
 

 
 
 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
FLORENTINUM (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz 

www.komora.cz 

 
 

k materiálu Ministerstva spravedlnosti 

Návrh zákona o hromadném řízení  
 

 

V Praze dne 18. ledna 2023 

Č. j.: 8/6000/2023 

 

A. Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu 

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) oceňuje, že oproti návrhu zákona o hromadných 
žalobách, který byl předložen v roce 2019, tento nový návrh volí střízlivější a pro kontinentální 

právní prostor vhodnější variantu opt-in s omezením pouze na spotřebitelské spory.  Tím spolu s  
požadavkem, aby byl žalobce finančně nezávislým spolkem na ochranu spotřebitelů, dochází k 

omezení možnosti zneužití hromadného řízení pro konkurenční boj, nikoliv však k vyloučení této 

možnosti.  

Jelikož návrh zákona provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 (dále jen 
„Směrnice“), jsou základní rysy řízení pevně dány. Přesto však návrh na několika místech volí 

variantu provedení Směrnice, která není vhodná a která zvyšuje nebezpečí zneužití institutu 

hromadného řízení.  

Jsme přesvědčeni o nadbytečnosti některých navrhovaných ustanovení, která povedou k 

nadměrné zátěži žalovaných subjektů, ohrožení bezpečnosti citlivých informací či dokonce 

možnostem zneužití institutu hromadných řízení. Nepřijatelné riziko představuje také navržený 
koncept financování hromadných žalob a neziskové osoby, který přímo vybízí ke zneužívání 

hromadných žalob bez adekvátních zábran.  

Návrh znamená výrazné zvýšení nákladů souvisejících s odškodňováním spotřebitelů, a to bez 

ohledu na to, zda bude žaloba samotná úspěšná či nikoliv.  

Nad rámec návrhu navrhujeme, aby spotřebitel, který chce přihlásit svou pohledávku, musel 
zároveň zaplatit poplatek za přihlášku. Takto získané prostředky by se v případě úspěchu žalobce 

spotřebitelům vracely, příp. by sloužily ke krytí nákladů žalobce, ovšem v případě neúspěchu by 
byly použity na úhradu náhrady nákladů řízení přiznané žalovanému. Tím by bylo zajištěno, že 

úspěšnému žalovanému bude skutečně vyplacena alespoň nějaká náhrada. Směrnice v č lánku 

20 odst. 3 výběr takového poplatku žalobcem umožňuje. Navrhujeme, aby poplatek byl v tako vé 
úrovni, že splní požadavek Směrnice, aby byl nízký, ale aby zároveň plnil zajišťovací funkci,  ale i 

funkci regulační, tedy aby se do řízení přihlašovali jen ti spotřebitelé, kteří skutečně jsou členy 
skupiny, a není jejich zájmem svou účast ve skupině, resp. v řízení, jen zneužít. Navrhujeme,  aby 

byl stanoven poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

Návrh v každém případě podnikatele výrazně zasáhne, v řadě podstatných bodů překračuje 

hranice vytyčené Směrnicí a nadměrně podnikatele zatěžuje a zvyšuje jejich rizika. Legisvakanční 
lhůta není dostatečná. Proto níže uvádíme připomínky ke konkrétním ustanovením navrženého 

zákona o hromadných žalobách.  
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B. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § § 1, § 2, § 21 odst. 1 písm. b), § 33 odst. 2 a § 40 odst. 2 

Navrhujeme slova „podobném“, „podobného“ nebo „s podobným“ v ustanoveních § 1, § 2,  § 21 
odst. 1 písm. b), § 33 odst. 2 a § 40 odst. 2 nahradit slovem „ste jném“,  „stejného“  nebo „se  

stejným“. 

Odůvodnění:  

V návrhu zákona je vágní vymezení členství ve skupině, tj. předmětu hromadného řízení – 

podobný skutkový nebo právní základ, které bude přinášet problémy způsobující prodlužování 
hromadného řízení, jež mohou vést i k neukončení či zastavení hromadného řízení. Takto pojatý 

předmět hromadného řízení, tj. různost projednávaných nároků by vedla k naprosté 
nepřehlednosti konkrétního hromadného řízení a jeho nehospodárnosti a neefektivitě.  Např.  by 

soud musel vést pro tyto jednotlivé nároky rozdílné dokazování a rozdíly reflektovat i v rozsudku. 

Konstrukce „podobných“ nároků je naprosto cizí současnému občanskému soudnímu procesu 
(srov. ust. 112 OSŘ). Podle teorie a praxe je totožnost (shodnost) skutkového stavu zachována za 

předpokladu, že je úplná shoda alespoň v jednání při rozdílném následku či úplná shoda alespoň 
v následku při rozdílném jednání či jednání nebo následek (nebo obojí) jsou alespoň částečně 

shodné – shoda ovšem musí být v podstatných okolnostech, jimiž se rozumějí skutkové okolnosti 

charakterizující jednání nebo následek z hlediska právní kvalifikace. Na zachování totožnosti 
skutku nemají vliv změny v okolnostech, které pouze individualizují žalovaný skutek z hlediska 

času, místa, formy zavinění, rozsahu následku a motivace, když shoda v následku či jednání není 

dotčena. Aby se splnil cíl hromadného řízení, musí v tomto řízení jít o nároky stejné.  

2. Př ipomínka k § 3 

Navrhujeme v § 3 vypustit slova „nebo určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není“ takto: 

„Hromadnou žalobou se lze domáhat splnění povinnosti nebo určení, zda tu právní poměr nebo 

právo je či není.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vypustit možnost domáhat se v hromadném řízení určení, zda tu právní poměr nebo 

právo je či není. Jedním z účelů hromadných řízení je urychlit vymáhání pohledávek spotřebitelů a 

ulehčit soudní soustavě. Ani jednoho z těchto účelů nemůže být dosaženo samotnou určovací 
žalobou, a naopak samotné určovací rozhodnutí může vést pouze k dalším (individuálním) 

žalobám na plnění. Navrhujeme proto možnost žaloby na určení z návrhu vypustit. Směrnice 
takovou úpravu umožňuje, když vyžaduje, aby měly oprávněné subjekty právo domáhat se 

alespoň opatření na zdržení se jednání a opatření ke zjednání nápravy. Požadavek Směrnice tak 

bude naplněn samotnou možností domáhat se splnění povinnosti.   

3. Př ipomínka k § 6 

Navrhujeme upravit znění ust. § 6 takto: 

„V hromadném řízení se projednávají a rozhodují spory vyplývající z právních vztahů mezi 
podnikatelem a spotřebiteli se spotřebitelským charakterem, ve kterých jedna strana vystupuje 

jako podnikatel a druhá strana jako spotřebitel.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zpřesnění věcného okruhu sporů, kterých se mohou hromadná řízení týkat. Původně 

navrhované znění by vedlo k výkladovým potížím ohledně otázky, zda musí mít právní vztah, který 
je předmětem hromadného řízení, spotřebitelský charakter, nebo postačí, aby na jedné straně 
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vztahu stál podnikatel a na druhé spotřebitel, bez ohledu na obsah a charakter vztahu 

samotného. 

4. Př ipomínka k § 10 

Navrhujeme v ustanovení § 10 vypustit písm. a) a další písmena přejmenovat, takto:  

„Procesní práva zúčastněného člena skupiny 

Zúčastněný člen skupiny má v hromadném řízení 

a) právo vyjádřit se, 

ba) právo nahlížet do spisu a  

cb) další práva, která mu přiznává tento zákon.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vyřazení práva zúčastněného člena skupiny vyjádřit se.  Toto právo by v rozporu s 
účelem hromadných řízení mohlo vést k průtahům v řízení a zahlcení soudu stovkami podání 

jednotlivých spotřebitelů. Zároveň by se tak neúměrně zvyšovaly náklady strany žalované, která by 

se kromě podání samotného žalobce musela seznamovat i s vyjádřeními ostatních subjektů.  

Nemožností „vyjádřit se“ nedojde k porušení ústavně garantovaného práva zúčastněného č lena 
skupiny na přístup k soudu, protože zúčastněný člen skupiny bude mít nadále možnost vyjadřovat 

skrze žalobce, a protože zúčastněný člen skupiny v hromadném řízení vystupuje z vlastní vůle, 
přičemž se může rozhodnout hromadného řízení neúčastnit a uplatnit svůj nárok individuální 

žalobou se všemi standardními právy účastníka řízení včetně práva vyjádřit se. Navrhujeme 

případně upravit procesní postup vyjádření zúčastněného člena skupiny prostřednictvím žalobce,  
a to včetně výslovné úpravy možnosti nebrat vyjádření zúčastněného člena skupiny v potaz. 

Směrnice nevyžaduje, aby měl zúčastněný člen skupiny právo vyjádřit se 

5. Připomínka k § 11 

Navrhujeme v § 11 doplnit text takto: 

„Neziskovou osobou podle tohoto zákona je právnická osoba, jejíž předmět činnosti dokládá, ž e 

má oprávněný zájem chránit zájmy spotřebitelů, a která je zapsána na seznam osob oprávněných 
podávat zástupné žaloby v jiném členském státě Evropské unie, než který je k podávání 

zástupných žalob určil, podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele.“ 

Odůvodnění: 

Návrh zákona odkazuje na vymezení oprávněné osoby dle ustanovení § 25 zákona o ochraně 

spotřebitele. Dle čl. 4 odst. 3 písm. b) Směrnice vyplývá, že by oprávněným subjektem měl být 
pouze takový subjekt, jehož „účel vyplývající ze zakladatelského právního jednání dokládá, že má 

oprávněný zájem chránit zájmy spotřebitelů podle ustanovení práva Unie uvedených v příloze I“ . 
Taková podmínka přitom v zákoně o ochraně spotřebitele výslovně uvedena není. Proto 

navrhujeme doplnění ustanovení § 11. 

