovaného procesně neznevýhodňuje, naopak spíše 

představuje vyrovnání vah, které by jinak byly vychýleny v neprospěch členů skupiny.  

 Jestliže skupina figuruje na žalované straně, je problematika obdobná s tím rozdílem, 

že ochrana práv členů opt-out skupin je naléhavějším požadavkem než v případě aktivních 

skupin. To platí i pro bagatelní věci. Je přece jen rozdíl mezi situacemi, kdy předmětem řízení 

jsou pohledávky členů skupiny, které by bez kolektivní iniciativy zůstaly ležet ladem (tzn. 

pozitivní výsledek řízení znamená pro členy skupiny přínos, negativní výsledek nepředstavuje 

újmu), a řízením, ve kterém má být členům skupiny uložena povinnost. Snad z toho důvodu 

např. norské skupinové řízení vylučuje pasivní opt-out žaloby (viz s. 197).  

 Za nepřijatelný procesní zásah do právní pozice žalovaného konečně nepovažujeme 

ani určité „rozmnožení“ žalobní legitimace, se kterým se setkáváme u reprezentativních 

žalob.953 Je-li reprezentativní legitimace podložena odpovídající konsolidací zájmů, které stojí 

v základu prosazovaných práv, nelze proti ní nic namítat. Jak ukazují zkušenosti, jisté 

znevýhodnění odpůrce plynoucí ze skutečnosti, že může být žalován jak spolkem, tak členy 

skupiny (respektive více spolky najednou), je zcela hypotetické.954  

 

E. Výsledek 

 

 Můžeme shrnout, že typově není důvod považovat kolektivní proces v jeho skupinové 

či reprezentativní podobě za rozporný s ústavním právem na spravedlivý proces. Kolizní 

mohou být pouze okolnosti, za kterých se uplatňuje.  

 Zatímco jednou může být opt-out (či dokonce mandatorní) skupinové řízení důvodem 

oprávněných námitek pro ignorování soukromoprávní autonomie, jindy (např. v případě 

                                                 
953 Např. spolkové žalobní právo podle § 54 odst. 1 OBCH. Z. nebo § 25 odst. 2 Z. O OCHR. SPOTŘ.  
954 Srov. např. pozn. 850 (historicky) a 857 (pro aktuální stav v České republice). Pro situaci v Německu 
v posledních desetiletích srov. GILLES, PROZESSRECHTLICHE PROBLEME, s. 6 a násl. Vzhledem k absolutnímu 
počtu žalobních legitimací členů skupiny je počet spolkových žalobních legitimací zanedbatelný. Vícenásobný 
postup proti žalovanému musí být navíc odůvodněn odpovídajícím právním zájmem, viz s. 91 a dále např. 
Micklitz, H.-W., Stadler, A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 1300 a násl. 
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reparace drobných difúzních škod) ho lze téměř považovat za atribut práva na spravedlivý 

proces. Zatímco spolkovou žalobu je možné za určitých okolností vnímat jako nelegitimní 

snahu přivodit žalovanému újmu, v případě poškození mnohých kolektivních statků (např. 

životního prostředí) představuje jediný životaschopný prostředek soukromoprávní nápravy.  

 Úkolem zákonodárce je tyto situace kvalitně rozlišit a upravit a nikoli kolektivní 

ochranu práv odmítat s poukazem na rizika, která ji mohou provázet. Přehlížení kolektivního 

procesu v důsledku znamená přehlížení hmotných práv.     

 

8.2. ÚVAHY DE LEGE FERENDA  

 

 V kapitole 7 jsme načrtli situaci, která panuje v oblasti kolektivního prosazování práv 

v České republice. Neuspokojivá česká realita vyniká zejména ve srovnání s mezinárodními 

trendy, se kterými jsme čtenáře seznámili na řadě míst této studie; navíc jsme se specificky 

zabývali (6.8) iniciativami Evropské unie v oblasti kolektivního prosazování spotřebitelského 

a soutěžního práva. Učiněné závěry nezanechávají pochybnosti, že českému zákonodárci 

nezbude, než vzít problematiku kolektivního civilního procesu vážně. Zaměřme se proto na 

to, jak by měl vývoj v České republice vypadat.  

 Vycházíme ze dvou scénářů. První je minimalistický a počítá spíše s evolucí než 

revolucí. Jeho předmětem je narovnání současné vadné úpravy a cílem plné využití 

existujících prostředků před zavedením nových. Druhý scénář naopak odmítá konzervativní 

řešení, vyžaduje zásadní reformu přístupu ke kolektivnímu prosazování práv a přijetí 

komplexní úpravy skupinového řízení. 

 

8.2.1. První scénář: korekce kurzu 

 

A. Odstranění § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. 

 

 Náš první návrh předpokládá zrušení ustanovení § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 věty prvé 

O.S.Ř., a to bez náhrady. Snad v úmyslu položit základ kolektivnímu řízení, zákonodárce přijal 

úpravu, která je zčásti nesrozumitelná, zčásti zbytečná a ve zbytku zřejmě v rozporu s právem 

na spravedlivý proces (viz kapitola 7).  

 Obě ustanovení sice chrání žalovaného před opakovanými spory ohledně téhož jednání 

a členové skupiny mohou za určitých předpokladů využít rozšířené závaznosti rozsudku při 

následném postupu proti žalovanému, to však není schopno vyvážit nedostatky. Navíc je 
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pochybné, zda těmto „přínosům“ odpovídá reálná potřeba.955 Nebylo-li by § 83 odst. 2 a 

§ 159a věty prvé O.S.Ř., uplatnila by se v korporátních záležitostech příslušná procesní 

ustanovení OBCH. Z., Z. O PŘEMĚNÁCH a Z. O NABÍDKÁCH PŘEVZETÍ (která jsou sama o sobě 

vyhovující) a ve věcech nekalé soutěže a spotřebitelského práva by se procesní postup vrátil 

do přirozených kolejí.  

 

B. Spolkové žalobní právo 

 

 Následující krok pak představuje rozšíření a systemizace reprezentativního žalobního 

práva. V současné době platné spolkové žalobní legitimace jsou dány buď prvorepublikovou 

tradicí (nekalá soutěž), nebo byly do českého práva implantovány prostřednictvím evropské 

legislativy (např. spotřebitelské právo). Žádnou vlastní invenci český zákonodárce dosud 

neprojevil.  

 Spolkové žalobní právo podle našeho názoru představuje vhodný prostředek, jak 

usnadnit nápravu jednání, která zasahují práva širokého okruhu osob, v situacích, kdy je o 

individuální postup jen malý zájem (např. kolektivní statky). Nejde o hypertrofii 

odpovědnostního přístupu, nýbrž o vytváření procesní legitimace na úrovni, na které se 

koncentruje zájem na nápravě. Rozhodnutí o míře právní emancipace subjektů se musí 

odehrát na úrovni hmotného a nikoli procesního práva. Uzákonit subjektivní právo a nedat 

jeho nositelům účinné prostředky k jeho prosazení (kterými mohou být právě reprezentativní 

žalobní legitimace), je pokrytecké.  