6. Připomínka k § 12  

Navrhujeme doplnit ustanovení § 12 takto: 

„Splnění podmínky podle § 11 doloží nezisková osoba soudu při prvním úkonu, který v 

hromadném řízení učinila. Nezisková osoba současně s tím soudu doloží,  že není ov livňována 
osobami, které nejsou spotřebiteli, zejména podnikateli, kteří mohou mít hospodářský zá jem na 

podání hromadné žaloby, a za tímto úče lem má  zavedeny postupy umožňujíc í předcháze t 
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takovému vlivu, jakož i střetu zájmů mezi jí samotnou, jejími poskytovateli financování  a zá jmy 

spotřebitelů“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava přibližuje dané ustanovení požadavkům Směrnice. Z čl. 4 odst. 3 písm. e) 

Směrnice vyplývá, že oprávněný subjekt musí splňovat, že je „nezávislý a není ovlivňován 
osobami, které nejsou spotřebiteli, zejména obchodníky, a které mají hospodářský zájem na 

podání zástupné žaloby, a to i v případě financování třetími stranami, a za tímto účelem má 
zavedeny postupy umožňující předcházet takovému vlivu, jakož i střetu zájmů mezi jím 

samotným, jeho poskytovateli financování a zájmy spotřebitelů“. Taková podmínka přitom v 

zákoně o ochraně spotřebitele, se kterým je navrhované ust. § 12 přes § 11 propojené, výslovně 

uvedena není, proto navrhujeme tuto úpravu. 

7. Připomínka k § 13 

Navrhujeme doplnit ustanovení § 13 tak, že pokud nebude osvědčeno splnění podmínek 

hromadného řízení, nelze v řízení o hromadné žalobě pokračovat.  

Odůvodnění: 

Je třeba výslovně stanovit, že nezisková osoba, která vstoupí na místo jiného žalobce, musí 

osvědčit podmínky přípustnosti hromadného řízení, jinak nebude jako žalobce akceptována. Tj. je 
třeba vyloučit, že žalobu podá nezisková osoba, která poslouží jen pro účely posouzení 

přípustnosti, a jakmile soud vydá usnesení o přípustnosti, bude žalobce nahrazen jinou 

neziskovou osobou, u které se již nebude zkoumat financování konkurentem žalovaného apod. 
Ani důvodová zpráva k navrhovanému zákonu se tímto aspektem nezabývá. Výslovně je také 

třeba stanovit, že i nezisková osoba, která vstoupí na místo jiného žalobce, musí soudu doložit 
přehled zdrojů financování, a kdy se tak stane a s jakými důsledky, pokud nebudou zdroje 

financování v souladu s podmínkami hromadného řízení. Dokud nebude toto osvědčeno, musí být 

stanoveno, že řízení o žalobě nepokračuje. 

8. Př ipomínka k § 16 odst. 2 

Navrhujeme upravit ustanovení § 16 odst. 2 takto:  

„ (2) Žalobce je povinen v hromadném řízení jednat s řádnou péčí řádného hospodáře.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby byl žalobce povinen postupovat v souladu s péčí řádného hospodáře. Péče 

řádného hospodáře je na rozdíl od „řádné péče“ běžně používaným a srozumitelným standardem 

kvality jednání, a to jak v hmotněprávních, tak procesních předpisech.  

9. Př ipomínka k § 21 odst. 1 písm. a) 

Navrhujeme doplnit text ust. § 21 odst. 1 písm. a) takto: 

„(1) Hromadné řízení je možné vést, bylo-li osvědčeno, že 

a) skupina má alespoň 20 50 členů, kteří vyjádřili vůli být zúčastněnými členy skupiny,“ 

Odůvodnění: 

V návrhu zákona je u velikosti skupiny jako podmínka hromadného řízení navrhován počet 
alespoň 20 členů. Tento počet se nám zdá nízký na to, aby se pro něj stanovovalo zvláštní 

procesní řízení. Důvodová zpráva dostatečně nevymezuje, proč zákonodárce zvolil limitn í počet 
20 členů skupiny. Při zachování účelu Směrnice je stále možné počet navýšit tak, aby bylo 

zabráněno jak účelovým a šikanózním hromadným žalobám, tak zbytečnému zatěžování 
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krajských soudů drobnými pochybeními podnikatelů, které se nedotkly významného množství 

spotřebitelů. Několikanásobné zvýšení počtu členů skupiny (minimálně námi navrhovaných 50 
členů, za přiměřený ale považujeme i vyšší limit, např. 100 členů) již reflektuje i výraznější 

intenzitu zásahu, která byla tvrzeným jednáním podnikatele způsobena. Zároveň navrhujeme 

doplnění textu, aby podmínkou vedení hromadného řízení bylo, že po celou dobu řízení včetně 
podání hromadné žaloby existuje alespoň 50 členů skupiny, kteří mají zájem hromadné řízení 

vést. Předkládaný text návrhu by mohl vést k výkladu, že není potřeba, aby s podáním hromadné 
žaloby aktivně souhlasilo alespoň 20 členů skupiny. Tento výklad by tak znamenal, že by žalobce 

například jen doložil, že určitého vadného výrobku bylo prodáno 5.000 kusů, a proto existuje 

alespoň 20 členů skupiny. Ve skutečnosti by ale ani alespoň 20 osob, které si vadný výrobek 
koupily, hromadné řízení vést nechtělo, a řízení o hromadné žalobě by mohlo být iniciováno např. 

jen jedinou osobou, což by mohlo vést ke zneužití institutu i vzhledem k předpokládanému 
mediálnímu zájmu o zahájená hromadná řízení. Proto navrhujeme jednak zvýšení počtu č lenů a 

jednak doložení toho, že tento vyšší počet členů skupiny má zájem hromadné řízení vést. 

Alternativně k výše uvedenému návrhu 

Případně je možné se inspirovat německou právní úpravou, aby pro podání hromadné žaloby byla 

podmínkou skupina o velikosti alespoň 20 členů a pro další vedení hromadného řízení, po 

uplynutí lhůty pro přihlašování, skupina o velikosti alespoň 50 členů.  

10. Připomínka k § 21 odst. 1 písm. f) a h) 

Navrhujeme, aby v ustanovení § 21 písm. f) a h) byla stanovena kritéria pro hodnocení 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva k těmto ustanovení uvádí, že „je na místě, aby se soud ještě před tím, než vydá 
certifikační usnesení, zabýval otázkou, zda žaloba nemá vést pouze k dehonestaci třetích osob,  

nebyla podána čistě pro poškození konkurenta či dokonce za účelem jeho hospodářské 
likvidace“, resp. „V souladu s čl. 10 Směrnice dále platí, že hromadná žaloba nesmí být 

financována třetí stranou, která je konkurentem žalovaného, je na žalovaném závislá nebo která 

nadmíru ovlivňuje žalobce způsobem, který by poškodil kolektivní zájmy spotřebitelů, jichž se 
hromadná žaloba týká. Tuto podmínku soud zkoumá zejména při zohlednění přehledu zdrojů 

finančních prostředků.“  

Avšak ani z důvodové zprávy není zřejmé, jak by měl soud splnění těchto podmínek hodnotit. Není 

zřejmé, jaké situace mohou nasvědčovat tomu, že žaloba je financovaná konkurentem 
žalovaného. Není zřejmé, jak má soud ověřovat zdroje finančních prostředků. Navržené znění 

nevylučuje pouze formální hodnocení, přitom již tato fáze vyžaduje precizní vyhodnocení s ituace 
tak, aby bylo vyloučeno, že skutečným cílem žalobce je poškození žalovaného např. i tím, že 

budou interní kapacity žalovaného vyčleněny pro součinnost soudu - § 23 odst. 2 stanoví, že soud 
může k posouzení podmínek hromadného řízení nařídit jednání. Soud má o přípustnosti 

rozhodnout do 3 měsíců, nebrání-li tomu složitost věci nebo důvody hodné zvláštního zřetele. 

Kapacity žalovaného tedy mohou být po uvedenou dobu vyčleněny k řešení podané žaloby ,  a tím 
může dojít k omezení či zastavení jiných aktivit žalovaného. Vymáhání škody takto způsobené 

žalovanému může být velmi obtížné. 

11. Př ipomínka k § 21 odst. 1 nové písm. i) 

Navrhujeme doplnit v ustanovení § 21 odst. 1 písm. nové písm. i), které zní:  

„i) žalobce složil na zvláštní účet u banky dostatečnou jistotu na úhradu nákladů řízení a  banka 

neumožní s  těmito prostředky nakládat dříve, než bude hromadné řízení  prav omocně 

skončeno.““. 
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Odůvodnění: 

Návrh zákona počítá s tím, že žalobcem bude nezisková osoba. Zároveň s tím implicitně předjímá, 

že je možné financování sporu ze strany třetí osoby. Žádným způsobem nicméně neřeší 

schopnost žalobce dostát povinnosti úhrady nákladů řízení v případě neúspěchu ve věci s amé.   
Náklady řízení přitom mohou být s ohledem na potenciálně vysoký předmět žaloby a ustanovení 

§ 74 odst. 2 předkládaného návrhu zákona zcela zásadní. Uvedené doplnění by mělo jednak 
zajistit dostatečnou bonitu žalobce v případě neúspěchu ve věci a zároveň odradit od účelového a 

tendenčního podávání hromadných žalob. 

12. Připomínka k § 22 nové písm. f) 

Navrhujeme doplnit text ustanovení § 22 o nové písm. f), které zní: 

„f) uvedení skutečností, které svědčí o tom, že jistota na úhradu nákladů ř ízení s lo žená podle 

§ 21 odst. 1 písm. i) je pro účely hromadného řízení dostatečná.““ 

Odůvodnění: 

Ve fázi posuzování přípustnosti hromadné žaloby ještě nebude patrné, jaká bude celková částka k 

uplatnění vzhledem k tomu, že ostatní zúčastnění členové se budou moci přihlásit až po zahájení 
hromadného řízení. Přesto by měl mít žalobce vždy představu, jak vysoká může být částka k 

uplatnění a kolik procesních úkonů bude ve věci nezbytné učinit. Navrhujeme proto povinnost 
žalobce odůvodnit dostatečnou výši jistoty, která je popsána v připomínce k § 21 odst. 1 nové 

písm. i). 

13. Připomínka k § 22 nový odst. 2 

Navrhujeme původní text ustanovení § 22 označit jako odst. 1 a doplnit v § 22 nový odstavec  2 

tohoto znění: 

„(2) K hromadné žalobě musí být přil oženo také p ísemné čestné pro hlášení podepsané  
statutárním orgánem žalobce, že jsou splněny podmínky d le §  21.  Plat í, že  takové čestné 

prohlášení bez dalšího neosvědčuje splnění podmínek podle § 21.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vložení nového odstavce 2, dle kterého musí být k hromadné žalobě přiloženo také 

čestné prohlášení o tom, že jsou splněny podmínky dle § 21, které musí být podepsáno 
statutárním orgánem žalobce bez možnosti zastoupení. Tím bude omezeno především podávání 

šikanózních žalob osobami napojenými na konkurenty žalovaného, protože statutární orgán 

žalobce bude muset prohlásit, že jsou splněny předpoklady § 21, se všemi právními důsledky 
vědomě nepravdivého prohlášení. Čestné prohlášení má být nezbytnou přílohou žalobního 

návrhu, avšak nemá představovat jediný důkaz o osvědčení podmínek dle § 21.   
 

14. Připomínka k § 23 odst. 1 

Navrhujeme doplnit v ustanovení § 23 odst. 1 druhou větu: „Žalobce je povinen připojit k návrhu 

listiny, jichž se dovolává.“, takto: 
 

„(1) Po zahájení hromadného řízení soud nejprve zkoumá splnění podmínek  hromadného řízení . 

Žalobce je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.“ 

Odůvodnění: 

Aby soud mohl splnění podmínek pro hromadné řízení posoudit co nejrychleji,  navrhujeme,  aby 

byla stanovena povinnost předložit listinné důkazy.  
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15. Připomínka k § 23 odst. 2 a 3 

Navrhujeme upravit ustanovení § 23 odst. 2 a 3 takto:  

„(2) K posouzení podmínek hromadného řízení může soud nařídit jednání. Soud zkoumá splnění 

podmínek hromadného řízení pouze na základě hromadné ža loby a j ejích příloh bez slyšení 

účastníků. Ustanovení jiných právních předpisů ohledně výzvy k opravení nebo doplnění  podání, 
které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurči té, se 

nepoužijí. 

(3) Soud rozhoduje o přípustnosti hromadné žaloby usnesením. Nebrání-li tomu složitost věci 

nebo důvody zvláštního zřetele hodné na straně účastníků hromadného řízení, vydá soud toto 

usnesení do 3 měsíců 14 dnů od zahájení hromadného řízení.“ 

Odůvodnění: 

Běžící hromadné řízení představuje významné reputační riziko pro podnikatele, a to i řízení zjevně 

neoprávněné. Navrhujeme tedy, aby soud posoudil splnění podmínek hromadného řízení v krátké, 
čtrnáctidenní lhůtě, a to jen na základě návrhu samotného a jeho příloh. Posouzení se přitom 

nikterak netýká merita věci, ale pouze splnění technických předpokladů pro zahájení samotného 

řízení. Jelikož je žalobce povinně zastoupen advokátem, je požadavek na kvalitně připravený 
návrh na zahájení řízení adekvátní. Obdobný systém již v českém procesním právu funguje u 

institutu návrhu na nařízení předběžného opatření. Naše stanovisko vychází z předpokladu, že i v 

této situaci bude soud postupovat podle § 114a OSŘ, to znamená zajistí si vyjádření žalovaného.   

16. Připomínka k § 23 nový odst. 4 

Navrhujeme doplnit do ustanovení § 23 nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Zahájení hromadného řízení brání tomu, aby ve sporu o práva nebo oprávněné zá jmy členů 

skupiny na stejném skutkovém a právním základě probíhalo u soudu jiné hromadné řízení.“ 

Odůvodnění: 

Navržené ustanovení míří na situace, kdy by podání hromadné žaloby v obdobné věci mělo 

vylučovat podání další hromadné žaloby. Není účelné, aby o téže věci rozhodoval stejný soud 

dvakrát. Takový postup by byl proti zásadě hospodárnosti řízení a mohl by vést ke zbytečnému 
zahlcení soudů. Doplněné ustanovení přitom vychází z premisy zahájeného řízení dle ustanovení 

§ 23 odst. 1, které by zásadně mělo vylučovat zahájení dalšího řízení v téže věci. 

17. Připomínka k § 24 odst. 1  

Navrhujeme v ustanovení § 24 odst. 1 slovo „soudu“ nahradit slovy „k návrhu na zahájení řízení “ 

a nakonec věty vložit obsahující také informaci o způsobu budoucího financování řízení. Zároveň 
navrhujeme doplnit druhou větu, která zní: „V případě pochybnost í o původu zdrojů těchto 

finančních prostředků kdykoliv v průběhu hromadného řízení soud vyzve žalobce k doložení jejich 

původu.“ 

„(1) Žalobce soudu k návrhu na zahájení řízení doloží přehled zdrojů finančních prostředků 

použitých na podporu hromadné žaloby  obsahuj ící také i nformaci o způsobu budoucího  

financování řízení .  V případě pochybností o původu zdrojů těchto finančních prostředků kdykol iv 

v průběhu hromadného řízení soud vyzve žalobce k doložení jejich původu.“ 

Odůvodnění: 

Z předloženého návrhu není zcela zřejmé, zda má žalobce předkládat informace o své finanční 

situaci automaticky již s podáním žaloby, nebo později v průběhu řízení nebo zda tak bude činit až 

na výzvu soudu. Považujeme za nutné zakotvit, že doklady o zdrojích financování uvádí žalobce již 
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přímo v podané žalobě, aby se vyloučily případy, že žalobce předloží tyto informace krátce před 

uplynutím lhůty podle § 23 odst. 3 (lhůta pro vydání usnesení o přípustnosti).  

Z předkladatelem navrženého znění neplyne, zda a v jakém rozsahu má žalovaný přístup k těmto 

informacím. Důvodová zpráva uvádí „Žalovaný může soud navést, že je původ zdrojů finančních 
prostředků podezřelý a naznačuje možný střet zájmů nebo zneužití práva. Žalovaný sám se může 

v této souvislosti vyjadřovat, předkládat důkazy nebo činit návrhy. Tyto skutečnosti vyplývají z 
obecných principů a pravidel občanského soudního řízení sporného.“ Pro vyloučení pochybností 

je třeba stanovit, že žalovaný má plný přístup ke všem informacím o zdrojích financování a je 

třeba stanovit lhůtu, po kterou se žalovaný může k uvedeným zdrojům vyjádřit a postupovat 
způsobem uvedeným v důvodové zprávě, tj. např. označovat nedostatečné informace o těchto 

zdrojích financování. Tato lhůta by měla být stanovena v zákoně jako minimální, max.  délku pak 

vymezí soud.  

18. Připomínka k § 25 

Navrhujeme v ustanovení § 25 doplnit nový odstavec 4 tohoto znění: 

 

„(4) Oprávnění soudu zjistit i z jiných zdrojů skutečné majitele právnické osoby ,  poskytující  

finanční prostředky na podporu hromadné žaloby, tím není dotčeno.“ 

Odůvodnění: 

Evidence skutečných majitelů neposkytuje dostatečnou jistotu k prověření skutečného stavu věci. 

V některých případech v evidenci tyto údaje chybí, případně jsou zde uvedeny osoby na základě 

právní domněnky. Toto ustanovení by mělo soud inspirovat k hledání i dalších zdrojů k ověření 

financování. 

19.  Připomínka k § 26 

Navrhujeme ustanovení § 26 přeformulovat tak, aby bylo možné zkoumat zdroje financování 

během celého průběhu hromadného řízení, umožnit podnět žalovaného ke zkoumání zdroje 

financování hromadné žaloby a stanovit, že do doby rozhodnutí o odvolání hromadné řízení neběží 

Odůvodnění: 

Zkoumání původu zdrojů financování musí probíhat průběžně během celé doby hromadného 
řízení, neboť se dá předpokládat, že nezisková osoba financuje svou činnost průběžně, a může se 

tak kdykoliv dostat do konfliktu s požadavky přípustnosti hromadného řízení. Proto je třeba 

výslovně stanovit, že toto zkoumání bude soud provádět průběžně, minimálně však vždy na návrh 
žalovaného (je možné stanovit přímo v zákoně minimální dobu, po které lze podat nový návrh na 

ověření zdrojů financování, která však nesmí být neúměrná vzhledem k plánu hromadného 

řízení). Je třeba zakotvit, že žalovaný může dát podnět k tomuto zkoumání.  