 Za nejvhodnější bychom považovali uznání obecného spolkového žalobního práva, 

nejlépe jednotně pro všechna odvětví práva a situace, kdy může dojít k hromadnému 

porušování práv. Minimálně by však mělo spolkové žalobní právo existovat (kromě 

spotřebitelského práva) pro celý rozsah soutěžního práva, práva životního prostředí a 

pracovněprávních vztahů. Jeho předmětem by měly být zdržovací a odstraňovací nároky, 

případně i odčerpání neoprávněně nabytého prospěchu za účelem jeho využití ve prospěch 

dotčených právních statků (spotřebitelských vztahů, životního prostředí apod.).956  

                                                 
955 Srov. pozn. 954. Naopak z pohledu členů skupiny je více než sporné, zda a za jakých podmínek mohou 
osoby, které nebyly účastníky řízení, exekučně využít rozsudku, který je pro ně i pro protistranu závazný (srov. 
pozn. 907).  
956 Skimming-off mechanismy se pochopitelně nemohou dotýkat individuálních nároků členů skupiny, tzn. mají 
místo pouze v případě bagatelních individuálních škod nebo tam, kde individuální újmu nelze vyčíslit. Bylo by 
možné uvažovat také o procesních mechanismech, na základě kterých by spolky uplatňovaly individuální nároky 
členů skupiny (srov. např. reprezentativní žaloby uvažované v rámci projektu EU kolektivní náhrada škody 
v soutěžním právu popsaném v 6.8.4 výše), v takovém případě bychom však považovali za účelnější přímo se 
přiklonit ke scénáři skupinového řízení, jak ho popisujeme v 8.2.2 níže).   
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 Druhou stranou mince by pak mělo být zpřísnění podmínek pro výkon žalobní 

legitimace oproti současné benevolentní legislativě. Spolek by měl splnit kvalifikovaný 

standard reprezentativnosti, kterým demonstruje způsobilost konsolidovat a řádně zastupovat 

zájmy třetích osob. Jedná se zejména o kritéria doby existence, členské základny, dosavadní 

činnosti a daňové bezúhonnosti. Neviděli bychom jako nepřijatelné ani to, aby k ověřování 

splnění těchto kritérií docházelo správněprávním postupem, jehož výsledkem by byla 

deklarace způsobilosti spolku vést reprezentativní řízení (ze které by následně vycházel 

soud).957  

 Ruku v ruce s těmito opatřeními musí jít účinná podpora spolkového žalobního práva, 

respektive spolkové činnosti jako takové. Máme na mysli podporu finanční958, ale nejen ji. 

Klíčovou úlohu totiž hraje systematický politický a legislativní respekt k těmto atributům 

občanské společnosti. Spolkové aktivity při prosazování práva nesmějí být v procesním 

prostředí vnímány jako nevítaný nebo dokonce patologický prvek. Uvědomění si, že spolkový 

fenomén představuje platformu, prostřednictvím které lze mnohé kolektivní zájmy realizovat 

účinněji než na veřejné institucionální úrovni, je znakem vyspělé právní kultury.959  

 

8.2.2. Druhý scénář: komplexní reforma 

 

A. Podoba skupinového řízení 

 

 Druhá alternativa může nebo nemusí zahrnovat kroky, které jsou obsahem prvního 

scénáře960, jejím předmětem je ale především přijetí komplexní úpravy skupinového řízení. 

Tato varianta se tedy neomezuje na prosazování kolektivních zájmů prostřednictvím 

spolkových aktivit, nýbrž autonomněji umožňuje ad hoc konstituování kolektivní akce ve 

všech případech, kdy na tom existuje zájem.  

 Její nepochybnou předností je to, že předmětem kolektivního řízení se mohou stát také 

individuální nároky (peněžité pohledávky apod.), a proto znamená důslednější řešení 

                                                 
957 Za zárodek tohoto přístupu lze považovat úpravu podle § 25 odst. 5 Z. O OCHR. SPOTŘ. 
958 Finanční asistenci je možné kombinovat se správněprávní kvalifikací spolkového žalobního práva, případně 
s jinými kritérii obdobného charakteru (např. úspěšná minulá procesní aktivita).   
959 Tento trend se označuje jako privatizace prosazování veřejného zájmu, srov. např. Micklitz, H.-W., Stadler, 
A., in MICKLITZ /STADLER, VERBANDSKLAGERECHT, s. 2, 3. Navrhovaná opatření nemusejí znamenat zvýšení 
počtu sporů. Naopak, vědomí lepší vymožitelnosti práva vede zúčastněné subjekty k zodpovědnějšímu chování 
(působí preventivně), a úhrnné náklady na vymáhání práva se proto mohou snížit. Srov. např. Hodges, C. 
Collectivism: Evaluating the Effectiveness of Public and Private Models for Regulating Consumer Protection. In 
BOOM, LOOS, COLLECTIVE ENFORCEMENT OF CONSUMER LAW, s. 291, opačně však KORTMANN, TORT LAW 

INDUSTRY, s. 807 a násl.  
960 V každém případě by však mělo dojít ke zrušení § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 věty prvé O.S.Ř. 



 203 

problému procesní efektivity. Určité riziko může na druhou stranu skýtat jistý „krok do 

neznáma“, který by tento model v českém prostředí představoval, a z toho plynoucí nebezpečí 

aplikačních deformací. Šokový efekt by mohl být výrazný zvláště v případě širokospektrální 

class action.961 Je sice možné, že procesní vývoj bude v následujících desetiletích směřovat 

právě k tomuto mechanismu, to však lze nyní obtížně tvrdit. Aktuální stav evropské 

soukromoprávní dogmatiky tomu nakloněn není.  

 I z toho důvodu považujeme za přiléhavější konstruovat úpravu skupinového řízení na 

bázi opt-in. Přesto však pro některé situace preferujeme opt-out variantu. Máme na mysli 

okolnosti, kdy je individuální zájem poškozených osob tak nízký, že není předpoklad, že by 

v opt-in řízení podstatná část členů skupiny přihlásila a doložila své nároky. V těchto 

případech není podle našeho názoru třeba zvláště spekulovat, zda opt-out mechanismus 

odpovídá zárukám tradičního civilního procesu, protože individuální žalobní právo členů 

skupiny je jen iluzorní. O splnění podmínek opt-out řízení by měl rozhodnout soud.  