Pokud soud vyhodnotí, že zdroje financování nejsou v souladu s požadavky zákona, má vyzvat 

žalobce, aby finanční prostředky odmítl nebo v nich provedl změnu. Z této formulace není zřejmé,  

co se rozumí provedením změn ve finančních prostředcích. Důvodová zpráva nedává žádné bližš í 
vodítko. Dále je třeba výslovně stanovit, že soud určí lhůtu pro provedení těchto úkonů, a určit, co 

se stane v případě, že je žalobce neprovede. Namístě je v takovém případě rozhodnout o 
nepřípustnosti hromadného řízení a zastavit řízení o podané žalobě. Pokud nyní § 26 odst. 2 

stanoví, že včas podané odvolání odkládá právní moc a vykonatelnost tohoto usnesení, je třeba 
napevno stanovit, že do doby rozhodnutí o odvolání hromadné řízení neběží a zejména že žalobce 

nemůže žádat o zpřístupnění dokumentů podle § 67. Dokud nebude pravomocně rozhodnuto o 

tom, že zdroje financování žalobce jsou v pořádku, nesmí mít žalobce možnost zajistit si přístup k 

interním dokumentům a informacím žalovaného (viz připomínka k § 67). 
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20. Připomínka k § 27 

Navrhujeme upravit text ustanovení § 27 odst. 2 písm. d) takto:  

d) lhůtu pro přihlašování,  která  činí 2  měsíce od uveřejnění  pravomocného usnesen í o  

přípustnosti hromadné žaloby v rejstříku hromadných ř ízení ,  kterou soud určí s ohledem na 
povahu sporu a velikost skupiny, která činí alespoň 2 měsíce, nejvýše však 6 měsíců od 

uveřejnění pravomocného usnesení o přípustnosti hromadné žaloby v rejstříku hromadných 
řízení, a 

Alternativně navrhujeme v § 27 odst. 2 písm. d) číslo „6“ nahradit číslem „3“. 

Odůvodnění: 

Lhůta 2 měsíců se jeví s ohledem na zachování právní jistoty a předvídatelnosti na úrovni 
žalovaného jako dostatečná. Obdobná lhůta je inkorporována v insolvenčním zákoně pro 

uplatnění pohledávek. Není věcného důvodu, aby lhůta pro přihlašování nároků do h romadného 
řízení byla delší. Prodlužování právní nejistoty a soudního řízení není obecně žádoucí. O to více, že 

s ohledem na ustanovení § 82 předkládaného návrhu zákona se zúčastněným osobám staví 

promlčecí lhůta zpětně ke dni podání hromadné žaloby. Stanovení lhůty půl roku pro uplatnění 
přihlášek by nepřípustným způsobem prodlužovalo zákonnou lhůtu pro promlčení nároku. 

Navržená lhůta je konformní s čl. 9 Směrnice. 

 
21. Připomínka k § 30 

Navrhujeme ustanovení § 30 přeformulovat tak, aby se zcela jednoznačně vyloučilo, že 
prostřednictvím zveřejnění informací o hromadném řízení dojde ke zveřejnění dokumentů 

žalovaného, které nejsou veřejně dostupné, tj. vyloučit obcházení smyslu tohoto institutu za 

účelem poškození žalovaného. 

Odůvodnění: 

§ 30 odst. 3 stanoví, že soud uveřejní hromadnou žalobu v rejstříku hromadných řízení. Důvodová 
zpráva k tomu uvádí „Soud má povinnost usnesení o přípustnosti hromadné žaloby uveřejnit též v 

rejstříku hromadných řízení, v němž bude toto rozhodnutí přístupné dálkově. Den uveřejn ění 
usnesení v rejstříku je též dnem doručení členům skupiny.“ Zde je rozpor, protože formulace 

zákona uvádí uveřejnění žaloby, důvodová zpráva usnesení o přípustnosti žaloby. § 92 odst. 2 

písm. d) uvádí, že se zveřejňuje „předmět hromadného řízení a základní vymezení právního 
základu hromadné žaloby“, písm. h) „písemnosti, u nichž tak stanoví tento zákon, nebo o jejic hž 

uveřejnění rozhodl soud, které se v rejstříku hromadných řízení uveřejňují chronologicky s 
uvedením okamžiku jejich vložení“. Důvodová zpráva pak uvádí, že u jednotlivých žalob jsou v 

rejstříku uvedeny zejména základní informace o hromadném řízení. Uveřejnění celé žaloby včetně 

navrhovaných důkazů apod. vystupuje nad rámec pouhé informace o tom, že hromadné řízení 
bylo připuštěno. Zcela nepřípustné pak je případné uveřejnění změny žaloby poté, kdy žalobce 

upraví (změní) žalobu podle dokumentů zpřístupněných podle § 67, včetně zveřejnění těchto 
dokumentů, pokud je žalobce označí jako přílohy žaloby či navrhované důkazy. Důvodová zpráva 

se k takové situaci nevyjadřuje. Je třeba zcela jednoznačně vyloučit, že prostřednictvím zveřejnění 
informací o hromadném řízení dojde ke zveřejnění dokumentů žalovaného, které nejsou veřejně 

dostupné, tj. vyloučit obcházení smyslu tohoto institutu za účelem poškození  

 
22. Připomínka k § 36 

Navrhujeme ustanovení § 36 upravit a doplnit o nový odstavec 3 a stávající odstavce 3 a 4 

přečíslovat, takto: 
„(1) Podmínky hromadného řízení podle § 11 a  § 21  soud zkoumá kdykoliv v průběhu 

hromadného řízení ve věci samé. 
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(2) Zjistí-li soud, že některá z podmínek hromadného řízení není splněna, a nepodařilo-li se tento 

nedostatek odstranit v soudem stanovené lhůtě, soud hromadné řízení zastaví.  
(3) Soud hromadné řízení zastaví, pokud kdykoliv v průběhu hromadného  řízení  klesne p očet 

zúčastněných členů skupiny pod 50. 

(34) Usnesení o zastavení hromadného řízení soud bez zbytečného odkladu uveřejní v rejstř íku 
hromadných řízení.  

(45) Žalobce vyrozumí zúčastněné členy skupiny o tom, že mohou zahájit individuální řízení.“ 
 

Odůvodnění:  

První změna je zcela nezbytná, jelikož nezisková osoba může přestat splňovat podmínku zápisu 
dle § 11 v průběhu hromadného řízení, avšak dle předloženého návrhu zákona je tato skutečnost 

dokládána pouze na počátku (při prvním úkonu, náležitost hromadné žaloby) hromadného řízení. 
Sice je v doprovodném zákoně zakotvena povinnost ministerstva průmyslu a obchodu alesp oň 

jednou za 5 let zkontrolovat, zda právnické osoby uvedené v seznamu oprávněných osob splňují 

podmínky pro zařazení na seznam oprávněných osob, avšak dojde-li k vyškrtnutí osoby ze 
seznamu v průběhu hromadného řízení, tato skutečnost již nebude dle stávajícího znění nadále v 

řízení posuzována, a řízení tak bude vedeno osobou, která není neziskovou osobou dle zákona.  
Stejně tak je nutné stanovit časový rámec pro odstranění identifikovaných nedostatků. Dále 

dáváme ke zvážení zakotvení ustanovení o maximální délce této lhůty a nemožnosti jejího 

prodloužení. 
V případě, že v jakýkoliv okamžik klesne počet zúčastněných členů skupiny pod 50, resp.  20 (viz 

naše připomínky výše) tj. v situaci, kdy nebude splněn jeden ze základních předpokladů, pro který 
bylo řízení zahájeno (viz § 21) navrhujeme, aby soud řízení zastavil. Vedení hromadného řízení 

ohledně nároků, u kterých není alespoň 50, resp. 20 (dle původního návrhu předkladatele) 
spotřebitelů, kteří by mohli být zúčastněnými členy skupiny a zároveň mají o svou účast zájem,  by 

bylo proti smyslu hromadných žalob jako nástroje kolektivní ochrany práv spotřebitelů a takové 

řízení by bylo neefektivní. Jednotliví členové mohou svůj nárok uplatnit v individuálních řízeních. 
 

23. Připomínka k § 38 odst. 1 

Navrhuje se upravit ustanovení § 38 odst. 1 takto: 

 
(1) Přihláška se podává u soudu, a to písemně, ústně do protokolu nebo s využitím formuláře, 

který je uveřejněn v rejstříku hromadných řízení. Přihlášku podanou v  elektronické podobě j e 
třeba podepsat způsobem, se kterým zvláštní právní  předpis spojuj e účinky v lastnoručního 

podpisu1). Přihlášku podanou v listinné podobě je třeba opatřit úředně ověřeným podpisem.“ 
 
1)§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a  autorizované konverzi 

dokumentů; § 6  odst.  1 zákona č. 2 97/201 6 Sb. , o  s lužbách vytvářejíc ích důvěru pro 
elektronické transakce. 

 

Odůvodnění:  

Navržená úprava by měla eliminovat riziko, že do hromadného řízení se budou přihlašovat fiktivní 

zúčastněné osoby, resp. že bude nahrazena jejich vůle. Při zachování principu opt-in je třeba mít 
postaveno najisto, že přihláška je skutečně vůlí zúčastněné osoby. Navrhovaná úprava rovněž 

reflektuje a výslovně přiznává možnost podat přihlášku i prostřednictvím elektronických 
prostředků. Úprava zároveň výslovně odkazuje na zavedený způsob takto činěných úkonů 

vyplývající z ustanovení § 42 odst. 3 OSŘ, a dalších předpisů uvedených v př íslušné poznámce 

pod čarou. Lze tak uvažovat o možnosti podat přihlášku i e-mailem s uznávaným elektronickým 
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podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, nebo přihlášku podanou prostřednictvím sítě datových schránek ve 
smyslu ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů. Bez navrhovaného provázání úpravy existuje neopodstatněné 

riziko plynoucí z využití elektronických prostředků a uplatňování fiktivních či účelových nároků od 

osob, které na řízení buď nemusejí mít zájem, nebo jejichž existenci nelze ověřit.  

24. Př ipomínka k § 38 odst. 2  

Navrhujeme upravit ustanovení § 38 odst. 2 takto: 

(2) Přihláška musí kromě náležitostí podání podle občanského soudního řádu obsahovat též 
označení hromadného řízení, kterého se týká, skutková tvrzení a důkazy osvědčující, že člen  

skupiny, který se do hromadného řízení přihlašuje, splňuje předpoklady členství ve skupině, a 
musí z ní být patrno, čeho se člen skupiny po žalovaném domáhá. Přihláška dále musí obsahovat  

poučení pro zúčastněnou osobu o povinnosti nést náklady ř ízení v případech podle § 75 odst. 2.“ 

Odůvodnění:  

Uvedené ustanovení by mělo zajistit dostatečné srozumění pro zúčastněné osoby, že v případech 

předvídaných dle ustanovení § 75 odst. 2 mohou nést náklady řízení, a zajistit tak prevenci 

potenciálně obstrukčních kroků ze strany zúčastněných osob. 