 

B. Pravidla skupinového řízení 

 

 Stěžejním požadavkem je co nejméně apriori omezovat přístup ke skupinovému řízení 

a místo toho věnovat pozornost pravomocím soudu při vedení řízení.962 Považujeme za 

žádoucí, aby úprava umožňovala zahájení skupinového řízení (jak v opt-in, tak opt-out módu) 

kterémukoli členu skupiny i spolkům oprávněným hájit zájmy členů skupiny. 

Upřednostňujeme dále to, aby skupinové řízení bylo možné využít v rozsahu celé civilní 

soudní pravomoci963, a to i formou pasivní skupinové žaloby.  

                                                 
961 Nebylo by však uvážené tento instrument bez dalšího odmítat, vezmeme-li v úvahu, že v řadě vyspělých 
právních kultur class action bez obtíží funguje. Těžko přitom argumentovat odlišnostmi kontinentálního 
právního systému a common law. Na filozofii individualismu, která stojí v základu kontinentálního chápání 
subjektivního práva, je v angloamerickém modelu společnosti kladen snad ještě větší důraz než v Evropě.   
962 Jak bylo rozvedeno v předcházejícím výkladu, řada evropských úprav kolektivního řízení doplatila na 
nerespektování tohoto požadavku. K neúčinnosti procesních mechanismů vede příliš restriktivní subjektivní 
rozsah žalobního práva (např. finská skupinová žaloba může být podle čl. 4 RYHMÄKANNELAKI  podána pouze 
spotřebitelským ombudsmanem, britské kolektivní řízení podle čl. 47B COMPETITION ACT je zatím oprávněna 
zahájit pouze spotřebitelská organizace Which?) nebo náročné podmínky pro jeho výkon (s německými 
skimming-off žalobami podle GESETZ GEGEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN a GESETZ GEGEN DEN 

UNLAUTEREN WETTBEWERB lze uspět jedině v případě, že protistraně bude prokázáno úmyslné protiprávní 
jednání, viz s. 87, britské skupinové žalobě podle čl. 47B COMPETITION ACT musí předcházet správní rozhodnutí 
o protiprávním jednání žalovaného, viz pozn. č. 153, francouzské spolky mají v rámci action en représentation 
conjointe podle čl. L422-1 CODE DE LA CONSOMMATION legislativně značně omezeny možnosti, jak informovat 
členy skupiny o podání žaloby, viz s. 103). 
963 Související otázkou je, že skupinové řízení může být užitečným instrumentem také v oblasti správního 
soudnictví. Srov. např. portugalskou skupinovou žalobu podle DIREITO DE PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL E DE 

ACÇÃO POPULAR (např. GLOBAL CLASS ACTION, Antunes, H. S. Portugalská národní zpráva, s. 7) nebo izraelskou 
class action podle ZÁKONA O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ (např. GLOBAL CLASS ACTION, Magen, A., Segal, P. Izraelská 
národní zpráva, s. 14). 
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 Roli garanta, který identifikuje a vyřazuje věci, které se ke kolektivnímu řízení nehodí, 

musí plnit soud. Efektivita nabývá ve skupinovém řízení povahu procesní podmínky, a 

úkolem soudce je proto nejen rozhodnout spor, ale také vykonávat systematický dohled nad 

tím, že kolektivní řízení plní svůj účel a že zájmy nepřítomných členů skupiny jsou 

odpovídajícím způsobem zastupovány. V opt-out řízení by mělo být možné vyrozumět členy 

skupiny o probíhajícím řízení nejen individuálně, ale také např. prostřednictvím sdělovacích 

prostředků. Není-li možné dosáhnout úrovně procesní efektivity nebo není-li možné provést 

řízení se zachováním práv členů skupiny, je třeba, aby soud řízení ukončil bez meritorního 

rozhodnutí.  

 Přístup k financování skupinového řízení musí být co nejotevřenější, včetně možnosti 

využít výsledkovou (podílovou) odměnu advokáta, která bude uspokojena z plnění 

přisouzeného členům skupiny (za stanovených podmínek964). Pokud jde o opt-out řízení, lze 

doporučit, aby přisouzené plnění bylo přípustné využít nejen přímou distribucí členům 

skupiny, ale za podmínek stanovených soudem také prostřednictvím metody cy près, byla-li 

by přímá distribuce neúčelná.  

 Jsme přesvědčeni, že v této podobě může skupinové řízení znamenat podstatný 

příspěvek k úrovni prosazování práva v České republice.965   

 

8.2.3. Kam dále? 

 

 Kterou cestou by se měl český zákonodárce vydat? Odpověď na tuto otázku leží za 

hranicemi právní analýzy. My preferujeme progresivní řešení, a proto se přikláníme ke 

druhému scénáři. Z perspektivy soudobého chápání práva však pokládáme obě varianty za 

přijatelné. První reflektuje status quo a posouvá právní úpravu tam, kde už dávno měla být, 

zatímco druhý cílí poněkud dále – je stimulující. Ani jeden ze scénářů neodvádí Českou 

republiku mimo společnost zemí s rozvinutou kulturou prosazování soukromého práva. Výběr 

jednoho či druhého řešení je pouze otázkou pozice na čele966 nebo ve středu pelotonu.  

                                                 
964 Inspirativní je v tomto směru úprava v rámci švédské skupinové žaloby podle LAG OM GRUPPRÄTTEGÅNG (s. 
110). Dohoda o výsledkové (podílové) odměně může být uplatňována vůči členům skupiny tehdy, jestliže ji 
schválil soud, a v rozsahu, ve kterém ji schválil soud.  
965 Existuje řada dalších variant skupinových řízení (např. úprava společného řízení o předběžných otázkách typu 
německého KAPITALANLEGER-MUSTERVERFAHRENSGESETZ nebo anglické group litigation podle čl. 19.10 a násl. 
CPR, anebo globální smírné odškodnění členů skupiny podle nizozemské skupinové žaloby podle čl. 7:907 
BURGERLIJK WETBOEK), z našeho pohledu však jde o mechanismy, které zůstávají na půli cesty. Řeší totiž jen 
určitou výseč problémů spojených s kolektivním prosazováním práv. Z tohoto důvodu je nepovažujeme za 
vhodné východisko pro komplexní reformní úvahy.  
966 Znovu zdůrazňujeme, že skupinové řízení nelze považovat za experiment, jak by se mohlo zdát z domácího 
pohledu. Jde o institut, který se dlouhodobě v různých podobách aplikuje v řadě (většině?) vyspělých jurisdikcí. 
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 Moderní soukromé české právo má převážně konzervativní účet (v míře, jaké lze 

konzervativní legislativu odlišit od dohánění nejrůznějších skluzů) a z tohoto pohledu by se 

jevilo logičtější přijetí prvního scénáře. Podřizovat rozhodnutí o koncepčním postupu právním 

tradicím by však nebylo rozumné. Legitimitu kolektivní ochrany práv je třeba hledat 

v sociální a nikoli normativní rovině. Záleží na intenzitě společenské potřeby a ambicích 

zákonodárce, pokud jde směřování společnosti v intencích sociální spravedlnosti. Unijní 

právo sice pobízí národní zákonodárce k aktivitě a bude je pobízet ještě více, bylo by však 

mylné předpokládat, že za ně vyřeší strukturální otázky. Přijetí jednotné evropské úpravy 

kolektivního řízení je v dohledné době nepravděpodobné, situace daleko spíše nasvědčuje 

respektování národních úprav, kterých je v Evropě ostatně již nyní více než dost.  

 Nejnešťastnější scénář by představovala konfrontace s fenoménem kolektivního 

procesu bez vlastní strategie nebo dokonce náležitého pochopení problematiky. Jak může 

takový střet dopadnout, jsme ukázali v kapitole 7. SMĚRNICI O ŽALOBÁCH NA ZDRŽENÍ SE 

JEDNÁNÍ, jejímž účelem je rozšíření možností ochrany práv, český zákonodárce 

implementoval v § 83 odst. 2 a § 159a odst. 2 O.S.Ř. paradoxně způsobem, který znamená 

výrazné omezení obecné žalobní legitimace.  

 Ze všech těchto důvodů považujeme za nezbytné problematiku kolektivního 

prosazování práv kvalifikovaně diskutovat a hledat řešení. Pak lze očekávat, že zmizí 

nedůvěra a snad se dostaví také vůle k odvážnějšímu řešení. 
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9. ZÁVĚR 

 

Jak známo, právo zaostává za společenským pokrokem. Ačkoli brzdný efekt působení 

práva je pro stabilní vývoj společnosti užitečnější, než by se mohlo zdát, klíčovým 

požadavkem je, aby se sociální realita nevymkla právu natolik, aby se jeho regulace stala 

nefunkční. Právo nezná žádná univerzálně účinná řešení. Autonomii jednotlivce nemá v rukou 

zákonodárce, ale především sama společnost. Nikoliv právo formuje společnost, nýbrž 

společnost formuje právo.  

 To platí také o tak konzervativním oboru jako je civilní proces. Hovořit ve střední 

Evropě o kolektivním řízení bylo donedávna nemyslitelné, realita class action se jevila jako 

vzdálená. Poměry se však mění. S poznáním, že hmotněprávní autonomie není konstantou, 

přichází závěr, že neměnné nemusí být ani individuální pojetí civilního procesu.  

 Právě tato dialektika uvolňuje prostor pro nástup hromadného prosazování práva. 

Potřebu kolektivní identity při ochraně práv vnímáme již dlouhou dobu a stále více chápeme 

její příčiny. Často v nás ale vyvolává pocit bezradnosti – civilní soudnictví je příliš šité na 

míru tomu, co známe. Nabízí se myšlenka uniknout problému prostřednictvím veřejného 

práva. Proč by nemohly být řešením správní sankční pravomoci v soukromém právu? Ve 

snaze uchránit prerogativy tradičního civilního procesu nás možná napadnou ještě jiná řešení, 

žádné z nich však nebude uspokojivé. Nakonec budeme nuceni uznat, že právě civilní proces 

je tím, co se musí proměnit. Dospěli-li jsme k tomuto závěru, jsme připraveni přijmout 

principy kolektivního řízení.  

 Na druhou stranu nemyslíme, že je rozumné přisuzovat kolektivnímu procesu širší 

význam, než vyplývá z právě řečeného. Zejména jsme nenalezli dostatečné argumenty pro 

přístup, který ze skupinového řízení vytváří jakýsi svébytný sociální fenomén, jak se to může 

jevit z některých úprav class action (např. v USA).967 Podle našeho názoru je třeba 

podporovat kolektivní procesní prostředky pouze tehdy, jestliže jsou schopny přispět k účinné 

ochraně hmotných práv, a v míře, v jaké jsou toho schopny. To neznamená, že kolektivní 

proces musí za všech okolností kopírovat morfologii hmotného práva. Tam, kde individuální 

žalobní právo není více než teoretickou konstrukcí, je třeba pamatovat, že prioritou soudní 

ochrany je účinný přístup ke spravedlnosti. Vede-li individuální standard soudní ochrany k 

popření tohoto principu, je namístě poohlédnout se po jiném řešení (a to i v intencích opt-out 

skupinového řízení). 
                                                 
967 Nemáme ale ani dost argumentů k odmítnutí tohoto přístupu. Vycházíme z úsudku, že legislativní akce má 
být podložena důvody svědčícími v její prospěch, nikoli nedostatkem důvodů proti ní.  
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 Kolektivní řízení není všelékem. To nechceme tvrdit. Jde ovšem o metodu, která je 

schopna podstatně snížit hranici tolerance k porušování soukromých práv a zrovnoprávnit 

poškozené osoby s vlivnými protivníky (a to nejen procesně). V tomto směru představuje 

kolektivní ochrana práv integrální součást moderního civilního procesu a naopak moderní 

civilní proces je předpokladem fungování kolektivní ochrany práv. Český civilní proces jistě 

čeká nelehká cesta, než se s těmito nároky plně vypořádá.  
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Úřední dokumenty (legislativní návrhy, studie, doporučení, sdělení apod.): 

 

- American Law Institute, Institute for the Unification of the Private Law (UNIDROIT). Principles of 

Transnational Civil Procedure, přijaté v roce 2004. Dostupné na: http://www.unidroit.org/english/principles/ 

civilprocedure/main.htm 

- Analysis and Evaluation of Alternative Means of Consumer Redress through Ordinary Judicial Proceedings. 

Studie ze dne 17.1.2007 zpracovaná Katholieke Universiteit Leuven, The Study Centre for Consumer Law – 

Centre for European Economic Law. Dostupná v rámci konzultace Evropské komise ve věci kolektivního 

odškodnění spotřebitelů na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm 

- Bílá kniha Evropské komise o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel 

ES ze dne 2.4.2008, KOM(2008) 165 v konečném znění. Cit. jako BÍLÁ KNIHA O ŽALOBÁCH O NÁHRADU 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES 

- Commission Staff Working Paper SEC(2008) 404 ze dne 2.4.2008 doprovázející BÍLOU KNIHU O ŽALOBÁCH 

O NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES. Cit. jako COMMISSION STAFF 

WORKING PAPER SEC(2008) 404 

- Consultation Paper for Discussion on the Follow-Up to the Green Paper on Consumer Collective Redress. 