25. Připomínka k § 39 

Navrhujeme v § 39 slova „uplynutí lhůty pro přihlašování“ nahradit slovy „skončení dokazování“ 

takto: 

„Přihlášku může zúčastněný člen skupiny vzít zcela nebo zčásti zpět do uplynutí lhůty pro 
přihlašování  skončení dokazování.“ 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme upravit text tak, že přihlášku může zúčastněný člen skupiny vzít zcela nebo částečně 

zpět až do skončení dokazování (tj. do poučení podle § 119a OSŘ). Analogicky poukazujeme na 

úpravu dle insolvenčního zákona,  kdy je možné přihlášku do insolvence vzít kdykoliv zpět. 
Považujeme za správné, aby právu přihlásit se do řízení odpovídalo i právo se z něj  relativně 

svobodně odhlásit, čemuž možnost odhlášení ve stávajícím znění neodpovídá. U hromadných 
řízení by měl být nejzazší bod pro zpětvzetí právě zmiňované poučení. Po něm totiž následují 

závěrečné návrhy a vyhlášení rozsudku,  tedy aby soud v okamžiku vyhlášení věděl, kdo jsou 

zúčastnění členové. Omezení taktizování (viz důvodová zpráva) nepovažujeme za silný argum ent,  

neboť jde proti duchu dispoziční zásady. 

26. Připomínka k § 42 

Navrhujeme v ustanovení § 42 odst. 2 první větu nahradit větou:  „ S oud na návrh žalovaného 

rozhodne, zda osoba splňuje předpoklady čl enství v e skupině. “   A dále do § 42 vložit nový 

odstavec 3, celé znění ustanovení § 42 tedy upravit takto: 

(1) Každý zúčastněný člen skupiny, který chce v hromadném řízení uplatňovat procesní práva 

zúčastněného člena skupiny, musí své členství ve skupině v případě sporu osvědčit soudu. 

(2) Soud může v případě sporu o členství osoby ve skupině pro účely uplatňování procesních 

práv zúčastněného člena skupiny rozhodnout, že osoba nesplňuje předpoklady členství ve 
skupině. Soud na návrh žalovaného rozhodne, zda osoba splňuje předpoklady členstv í ve 

skupině. Proti usnesení soudu není odvolání přípustné. 
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(3)   K úkonům, které učinila osoba, o které bylo rozhodnuto, že nesplňuje předpoklady členství 

ve skupině, se nepřihlíží. 

Odůvodnění: 

Žalovaný by měl mít možnost bránit se nejen proti žalobě jako takové, ale také proti účasti 

jednotlivých zúčastněných členů skupiny, protože oprávněnost žaloby ještě nemusí znamenat,  že 
je aktivně legitimován každý ze zúčastněných členů skupiny. Bez možnosti obrany proti účasti 

jednotlivých osob nemá žalovaný žádný nástroj, kterým by v případě neúspěchu ve věci samé 
zabránil povinnosti plnění i osobě, která není aktivně legitimována. V případě, že soud rozhodne,  

že osoba nesplňuje předpoklady členství ve skupině, navrhujeme, aby se k úkonům učiněným 

touto osobou nepřihlíželo, protože rozhodnutí soudu o nesplnění předpokladů bude deklaratorní, 
a tato osoba nikdy nesplňovala podmínky členství ve skupině, a neměla tak ani právo činit 

procesní úkony v hromadném řízení. 

27. Připomínka k § 43 odst. 2  

Navrhujeme v ustanovení § 43 odst. 2 nahradit slovo „může“ slovem „nemůže“, takto: 

„(2) Do doby, než soud ve sporu o členství osoby ve skupině podle § 42 odst. 2 rozhodne,  může 

nemůže tato osoba v hromadném řízení uplatňovat procesní práva zúčastněného člena skupiny.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby do rozhodnutí o tom, zda osoba splňuje předpoklady členství ve skupině ,  tato 
osoba nemohla uplatňovat procesní práva zúčastněného člena skupiny. V opačném případě hrozí 

významné průtahy v řízení, protože se soud a žalovaný budou muset zabývat podáními osoby, 

která není členem skupiny. 

28. Připomínka k § 45 

Navrhujeme v ustanovení § 45 odst. 2 na konci za slova „člena skupiny“ vložit čárku a slova 
„nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy k převodu nebo přechodu práva došlo“.  Následovně 

navrhujeme doplnit nový odstavec 3 a stávající odstavec 3 přečíslovat, takto: 

 „(2) Právní nástupce zúčastněného člena skupiny podle odstavce 1 je povinen převod nebo 

přechod práva oznámit v souladu s odstavcem 1 nejpozději při prvním úkonu, kterým na místo 
původního zúčastněného člena skupiny v hromadném řízení uplatňu je procesní práva 

zúčastněného člena skupiny, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy k převodu nebo přechodu 

práva došlo.  

(3) Pokud dojde k převodu nebo přechodu práva na osobu, která není spotřebitelem, nebo pokud 
nebude převod nebo přechod práva oznámen soudu ve lhůtách stanovených v odstavci 2,  účast 

nástupce v hromadném řízení zaniká.  

(34) Změnu podle odstavce 1 vyznačí soud bez zbytečného odkladu v seznamu zúčastněných 

členů skupiny.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby musel být převod oznámen nejpozději do jednoho měsíce tak, aby mohlo být 
řádně jednáno s osobou, která je členem skupiny. Navrhujeme také, aby v p řípadě, že nebude 

převod včas oznámen, anebo pokud dojde k převodu na osobu, která není spotřebitelem, zanikla 
účast této osoby v řízení. Tím se předejde obchodování s pohledávkami spotřebitelů subjekty, 

které spotřebiteli nejsou a zneužívání hromadného řízení pro vedení investičních sporů nebo 

sporů mezi konkurenty. 

29. Připomínka k ustanovením § 46 a § 47 
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Navrhujeme stanovit podmínky pro změny v plánu hromadného řízení ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Ustanovení § 47 odst. 2 připouští změny v plánu hromadného řízení s tím, že změny soud bez 

zbytečného odkladu uveřejní v rejstříku hromadných řízení. Plán hromadného řízení může 
obsahovat termíny nejbližších jednání a jejich program. Pokud dojde ke změnám v termínech 

jednání, měl by o tom soud účastníky řízení vyrozumět. Z nynější formulace tato povinnost 
neplyne, přitom např. posun jednání na dřívější termín může znamenat značné obtíže např. 

s přípravou na takové jednání. Proto by měly být stanoveny určité mantinely pro tyto změny 

(jednání lze posunout jen na pozdější termín, na dřívější se souhlasem obou účastníků atd.). 

30. Připomínka k § 49 

Navrhujeme ustanovení § 49 vypustit a následující paragrafy přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Jelikož navrhujeme, aby zúčastněný člen skupiny neměl právo vyjádř it se (blíže viz př ipomínka k 

§ 10), navrhujeme také vypuštění prováděcích ustanovení k tomuto právu.  

31. Připomínka k § 50 

Navrhujeme ustanovení § 50 vypustit a následující paragrafy přečíslovat. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme ustanovení § 50 vypustit, neboť to v praxi může vést k nadužívání práva se vyjádřit, a 

tedy ve výsledku by toto ustanovení vedlo k průtahům v hromadném řízení. Jelikož navrhujeme, 
aby zúčastněný člen skupiny neměl právo vyjádřit se (blíže viz připomínka k § 10), navrhujeme 

také vypuštění prováděcích ustanovení k tomuto právu. 

32. Připomínka k § 52 

Navrhujeme do ustanovení § 52 doplnit nový odstavec 3 tohoto znění:  

„ (3) Dokumenty zpřístupněné dle § 69 se neuveřejňují.“ 

Odůvodnění:  

Vzhledem k výraznému zásahu do práva na soukromí představovaného povinností zpřístupnit 

dokumenty a k možným právním a reputačním následkům spojeným s touto povinností 
navrhujeme, aby bylo postaveno najisto, že takto zpřístupněné dokumenty se za žádných 

okolností neuveřejňují. 

33. Připomínka k § 58 

Navrhujeme navržený text ustanovení § 58 označit jako odst. 1 a vložit nový odstavec 2 takto:  

(1) Návrh smíru účastníci hromadného řízení předloží soudu, který jej bez zbytečného odkladu 

uveřejní v rejstříku hromadných řízení. 

(2) Účastníci si mohou v návrhu smíru sjednat, že návrh smíru ani schvál ený smír nebude  
uveřejněn. V takovém případě se odstavec 1 neuplatní a zúčastněné členy skupiny s  návr hem 

smíru seznámí žalobce.  

Odůvodnění:  

Oproti většině běžných individuálních řízení je hromadné řízení mediálně vděčné a pro 

podnikatele představuje reputační riziko. Navrhujeme tedy, aby účastníkům řízení byla dána 
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možnost sjednat si takový smír, jehož součástí bude i ujednání o tom, že se návrh takového smíru 

ani smír samotný nebude uveřejňovat. Tato možnost bude výhodná jak pro spotřebitele, tak 
podnikatele, protože lze očekávat, že výměnou za neuveřejnění smíru bude podnikatel ochoten 

poskytnout zúčastněným členům skupiny vyšší plnění.  Navrhujeme proto, aby byla zajištěna 

neveřejnost takového smíru. Vzhledem k možnosti sjednání smíru, který nebude uveřejněn, 
navrhujeme, aby byla dále upravena ustanovení týkající se schvalování smíru soudem a 

uveřejňování smíru. 