2009. Dostupný  na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/consultation_paper2009.pdf. Cit. jako 

CONSULTATION PAPER ON CONSUMER COLLECTIVE REDRESS 

- Consumer Redress in the European Union: Consumer Experiences, Perceptions and Choices. Studie 

Eurobarometer ze srpna 2009. Dostupná v rámci konzultace Evropské komise ve věci kolektivního 

odškodnění spotřebitelů na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm 

- Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (84) 5 o zásadách civilního procesu za účelem zlepšení 

fungování justice (principles of civil procedure designed to improve the functioning of justice) 

- Draft Court Rules for Collective Proceedings z 2.2.2010, legislativní návrh Civil Justice Council (Anglie), 

dostupný na http://www.civiljusticecouncil.gov.uk 
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- Etický kodex České advokátní komory: Usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku České advokátní 

komory ze dne 31.10.1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů 

České republiky, naposledy změněno usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/2008 

Věstníku České advokátní komory ze dne 12.5.2008. Cit. jako ETICKÝ KODEX 

- Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of Collective Redress Mechanisms in the European Union, 

sestávající z národních zpráv členských států (country reports), závěrečné zprávy (final report), Study 

Regarding the Problems Faced by Consumers in Obtaining Redress for Infringements of Consumer 

Protection Legislation, and the Economic Consequences of Such Problems atd. Studie ze dne 26.8.2008 

zpracovaná agenturami Civil Consulting a Oxford Economics. Dostupná v rámci konzultace Evropské 

komise ve věci kolektivního odškodnění spotřebitelů na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ 

collective_redress_en.htm. Cit. jako EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF COLLECTIVE REDRESS 

- Evropská komise pro efektivitu justice (European Commission for the Efficiency of Justice). Access to 

Justice in Europe: Zpráva projednaná na 8. zasedání pracovní skupiny pro hodnocení soudních systémů 

(Working Group on the Evaluation of Judicial Systems) konaném ve dnech 8. a 9.11.2007. Dostupná na: 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/ Etudes9Acces_en.pdf 

- Impact Assessment Report ze dne 2.4.2008, SEC(2008) 405 doprovázející BÍLOU KNIHU O ŽALOBÁCH O 

NÁHRADU ŠKODY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ANTIMONOPOLNÍCH PRAVIDEL ES 

- Law Reform Commission. Report No. 46: Grouped Proceedings in the Federal Court. Australian 

Government Publishing Service: Canberra, 1988. Cit. jako LAW REFORM COMMISSION, GROUPED 

PROCEEDINGS 

- Making Antitrust Damages Actions More Effective in the EU: Welfare Impact and Potential Scenarios. 

Studie ze dne 21.12.2007 zpracovaná Centre for European Policy Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam a 

LUISS Guido Carli. Dostupná v rámci konzultace Evropské komise ve věci náhrady škody způsobené 

porušením antimonopolních pravidel ES na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ 

collective_redress_en.htm 

- Manual for Complex Litigation, Fourth (Board of Editors: Marcus, S., Smith, F. M. et al.). Federal Judicial 

Center, 2004. Cit. jako MANUAL FOR COMPLEX LITIGATION  

- Office parlamentaire d’evaluation de la législation: Raport de l’exercice de l’action civile par les 

associations z 10.5.1999, dostupné na: http://www.assemblee-nationale.fr/rap-oel/r1583.asp. Cit. jako 

OFFICE PARLAMENTAIRE, L’ EXERCICE DE L’ACTION CIVILE PAR LES ASSOCIATIONS 

- Quantifying Antitrust Damages: Towards Non-Binding Guidance for Courts. Studie z prosince 2009 

zpracovaná agenturou Oxera a spol. Dostupná v rámci konzultace Evropské komise ve věci náhrady škody 

způsobené porušením antimonopolních pravidel ES na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ 

collective_redress_en.htm 

- Sdělení Evropské komise k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na 

zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, které se týká subjektů oprávněných podat návrh 

podle článku 2 uvedené směrnice. Úřední věstník Evropské unie 25.6.2010, 2010/C 167/02) 

- Strategie spotřebitelské politiky Evropské unie 2007 – 2013 ze dne 13.3.2007, KOM(2007) 99 v konečném 

znění 
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- Study on the Use of Alternative Dispute Resolution in the European Union. Studie ze dne 16.10.2009 

zpracovaná agenturou Civic Consulting. Dostupná v rámci konzultace Evropské komise ve věci 

kolektivního odškodnění spotřebitelů na: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ 

collective_redress_en.htm 

- Tweede Kamer der Staten-Generaal (Druhá komora nizozemského parlamentu): zpráva ze zasedání 1991 – 

1992, 22486, Nr. 3. Regeling van de bevoegdheid van bepaalde rechtspersonen om ter bescherming van de 

belangen van andere personen een rechtsvordering in te stellen (úprava procesních pravomocí některých 

právních subjektů k ochraně zájmů třetích osob) 

- United States Code, 2006 Edition (kompilace federálního práva USA sestavovaná Office of the Law 

Revision Counsel of the House of Representatives). Cit jako U.S.C. 

- Vládní návrh zákona občanský zákoník, předložený Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 7.5.2009. 

Dostupný na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html  

- Zelená kniha Evropské komise o kolektivním odškodnění spotřebitelů ze dne 27.11.2008, KOM(2008) 694 

v konečném znění. Cit. jako ZELENÁ KNIHA O KOLEKTIVNÍM ODŠKODNĚNÍ SPOTŘEBITELŮ 

- Zelená kniha Evropské komise o posouzení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 21.4.2009, KOM(2009) 175 

v konečném znění 

- Zelená kniha Evropské komise o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních 

pravidel ES z 19.12.2005, KOM(2005) 672 v konečném znění 

- Zivilverfahrens-Novelle 2007, Entwurf: Bundesgesetz, mit dem die Zivilprozessordnung, das 

Gerichtsgebührenrecht und das Rechtsanwaltstarifgesetz geändert werden, předložený rakouskému 

Parlamentu dne 31.5.2007. Dostupný na: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00070/ 

pmh.shtml. Cit. jako ENTWURF DER ZIVILVERFAHRENS-NOVELLE 2007 

- Zpráva Evropské komise o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na 

zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů z roku 2008. Dostupná na: http://ec.europa.eu/ 

consumers/enforcement/docs/report_inj_cs.pdf. Cit. jako ZPRÁVA KOMISE O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES 

 

 

II.  CITOVANÉ PRÁVNÍ P ŘEDPISY 

 

Austrálie: 

 

- Federal Court of Australia Act 1976 (č. 156) ze dne 6.1.2005, naposledy změněn novelou č. 103 ze dne 

17.8.2010. Cit. jako FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT 

- Supreme Court of South Australia Civil Rules 2006 ze dne 27.7.2006, naposledy změněny novelou č. 12 ze 

dne 29.7.2010 

- Supreme Court of Victoria Act 1986 (č. 110) ze dne 16.12.1986, ve znění ke dni 1.7.2010 (verze 069D). Cit. 

jako SUPREME COURT OF V ICTORIA ACT 
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Bulharsko: 

 

- Zákon o ochraně spotřebitele (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ) ze dne 9.12.2005, 

naposledy změněn dne 5.3.2010. Cit. jako ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE 

 

Česká republika: 

 

- Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon 

Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky, změněn ústavním zákonem č. 162/1998 

Sb. Cit. jako LISTINA 

- Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, změněn zákonem č. 420/2009 Sb. Cit. jako Z. O NABÍDKÁCH 

PŘEVZETÍ 

- Zákon č. 111/1927 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži, zrušen zákonem č. 141/1950 Sb. 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, naposledy změněn zákonem č. 227/2009 Sb. Cit. jako 

ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), 

naposledy změněn zákonem č. 153/2010 Sb. 

- Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, naposledy změněn zákonem č. 

227/2009 Sb. Cit. jako Z. O PŘEMĚNÁCH 

- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, naposledy změněn zákonem č. 153/2010 Sb. Cit. 

jako Z. O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH 

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), naposledy změněn zákonem č. 227/2009 Sb. 

- Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, naposledy změněn zákonem č. 219/2010 Sb. Cit jako TRESTNÍ ŘÁD 

- Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, naposledy změněn zákonem č. 320/2009 Sb. Cit. jako S.Ř.S. 

- Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, 

naposledy změněn zákonem č. 413/2005 Sb. 

- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), naposledy změněn zákonem 

č. 227/2009 Sb. Cit. jako INS. Z. 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), naposledy změněn 

zákonem č. 227/2009 Sb. Cit. jako STAV. Z. 

- Zákon č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu 

autorském), zrušen zákonem č. 115/1953 Sb. 

- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

- Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, naposledy změněn zákonem č. 160/2010 Sb. 

- Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, naposledy změněn zákonem č. 223/2009 Sb. Cit. jako Z. O 

VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, naposledy změněn zákonem č. 155/2010 Sb. Cit. jako OBČ. Z. 

- Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, změněn zákonem č. 306/2009 Sb. 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, naposledy změněn zákonem č. 227/2009 Sb. Cit. jako SPRÁVNÍ ŘÁD 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, naposledy změněn zákonem č. 152/2010 Sb. Cit. jako OBCH. Z. 
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- Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zrušen zákonem č. 143/2001 Sb. 

- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, naposledy změněn zákonem č. 155/2010 Sb. Cit. jako zákon 

o ochraně spotřebitele nebo Z. O OCHR. SPOTŘ. 

- Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, změněn zákonem č. 218/2009 Sb. 

- Zákon č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů, naposledy změněn zákonem č. 227/2009 Sb. Cit. jako Z. O 

SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, naposledy změněn zákonem č. 227/2009 Sb. 

- Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, naposledy změněn zákonem č. 

7/2009 Sb. Cit. jako Z. O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM A PROCESNÍM 

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, naposledy změněn zákonem č. 227/2009 Sb. Cit. jako O.S.Ř. 

 

Čína:  

 

- Civilní soudní řád Čínské lidové republiky (中华人民共和国民事诉讼法) ze dne 9.4.1991, ve znění ze dne 

28.10.2007 (účinném ode dne 1.4.2008) 

 

Dánsko: 

 

- Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (Retsplejeloven) (zákon o soudním řízení) ze dne 21.9.2004, 

naposledy změněn zákonem č. 718 ze dne 25.6.2010. Cit jako RETSPLEJELOVEN 

 

Evropská unie: 

 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004/ES o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v 

oblasti ochrany spotřebitele“), naposledy změněno směrnicí č. 2009/136/ES 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 805/2004/ES, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro 

nesporné nároky, naposledy změněno nařízením č. 1103/2008/ES 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 864/2007/ES o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové 

vztahy (Řím II) 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných 

nárocích. Cit. jako NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ EVROPSKÉ ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/35/ES o postupu proti opožděným platbám v obchodních 

transakcích. Cit. jako SMĚRNICE O POSTUPU PROTI OPOŽDĚNÝM PLATBÁM V  OBCHODNÍCH TRANSAKCÍCH 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven, změněna 

směrnicí č. 2009/138/ES 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/25/ES o nabídkách převzetí 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví 
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- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES, o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech. Cit. jako SMĚRNICE O NĚKTERÝCH ASPEKTECH MEDIACE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH 

VĚCECH 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany 

zájmů spotřebitelů, nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se 

jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění). Cit jako SMĚRNICE O ŽALOBÁCH NA 

ZDRŽENÍ SE JEDNÁNÍ 

- Směrnice Rady č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich 

rasu nebo etnický původ 

- Směrnice Rady č. 78/855/EHS o fúzích akciových společností, naposledy změněna směrnicí č. 2009/109/ES 

- Smlouva o fungování Evropské unie (podepsaná v původním znění dne 25.3.1957), ve znění Lisabonské 

smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, ze dne 

13.12.2007. Cit. jako SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EU 

 

Finsko: 

 

- Laki kuluttajariitalautakunnasta (zákon o Komisi pro stížnosti spotřebitelů) č. 8/2007 ze dne 12.1.2007 

- Ryhmäkannelaki (zákon o skupinovém řízení) č. 444/2007 ze dne 13.4.2007, změněn zákonem č. 1758/2009 

ze dne 29.12.2009. Cit. jako RYHMÄKANNELAKI  

 

Francie: 

 

- Code de la consommation, založen na zákonu č. 93-949 ze dne 26.7.1993 (legislativní část), naposledy 

změněn dne 29.7.2010. Cit. jako CODE DE LA CONSOMMATION 

- Code de la propriété intellectuelle, vyhlášen zákonem č. 92-597 ze dne 1.7.1992, naposledy změněn dne 

28.7.2010 

- Code de l'action sociale et des familles, založen na zákonu č. 2000-1249 ze dne 21.12.2000 (legislativní 

část), naposledy změněn dne 8.8.2010 

- Code de procédure civile, vyhlášen dekretem č. 75-1123 ze dne 5.12.1975, naposledy změněn dne 3.5.2010. 