34. Připomínka k § 63 odst. 1 

V ustanovení § 63 odst. 1 se vypouští slova „neschválí jej, je-li smír v rozporu s právními předpisy 

nebo je-li zejména s ohledem na zájem skupiny nespravedlivý“ takto: 

„(1) Po projednání návrhu smíru a jeho posouzení soud rozhodne, zda smír schvaluje; neschválí 
jej, je-li smír v rozporu s právními předpisy nebo je-li zejména s ohledem na zájem skupiny 

nespravedlivý.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vypustit část věty, týkající se nespravedlnosti zejména s ohledem na zájmy skupiny. 

Posuzování spravedlivosti smíru je v rozporu se zásadou autonomie vůle a zásady dispozitivnosti 
a není důvod, aby soud zasahoval a znemožňoval dohodu mezi účastníky řízení. Dále není jasné,  

podle jakých měřítek soud bude spravedlnost posuzovat. V praxi to může vést k nadměrné 
ingerenci soudu do jednání a vztahů, které náležejí účastníkům řízení, nebo naopak k rezignaci 

soudu na posouzení toho, co by mělo být spravedlivé. Ve vztahu k připomínce k § 39 lze dodat, že 

zúčastnění členové mohou být chráněni právě právem kdykoliv ze skupiny vystoupit. Rovněž není 
nutné uvádět podmínku rozporu s právními předpisy, neboť pokud by toto nastalo, pak by soud k 

tomu měl vždy přihlédnout a daný smír neschválit (viz § 99 odst. 2 OSŘ).  Navrhovanou úpravou 
nedojde k omezení práv spotřebitelů, protože žalobce má povinnost postupovat v zájmu skupiny a 

s řádnou péčí (resp. námi výše navrhovanou péčí řádného hospodáře) a odpovídá za škodu 

způsobenou postupem v rozporu s touto povinností. To samo dostatečně garantuje výhodnost 
smíru pro skupinu. Posuzování spravedlivosti smíru by bylo v rozporu s ustáleným platným 

procesním právem ohledně schvalování smírů. Dle již výše uvedeného ustanovení § 99 odst. 2 
OSŘ neschválí soud smír pouze v případě, je-li v rozporu s právními předpisy. Navrhovanou 

změnou tak bude zachován tento tradiční postup i pro případy hromadného řízení. Směrnice v 

čl. 11 odst. 2 dává členským státům možnost, nikoliv povinnost, stanovit pravidla, která soudu 
umožňují odmítnout schválení smíru z důvodu, že je tento smír nespravedlivý. Omezení přezkumu 

smíru jen na souladnost s právními předpisy je tak se Směrnicí konformní. 

35. Připomínka k § 65 odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § 65 odst. 1 vypustit druhou větu takto: 

„(1) Žalobce může v průběhu hromadného řízení hromadnou žalobu měnit. Soud změnu 

hromadné žaloby nepřipustí také tehdy, je-li změna hromadné žaloby nespravedlivá zejména s 

ohledem na zájem skupiny.“   

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u připomínky k § 63 odst. 1.  

36. Připomínka k § 65 nový odst. 3 

Navrhujeme do ustanovení § 65 vložit nový odstavec 3, který zní:  

„(3) Poté, co soud připustí změnu hromadné žaloby, určí nový okamžik, k němuž mohou účastníci 

hromadného řízení navrhovat nové důkazy a uplatňovat nová skutková tvrzení.“ 
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Odůvodnění: 

V případě, že soud připustí změnu hromadné žaloby, je nutné, aby soud nově stanovil okamžik, do 

kterého lze podávat nové důkazy a uplatnit nová skutková tvrzení. Pokud by toto nebylo 

umožněno, zkrátila by se práva žalovaného vyjádřit se ke změně hromadné žaloby. Jedná se o 

provázání s ustanoveními § 65 odst. 1 a § 48 odst. 2. 

37. Připomínka k § 66 odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § 66 odst. 1 vypustit druhou větu, takto: 

„(1) Žalobce může vzít hromadnou žalobu zcela nebo zčásti zpět. Soud zpětvzetí nepřipustí také 

tehdy, je-li zpětvzetí žaloby nespravedlivé zejména s ohledem na zájem skupiny.“   

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u připomínky k § 63 odst. 1. 

38. Připomínka k § 66 odst. 2 

Navrhujeme v ustanovení § 66 vypustit odstavec 2 a dále odstavec 3 přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Navrhujeme výrazné zjednodušení procesu zpětvzetí hromadné žaloby. Zjednodušení procesu 
zpětvzetí hromadné žaloby naopak může být pro spotřebitele výhodné, protože bude možné rychle 

a efektivně řízení ukončit, a tím zamezit vzniku dalších nákladů. Posuzování spravedlivosti 
zpětvzetí hromadné žaloby by bylo v rozporu  s ustáleným platným procesním právem ohledně 

zpětvzetí žaloby. Dle ustanovení § 96 odst. 3 OSŘ nezastaví soud řízení jen v případě, pokud 

žalovaný se zpětvzetím z vážných důvodů nesouhlasí, což je dostatečná úprava také pro 

hromadné řízení. 

39. Připomínka k § 66 odst. 3, resp. novému odstavci 

Navrhujeme v návaznosti na naši připomínku buď do původně navrhovaného odstavce 3 (po 

přečíslování odst. 2), resp. vložením nového odstavce 4 (po přečíslování odstavce 3),  doplnit, že i 

při zastavení hromadného řízení na základě zpětvzetí žaloby žalovanému náleží náhrada nákladů. 

Odůvodnění: 

Do doby, kdy žalobce požádá o zpětvzetí žaloby, může být po žalovaném požadována rozsáhlá 
součinnost (může být nařízeno jednání k posouzení přípustnosti hromadného řízení), může 

proběhnout řada jednání, žalovanému může být uloženo zpřístupnění dokumentů podle § 67. 
Pokud bude hromadné řízení na základě zpětvzetí žaloby zastaveno, je třeba výslovně stanovit, že 

žalovanému vždy náleží náhrada nákladů.  

40. Připomínka k Hlavě IV Zpřístupnění dokumentů  

Navrhujeme v části druhé vypustit Hlavu IV Zpřístupnění dokumentů (ustanovení § 67 až § 73) a 

v návaznosti na tento návrh v ustanovení § 74 vypustit slova „a na zpřístupnění dokumentů“.  

Odůvodnění: 

Navrhujeme zrušit ustanovení týkající se zpřístupnění dokumentů. V případě přihlašovacího řízení 

není nutné mít ustanovení o zpřístupnění dokumentů v návrhu zákona. V přihlašovacím ř ízením 
jsou známi žalobci, resp. členové skupiny, kteří mají k dispozici potřebné dokumenty k podání 

hromadné žaloby (důkazní prostředky), případně lze využít instituty již dnes  zakotvené v 
procesním právu. Nejedná se jenom o § 128 OSŘ (tzv.  vysvětlovací povinnost), ale i § 129 odst. 2 

OSŘ (tzv. ediční povinnost), a ta vzniká jak účastníkům řízení, tak třetím osobám. Předložení 
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listiny (ediční povinnost) může soud nařídit i z úřední moci podle § 120 odst.  2 OSŘ.  Důvodová 

zpráva neobjasňuje, proč již existující instituty OSŘ nejsou dostačující pro transpozic i Směrnice. 
Naopak přítomnost tohoto institutu v návrhu zákona může zvýšit riziko zneužití hromadné žaloby,  

např. jediným cílem podané žaloby může být i jen to, aby se do dispozice žalobce dostaly 

dokumenty, které mu jsou jinak nepřístupné.  Zároveň upozorňujeme, že se návrh zákona 
nevypořádává s požadavky na ochranu osobních údajů, které mohou být v požadovaných 

dokumentech obsaženy, a netýkají se přihlášených členů skupiny.  

Pro případ, že nebude našemu návrhu vyhověno, předkládáme návrhy úprav jednotlivých 

ustanovení hlavy IV Zpřístupnění dokumentů a dalších ustanovení, která dle našeho názoru 

s úpravou obsaženou v hlavě IV souvisejí (následující připomínky k § 2 a §§ 67-73).  

41. Připomínka k § 2 nové písm. e) 

Navrhujeme v ustanovení § 2 písm. d) na konci tečku nahradit čárkou a vložit nové p ísmeno e),  

které zní:  

„e) c itlivou vnitřní informací informace, která není veřejně známa a  jejíž zpřístupnění je způsobi lé 

př ivodit újmu účastníku řízení nebo třetí osobě v rámci soutěžního prostředí, nebo jinak naruš it 

jejich práva nebo oprávněné zájmy.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme do základních pojmů doplnit definici citlivé vnitřní informace, a to jako nezbytné 

pojistky proti případnému zneužití hromadné žaloby, respektive institutu zpřístupnění dokumentů 

v rámci konkurenčního boje. Jedná se o takové informace, které by zveřejněním byly způsobilé 
přivodit újmu jak účastníku řízení, tak i třetí osobě (například při zveřejnění dodavatelů, zákazníků 

apod.), kdy by konkurent této informace mohl zneužít marketingem/nabídkou zacílenou na 
konkrétního dodavatele/zákazníka za účelem jeho získání/převzetí. Na získání seznamu těchto 

dodavatelů/zákazníků by mohl konkurentovi snadno stačit právě tento institut, což by mohlo  být 
jediným cílem podání hromadné žaloby. Proto pro další úpravy hlavy IV je třeba definovat c itlivou 

vnitřní informaci v ustanovení § 2. 