- Code de procédure penale, založen na zákonu č. 57-1426 ze dne 31.12.1957, naposledy změněn dne 

11.8.2010. Cit. jako CODE DE PROCÉDURE PENALE 

- Code général des impôts, založen zejména na dekretu č. 50-478 ze dne 6.4.1950, naposledy změněn dne 

27.4.2010 

- Code monétaire et financier, založen na nařízení č. 2000-1223 ze dne 14.12.2000 (legislativní část), 

naposledy změněn dne 29.7.2010. Cit. jako CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER 

- Code rural et de la pêche maritime, reformován nařízením č. 2010-462 ze dne 6.5.2010, naposledy změněn 

dne 1.8.2010 
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- Loi d’orientation du commerce et de l’artisanat (loi Royer) ze dne 27.12.1973 (č. 73-1193), naposledy 

změněn dne 14.5.2009 

- Loi relative a la création des syndicats professionnels ze dne 21.3.1884, v současné době integrován v code 

du travail (v platném znění založeném na nařízení č. 2007-329 ze dne 12.3.2007, legislativní část) 

- Loi relative au contrat d'association ze dne 1.7.1901, naposledy změněn dne 7.8.2009. Cit. jako LOI 

RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION 

- Ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence ze dne 1.12.1986 (č. 86-1243), naposledy 

změněno dne 16.6.2002 (v rozhodující části však zrušeno nařízením č. 2000-912 ze dne 18.9.2000) 

 

Itálie: 

 

- Codice del consumo (spotřebitelský zákoník), legislativní dekret č. 206/2005 ze dne 6.9.2005, naposledy 

změněn zákonem č. 99/09 ze dne 23.7.2009. Cit. jako CODICE DEL CONSUMO 

 

Izrael: 

 

- Zákon o skupinovém řízení (חוק תובענות יצוגיות) č. 5766-2006 ze dne 12.3.2006, naposledy změněn dne 

15.6.2010. Cit. jako ZÁKON O SKUPINOVÉM ŘÍZENÍ 

 

Kanada: 

 

- Class Proceedings Act provincie Britská Kolumbie, R.S.B.C. 1996, c. 50, naposledy změněn dne 4.12.2006, 

B.C.Reg. 335/2006. Cit. jako CLASS PROCEEDINGS ACT 
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ABSTRAKT 

 

 Předmětem této studie je kolektivní ochrana soukromých práv jako specifický 

civilněprocesní jev.  

Na prvním místě objasňujeme filozofii kolektivního soudního řízení. Argumentujeme, 

že systém prosazování soukromého práva funguje na principech spontánního řádu, využívá 

tedy přirozené okolnosti, že subjekty sledují vlastní zájmy a tím realizují subjektivní práva. 

V soudobé společnosti se právní styk rozmělňuje do množství úkonů o nízké jmenovité 

hodnotě. To má za následek, že značná část subjektivních práv postrádá dostatečně intenzivní 

individuální zájem a jejich procesní realizace selhává. Kolektivní proces se snaží o nápravu 

konsolidací zájmů pomocí pravidel kolektivní akce. Tím dochází ke zvyšování hodnoty 

předmětu sporu a úsporám z rozsahu. Agregované zájmy typizujeme na ad hoc seskupené 

rovnoběžné individuální zájmy, obecné zájmy, které reprezentují novou kvalitu na kolektivní 

úrovni, a veřejný zájem jako nejširší kategorii obecného zájmu. S využitím těchto závěrů 

odůvodňujeme jednotlivé prostředky kolektivní ochrany práv. 

Analýzu kolektivního procesu vedeme skrze tři kritéria – osobu konsolidátora zájmů 

(kolektivního zástupce), procesní postavení zastupovaných osob a konstrukci kolektivního 

řízení. Kolektivním zástupcem se může stát některý ze členů zastupované skupiny osob, 

spolek, předmětem jehož činnosti je ochrana zájmů třetích osob, orgán veřejné moci a 

v určitých případech také advokát. Zastupovaným osobám může být přiznáno právo 

participace na řízení, není to však podmínkou (v druhém případě by zastupované osoby 

neměly být vázány výsledkem řízení). Nároky zastupované skupiny osob mohou být do řízení 

zahrnuty automaticky s tím, že členové skupiny, kteří se svou účastí nesouhlasí, mají možnost 

vyloučit se (hovoříme o opt-out řízení), anebo je třeba nároky jednotlivě přihlašovat (opt-in 

řízení). 

Základní dichotomii prostředků kolektivního prosazování práv představuje 

reprezentativní a skupinové řízení (representative proceedings, group proceedings). 

Reprezentativního řízení se členové skupiny bezprostředně neúčastní; funkci kolektivního 

zástupce zpravidla zastává spolek nebo orgán veřejné moci a předmětem řízení je obecný 

(veřejný) zájem. Skupinové řízení naopak počítá s účastí členů skupiny, kolektivním 

zástupcem bývá některý ze členů skupiny (advokát) a v řízení je prosazován soubor 

samostatných individuálních zájmů. Zvláštním typem opt-out skupinového řízení je class 

action, jak se vyvinula v USA.     
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Zkoumáme dopady kolektivního řízení do individuální sféry z hlediska práva na 

spravedlivý proces (zejména pokud jde o opt-out nástroje), rizika hromadného prosazování 

práv a postavení soudu v řízení (litigation management). Zajímá nás informační standard 

kolektivního řízení vůči členům skupiny (individuální vyrozumívání oproti informování 

prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků), ochrana zájmů pasivních členů skupiny, 

procesní opatření za účelem vyloučení koluzního jednání kolektivního zástupce, schvalování 

dispozičních úkonů soudem apod.  

Věnujeme rovněž pozornost problematice financování kolektivního procesu, která 

klíčovým způsobem přispívá k praktickému účinku úprav. Parciální individuální nároky 

prosazované v kolektivním řízení obvykle neodůvodňují převzetí intenzivního procesního 

rizika jednotlivým členem skupiny, a kolektivní ochranu práv je proto třeba externě 

stimulovat. Nabízí se veřejná dotační podpora skupinových řízení nebo spolkové činnosti, 

anebo nejjednodušeji tlumení rizik prostřednictvím dohody s advokátem o výsledkové 

podílové odměně (contingency fees). 

Popisujeme sedm konkrétních úprav kolektivního řízení, které představují ilustrativní 

vzorek soudobého kolektivního civilního procesu. Zabýváme se class actions v USA, 

Austrálii a Izraeli, opt-in skupinovým řízením ve Švédsku, německým vzorovým řízením 

v záležitostech kapitálového trhu a reprezentativním žalobním právem v Rakousku a Francii. 

Stranou neponecháváme ani historické aspekty kolektivní ochrany práv. Východiska 

moderního kolektivního řízení demonstrujeme na příkladu římských actiones populares, 

formování kolektivní procesní subjektivity v Anglii 17. až 19. století, vzniku spolkového 

žalobního práva v 19. století ve Francii a nakonec také na procesu zrození moderní class 

action v USA. 

Představujeme existující problémy mezinárodního práva kolektivního procesu. 

Národní úpravy vykazují mimořádnou variabilitu a uznání cizí reprezentativní žalobní 

legitimace nebo skupinového rozsudku není samozřejmostí, jak tomu obvykle je 

v individuálním procesu. Klademe důraz na aktivity Evropské unie, která představuje 

platformu pro konfrontaci národních přístupů. Analyzujeme směrnici č. 98/27/ES o žalobách 

na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů a informujeme o projektech 

kolektivního odškodnění spotřebitelů a vymáhání náhrady škody vzniklé porušením předpisů 

proti omezování hospodářské soutěže (jehož zamýšlenou součástí je zavedení kolektivních 

procesních mechanismů národními zákonodárci). Poukazujeme na to, že na evropské úrovni 

se myšlenka kolektivní procesní ochrany stále více prosazuje, a přinejmenším proto český 

zákonodárce nemůže tento problém přehlížet.   
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Podrobujeme kritice platnou úpravu v občanském soudním řádu (§ 83 odst. 2 a § 159a 

odst. 2), která kolektivní proces podceňuje a paušálním rozšířením překážky litispendence a 

rei iudicatae zbavuje široké skupiny osob procesních záruk. Aplikační rozsah cit. ustanovení 

rozdělujeme na řízení v korporátních věcech projednávaná v nesporném režimu na straně 

jedné a sporná řízení ve věcech nekalé soutěže a ochrany spotřebitele na straně druhé a pro 

obě skupiny vytyčujeme předpoklady, které je třeba splnit, aby řízení vyhovělo standardu 

práva na spravedlivý proces.  

Uzavíráme, že kolektivní řízení je jedním z požadavků rekonstrukce civilního procesu 

pro 21. století. Řešení pro Českou republiku shledáváme v emancipaci spolkového žalobního 

práva a ideálně také v přijetí komplexní úpravy skupinového řízení, která umožní kterékoli 

z poškozených osob domáhat se náhrady na účet všech poškozených. Výchozím modelem by 

mělo být opt-in skupinové řízení, pro bagatelní nároky však nevylučujeme ani opt-out 

mechanismus.  
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ABSTRACT 

 

 The subject of the present thesis is the collective protection of private rights as a 

specific procedural appearance.  

In the first place, we put forth the philosophy of collective judicial procedure. We 

contend that the system of enforcement of private rights utilizes the principles of spontaneous 

order, i.e. it builds on the finding that persons follow self-interests and, thus, exercise their 

rights. In contemporary society legal relations disintegrate into series of acts of low face 

value. As a consequence, a great part of rights lack corresponding (sufficiently intensive) 

individual interest and their procedural redress inevitably fails. Collective procedure pushes 

for relief through consolidation of interests on the principles of collective action. The value of 

the subject of the proceedings gets increased and economies of scale are achieved. We 

classify the aggregated interests into parallel individual interests (ad hoc grouped), general 

interests, which represent new quality on collective level, and public interest as a broadest 

category of general interest. On the basis of these conclusions, particular collective 

enforcement schemes are substantiated.  

We analyze the collective procedure from the perspective of three criteria – the nature 

of the consolidator of interests (representative party), procedural position of represented 

persons, and structure of the collective proceedings. The representative party may be one of 

the members of the group of represented persons, association established to protect third 

persons’ interests, public authority, or, in certain instances, also attorney. The represented 

persons may be granted a right to participate in the proceedings, but it is not a condition 

(however, in the later case, the represented persons should not be bound by the result of the 

proceedings). The claims can be automatically included in the proceedings whereas the group 

members, who do not agree with adjudication of their claims, may opt-out (opt-out 

proceedings), or group members can be required to individually enter the suit (opt-in 

proceedings). 

The basic dichotomy of the collective enforcement mechanisms is the distinction 

between representative and group proceedings. In the representative proceedings, group 

members do not take direct part in the suit; proceedings are usually conducted by an 

association or public authority and its subject concentrates on enforcement of general (public) 

interest. By contrast, the group proceedings draw the group members in, the role of the 

representative party is frequently performed by one of the group members (attorney), and the 
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litigation is driven by a set of independent individual interests. Class action, as developed in 

the U.S., is a kind of opt-out group proceedings. 

We inquire into the impacts of collective procedure on individual sphere from the due-

process point of view (e.g. as concerns the opt-out and opt-in schemes), risks of the mass 

adjudication, and position of the court (litigation management). In these terms we research the 

information standard in relation to group members (individual notice as opposed to 

information through mass media), protection of passive group members, procedural measures 

to prevent collusion, supervision of the representative party’s power to terminate, settle or 

otherwise dispose of the proceedings etc. 

Attention is also paid to financing of collective procedure as a key factor of 

workability of particular regulations. Petty individual claims enforced in collective 

proceedings rarely motivate single group members to assume intensive litigation risks, and 

that is why the collective practice has to be externally stimulated. Various solutions can be 

contemplated, such as public subsidies to plaintiffs in group proceedings and support of 

associational activity. However, the easiest option is to cover the risks by attorney’s 

contingency fees. 

We describe seven legislative schemes that represent an illustrative sample of modern 

collective procedure: class actions in the U.S., Australia and Israel, opt-in group proceedings 

in Sweden, German model proceedings in capital market disputes and representative actions 

in Austria and France. Neither the historical context is left aside. We demonstrate the points 

of departure of contemporary attitudes to collective procedure on the examples of Roman 

actiones populares, formation of collective procedural standing in the 17th to 19th century 

England, adoption of associational actions in 19th century in France and, finally, the process 

of shaping the modern class action in the U.S. 

Specific problems arise from international law of collective procedure. National 

regulations show extreme variability and recognition of foreign representative standing or 

group judgment is not a matter of course, as is usually the case of individual litigation. We 

underscore the activities of the European Union that serves as a platform for confrontation of 

national attitudes. We analyze the Directive 98/27/EC on injunctions for the protection of 

consumers’ interests and inform of the projects on consumer collective redress and damages 

actions for breach of antitrust rules (whose intended part is implementation of collective 

procedural mechanisms by national legislators). The idea of collective procedural protection 

obviously gains momentum on the European level, and at least this is the reason why the 

Czech legislator cannot ignore the issue. 
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We criticize current provisions of the Czech Civil Procedure Code on collective 

procedure (§ 83(2) and § 159a(2)) for underestimating the problem and denying broad groups 

of persons from basic procedural rights by extending the res judicata and lis pedens effects 

indiscriminately. We split the application range of both these provisions into corporate 

matters heard in non-contentious jurisdiction, on one hand, and contentious litigation in the 

fields of unfair competition and consumer protection, on the other, and outline the 

requirements that must be met in order to keep the compliance with the due-process standard. 

We conclude that the collective procedure is one of the demands for reconstruction of 

civil procedure in the 21st century. As a solution for the Czech Republic, we propose 

emancipation of associational procedural activity and, ideally, also adoption of a complex 

regulation of group proceedings that would enable any aggrieved party to sue on behalf of the 

entire group. The default model should consist in opt-in group procedure, nevertheless, in 

case of small claims, we do not exclude even opt-out mechanism.   