42. Připomínka k § 67 

Navrhujeme v ustanovení § 67 vypustit slova „Na návrh“ a nahradit je s lovy „P o nabytí právní 

moci usnesení o přípustnosti hromadné žaloby na návrh", dále slovo „navrhl" nahradit s lovem 
"předložil" a za slovem „tvrzení“ vložit slova „a poukázal na další důkazy, které má druhý účastník 

nebo třetí osoba pod svou kontrolou“ takto: 

„Na návrh Po nabytí právní moci usnesení o přípustnosti hromadné žaloby na návrh kteréhokoliv 

z účastníků hromadného řízení, který navrhl předložil rozumně dostupné důkazy na podporu 
svých tvrzení a  poukázal na další důkazy, které má druhý účastník nebo třet í osoba pod svou 

kontrolou , může soud uložit druhému účastníkovi nebo třetí osobě povinnost ke zpřístupnění 

důkazů nebo jiných prostředků, jimiž lze zjistit stav věci (dále jen „dokumenty“).“ 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení o zpřístupnění dokumentů je v rozporu se Směrnicí, a to s čl. 18 
Směrnice, který členským státům ukládá, aby zajistily „na žádost oprávněného subjektu, který 

předložil přiměřené dostupné důkazy dostatečné na podporu zástupné žaloby a poukázal na  další 
důkazy, které má žalovaný nebo třetí osoba pod svou kontrolou, mohl soud… nařídit, aby žalovaný 

nebo třetí strana v souladu s vnitrostátním procesním právem tyto důkazy zpřístupnili, a to 

v souladu s platnými unijními a vnitrostátními pravid ly důvěrnosti a přiměřenosti.“. V souladu s 
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účelem Směrnice navrhujeme úpravy tohoto ustanovení tak, aby nemohlo docházet ke zneužívání 

tohoto institutu.  

43. Připomínka k § 68 

Požadujeme zakotvenou povinnost zpřístupnění dokumentů racionálně omezit. Současně s 

návrhem na zpřístupnění důkazů by soud měl požadovat po navrhovateli jistotu/zálohu na 
náhradu nákladů spojených s tímto institutem či k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy,  která 

by mohla vzniknout zpřístupněním dokumentů. 

Odůvodnění: 

Při neomezeně koncipované povinnosti se obáváme možného zneužívání ke sbírání dokumentů, 

které by pak mohly být využívány v jiných řízeních. Proto požadujeme povinnost nějakým 
způsobem omezit, aby však byly zároveň splněny požadavky Směrnice – např. uvést, že se jedná 

o „odůvodněný“ návrh, „přímou“ vazbu na předmět sporu či konkrétní tvrzení apod. Pokud by 
nebyl institut zpřístupnění dokumentů v hromadném řízení vypuštěn, navrhujeme, aby byl 

navrhovatel k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout zpřístupněním 

dokumentů, povinen složit jistotu ve výši minimálně 100.000, - Kč. Jistota by měla být složena 
nejpozději v den, kdy je podán návrh na zpřístupnění dokumentů, a jistota by neměla podléhat 

osvobození od soudních poplatků. Pokud nebude jistota složena nejpozději v den,  kdy je podán 
návrh na zpřístupnění dokumentů, soud návrh bez dalšího odmítne. K tomuto doporučení nás 

vede skutečnost, že institut podobný zpřístupnění dokumentů dle návrhu již český právn í řád zná 

v podobně institutu zpřístupnění důkazního prostředku zakotveného v § 10 a násl. zákona 
č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Pokud by tedy úprava 

hromadných řízení měla obsahovat ediční povinnost (což dle našeho názoru není nezbytné), 
navrhujeme, aby byly převzaty určité aspekty institutu zpřístupnění důkazního prostředku,  které 

se v praxi osvědčily. Pro takový případ také navrhujeme, aby bylo výslovně stanoveno, že stát d le 
zvláštního zákona odpovídá za škodu způsobenou stanovením jistoty v příliš nízké výši, pokud by 

se později ukázala tato jistota jako nedostatečná, a pokud by žalobce nebyl dostatečně majetným 

k vymožení celé náhrady škody způsobené zpřístupněním dokumentů . Na stejném principu,  tedy 
nutnosti složení kauce již s návrhem, funguje vedle zpřístupnění důkazního prostředku v zákoně o 

náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, i návrh na nařízení předběžného opatření dle § 74 

nebo § 102 OSŘ. 

44. Př ipomínka k § 69 písm. b) 

Navrhuje se doplnit ustanovení § 69 písm. b) takto: 

„b) navrhovatel sám nemá a nikdy ani nemohl mít dokumenty pod svou kontrolou a nemůže si je 

ani při vynaložení rozumného úsilí obstarat jinak.“ 

Odůvodnění: 

Institut obráceného důkazního břemene je specifickým postupem v civilním procesu, kdy 

navržený důkaz nelze soudu předložit jinak. Jedná se o postup ultima ratio, který by předevš ím v 

případě hromadného řízení, kdy může být nezbytné doložit tisíce dokumentů, mohl vést k 
nepřiměřenému zásahu do práv na straně žalovaného.  Navrhuje se proto doplnění úpravy tak, 

aby především žalobce a zúčastněné osoby při uplatnění nároků dbaly svých práv a nevyžadovaly 

od žalovaného dokumenty nad rámec nezbytného. 

45. Př ipomínka k § 69 písm. c) 

Navrhujeme v § 69 písm. b) slovo „a“ nahradit tečkou a písmeno c) vypustit.  

Odůvodnění: 
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Z navrhovaného ustanovení není zřejmé, kdy lze požadovat zpřístupnění dokumentů. Je třeba 

minimalizovat riziko, že pravým důvodem podání žaloby je získání určitých dokumentů od 
žalovaného. Proto by měl být návrh na uložení povinnosti zpřístupnění možný až po posouzení 

přípustnosti hromadného řízení a jen v době, kdy soud neposuzuje původ finančních pr ostředků 

žalobce podle § 26 (tj. včetně řízení o odvolání proti usnesení soudu podle § 26 odst. 1). Z tohoto 
důvodu navrhujeme vypuštění písmena c) v § 69, neboť obsah dokumentů je již určen v § 67 

odst. 1. 

46. Př ipomínka k § 70 

V ustanovení § 70 navrhujeme níže uvedené úpravy:  

„(1) V usnesení o zpřístupnění dokumentů soud určí rozsah a způsob zpřístupnění a stanoví lhůtu 

ke zpřístupnění dokumentů v  délce nejméně 1 měsíce od právní moci usnesení.  Nejsou- li zde 
okolnosti zvláštního zřetele hodné, rozhodne soud  zpravidla o tom, že se dokumenty zpřístupní v 

elektronické podobě. 

(2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění soud zohlední zejména to, zda navrhovatel vyčerpal 

rozumně dostupné důkazy na podporu svých tvrzení, jaká hrozí újma zpřístupněním dokumentů,  

a zda dokumenty, které se mají zpřístupnit,  

a) jsou nezbytné ke zjištění rozhodujících skutečností a důkazů v hromadném řízení,  

b) obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství a 

c) obsahují utajované informace podle jiného právního předpisu., a 

d) obsahují citlivé vnitřní informace. 

(3) Určení rozsahu zpřístupnění dokumentů se provede tak, aby nebyla dotčena povinnost 
mlčenlivosti advokáta a jiná obdobná povinnost mlčenlivosti stanovená zákonem, právními 

předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo právem Evropské unie.  

(4) Proti usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrzuje nebo mění výrok usnesení o  

zpřístupnění dokumentů, je přípustné dovolání.“.  

Odůvodnění: 

Zákon v § 70 nestanoví žádnou lhůtu, ve které má povinná strana zajistit zpřístupnění 
požadovaných dokumentů, přičemž však za nesplnění této povinnosti může být uložena 

pořádková pokuta (§ 73 odst. 2). Proto je třeba výslovně upravit tuto lhůtu. Žádoucí je stanovit 
spodní hranici této lhůty, aby se pokud možno omezily případy, kdy soud v časové tísni nesprávně 

posoudí časovou náročnost a komplexnost požadovaných informací a stanoví příliš krátkou lhůtu  

(např. jen v jednotkách pracovních dnů). Vzhledem k mimořádným nákladům souvisejícím s 
dohledáváním dokumentů nelze po účastníkovi, proti kterému návrh na zpřístupnění směřuje, 

vyžadovat, aby dokumenty začal shromažďovat ještě před tím, než je o zpřístupnění pravomocně 
rozhodnuto, protože teprve až v té chvíli je jisté, že ke zpřístupnění dojde a vynaložené úsilí k 

dohledání dokumentů nebude zbytečné. Vzhledem k náročnosti dohledávání dokumentů je nutné 

stanovit lhůtu alespoň 1 měsíc, ale navrhujeme, aby mohl soud v případě vyšší náročnosti 

stanovit i lhůtu delší.  

Navrhujeme, aby soud při posuzování, zda návrhu vyhoví, zvážil újmu, která může být 

zpřístupněním způsobena, a tedy aby nerozhodl o zpřístupnění dokumentů, pokud by tím mohlo 

dojít k nepoměrně vyšší újmě, než jaká bude způsobena nezpřístupněním dokumentů. 

Dále navrhujeme vypustit požadavek na zpřístupnění dokumentů v elektronické podobě.  Pokud 

nebude původní podoba zpřístupňovaných dokumentů elektronická, znamenal by jejich převod do 
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elektronické podoby nepřiměřenou a nedůvodnou zátěž pro osobu, která dokumenty 

zpřístupňuje, a která již musí vynaložit významné úsilí k dohledání všech zpřístupňovaných 

dokumentů.  

Navrhujeme, aby proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrzuje nebo mění 
výrok usnesení o zpřístupnění dokumentů (tedy takové rozhodnutí, kterým část řízení o 

zpřístupnění dokumentů končí), bylo přípustné dovolání. Povinnost zpřístupnit dokumenty 
zasahuje do celé řady základních práv účastníků řízení, může mít výrazné důsledky pro účastníka 

zpřístupňující dokumenty i mimo hromadné řízení a jedná se o jednu z největších změn návrhu 

oproti současné úpravě. Bylo by tak vhodné, aby byla sjednocena rozhodovací praxe soudů a aby 

měli účastníci právo domáhat se přezkumu rozhodnutí o zpřístupnění dokumentů dovoláním.  

47. Př ipomínka k § 71 

Navrhujeme za slovo „tajemství“ vložit slova „nebo citlivé vnitřní informace“. Dále navrhujeme do 

ustanovení § 71 vložit kritéria výběru a kvalifikace nestranných osob a formu uvedeného výpisu. 

Odůvodnění: 

Dále návrh zákona ani důvodová zpráva neformulují dostatečně určitě, podle jakých kritérií a jaké 

kvalifikace by měly být nestranné osoby uvedené v § 71 písm. b) vybírány. Důvodová zpráva v 
tomto ohledu neobsahuje vůbec nic. Vymezení „nestranné osoby s potřebnými předpoklady“ je 

zcela vágní formulace, nejsou stanoveny ani požadavky např. na bezúhonnost. Takto navržené 
ustanovení neposkytuje vůbec žádné záruky řádného nakládání s dokumenty, které z jakéhokoliv 

důvodu nejsou volně přístupné (pokud by byly, měla by si je strana žádající být schopná opatř it 

jiným způsobem než prostřednictvím uložení povinnosti zpřístupnění), a představuje zásadní 
překážku korektního průběhu hromadného řízení. Lze zvážit omezení například na notáře, soudní 

exekutory nebo podobné profese. Rovněž není stanoveno, jakou formu má provedený výp is mít.  

Je třeba zvážit podobu např. veřejné listiny.  

48. Př ipomínka k § 72 odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § 72 odst. 1 upřesnit, že se povinnost mlčenlivosti vztahuje na všechny 
osoby, kterým byly dokumenty zpřístupněny. Dále požadujeme doplnit sankci za porušení tohoto 

ustanovení a povinnost k náhradě škody. 

Odůvodnění: 

Z dikce návrhu zákona plyne, že povinnost mlčenlivosti má jednak ten, kdo navrhl zpřístupnění 

dokumentů (zákonodárce ho označuje slovem „navrhovatel“), a jednak osoby podle § 71. Není 
však jasné, na které osoby z § 71 odkaz přesně směřuje, a zejména není podchycena povinnost 

mlčenlivosti členů skupiny. S ohledem na povahu a citlivost zpřístupňovaných dokumentů 
považujeme zákazy zakotvené v tomto ustanovení za zcela klíčové. Doplnění citelné sankce či 

požadavek na složení zálohy pro případ újmy způsobené takovým porušením považujeme za zcela 

zásadní. 

49. Připomínka k § 72 odst. 2  

Navrhujeme v ustanovení § 72 odst. 2 za slovo „řízení“ doplnit slova „pro které byly 

zpřístupněny,“ takto: 

(2) Zpřístupněné dokumenty včetně výpisů z nich lze použít pouze pro potřeby hromadného řízení, 

pro které byly zpřístupněny, nebo pro potřeby dalšího návrhu na zpřístupnění dokumentů. 

Odůvodnění: 
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Navržená změna je nezbytná pro jednoznačné stanovení, že „hromadným řízením“ se myslí jen a 

pouze to konkrétní hromadné řízení, ve kterém byly důkazní prostředky zpřístupněny. To musí být 
z textu zcela zřejmé. Stávající znění může vyvolat dojem, že by se zpřístupněné důkazní 

prostředky z jednoho hromadného řízení mohly použít i pro účely jiného, popř. jiných hromadných 

řízení, což je zcela nepřípustné. 

50. Připomínka k § 72 odst. 3  

Navrhujeme rozšířit zde zakotvený zákaz na veškerá řízení proti žalovanému.  V ustanovení § 72 
odst. 3 navrhujeme za slovo „dokumenty“ vložit slova „ani poznatky z  nich“ a za slovo „ trestním“ 

vložit slova „nebo správním nebo občanskoprávním“ takto: 

(3) Zpřístupněné dokumenty ani poznatky z nich nelze použít v trestním n ebo správním nebo 

občanskoprávním řízení proti tomu, komu byla uložena povinnost dokumenty zpřístupnit.  

Odůvodnění: 

Kromě trestního řízení požadujeme vyloučit použitelnost zpřístupněných důkazních prostředků i v 
jakýchkoli jiných řízeních proti žalovanému, včetně individuálních  občanskoprávních sporů. 

Zásada zákazu sebeobviňování i pro účely přestupkového, resp. správního řízení, se ve správních 

předpisech běžně uplatňuje (např. § 88 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich, § 53 až 55 správního řádu, § 18 odst. 5 energetického zákona nebo § 11 odst. 4 zákona o 

obecní policii). Je tak přirozené, aby se tento zákaz i v případě zákona o hromadném řízení.  Dále 
navrhujeme, aby bylo zpřesněna „nemožnost použití“ zpřístupněných dokumentů tak, že v 

trestním řízení nelze použít ani poznatky z těchto dokumentů získané. V současném znění jsou 

totiž možné dva výklady – restriktivní a extenzivnější. Jedině přijetím extenzivnějšího výkladu 

dojde ke skutečné záruce, že nebude porušen ústavní zákaz sebeobviňování.  

V případě občanskoprávních sporů se obáváme situace, že spotřebitel, který vede individuální 

soudní spor se žalovaným a nepřistoupí do hromadného řízení, se může dozvědět o 
zpřístupněných důkazních prostředcích, které by se mu mohly v jeho individuálním sporu hodit.  

Tím by se otevřel prostor pro nešvar v podobě „černého trhu“ se zpřístupněnými důkazními 

prostředky, což je zcela nepřípustné. 

51. Připomínka k § 72 nový odst. 4 

Navrhujeme, aby do ustanovení § 72 byl vložen nový odstavec 4 tohoto znění:  

„(4) Ten, komu byla uložena povinnost dokumenty zpří stupnit, může  odepřít zpří stupnění 

dokumentů, pokud by tím vystavil sebe nebo osobu blízkou nebezpečí trestního nebo správního 

stíhání. V takovém případě se neuplatní § 73.“ 

Odůvodnění:  

Navrhujeme výslovné zakotvení možnosti odepřít poskytnutí dokumentů v případě, že by se tím 

účastník nebo osoba jemu blízká vystavili nebezpečí stíhání. Jedná se o projev zásady zákazu 
sebeobviňování zakotveného v článku 37 odst. 1 a článku 40 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod, která je dále prováděna například v § 100 trestního řádu nebo v § 126 odst. 1 OSŘ.  

52. Připomínka k § 73 

Navrhujeme ustanovení § 73 odst. 1 vypustit. U odstavce 2 se upustí od číslování. 

Odůvodnění: 

Navrhovanou sankci považujeme v daném případě za neadekvátní, v soukromoprávním řízení se 

nevyskytující. I podle Směrnice by mělo být dostatečné stanovení určité odrazující pokuty 

(peněžité sankce), které jsou například stanoveny v § 88.  
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53. Připomínka k § 74 

Navrhujeme doplnit ustanovení § 74 takto: 

„(1) Náklady hromadného řízení jsou také účelně vynaložené náklady na  uveřejňování informací o 

hromadném řízení a na zpřístupnění dokumentů. Účelně vynaloženým nákladem na zpřístupnění 

dokumentů je i odměna pracovníků osoby zpřístupňující dokumenty,  kteří se na zpří stupnění 

podíleli, za čas, který prací na zpřístupnění strávili.   

(2) Výše nákladů právního zastoupení odměny za zastupování advokátem se pro účely náhrady 

nákladů hromadného řízení vypočítává podle jiného právního předpisu o mimosmluvní odměně.“  

Odůvodnění:  

Lze očekávat, že většina nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupněním dokumentů bude 

interních – čas pracovníků, resp. jejich odměna za tento čas, při dohledávání dokumentů, příp . 
jejich elektronizaci. Existující judikatura (např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.  21 Cdo 

3268/2016) však stanoví, že takovéto interní náklady nepředstavují škodu, která by měl škůdce 
nahradit, protože by poškozený odměnu svým pracovníkům hradil bez ohledu na to, zda doš lo ke 

škodné události. To však ignoruje skutečnost, že pracovníci mohli vynaložený čas strávit jinou 

prací pro poškozeného, v tomto případě osobu, která musela zpřístupnit dokumenty. Navrhujeme 
proto, aby bylo přímo v zákoně uvedeno, že účelně vynaloženým nákladem je i odměna 

pracovníků, kteří se na zpřístupnění podíleli,  za čas, který prací na zpřístupnění strávili. Pokud by 
soudy setrvaly na dosavadních judikatorních závěrech a interní náklady nepřiznávaly,  došlo by v 

podstatě k vyprázdnění tohoto ustanovení, protože interní náklady budou tvořit drtivou většinu 

nákladů souvisejících se zpřístupněním. 

Navrhujeme přeformulovat ustanovení o „odměně“ tak, aby odpovídalo ostatním právním 

předpisům, především OSŘ. 

54. Připomínka k § 76 odst. 2 

Navrhujme ustanovení § 76 odst. 2 vypustit nebo přeformulovat ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění.  

Odůvodnění: 

Ustanovení je nejasné, není zřejmé, jak má v případě uložení povinnosti žalovanému něco 

vykonat soud stanovit hodnotu těchto úkonů v penězích a podle toho stanovit odměnu žalobce. 
Důvodová zpráva stanoví „V tomto případě se žalobci vyplatí odměna v penězích, která bude 

odpovídat stanovené procentuální částce z přisouzeného plnění, přičemž toto plnění se u 

jednotlivých zúčastněných členů skupiny sníží (kupř. budou muset doplatit část opravy ve výši 
odpovídající přiznané odměně apod.).“ Ani ze znění zákona, ani z důvodové zprávy není zřejmý 

mechanismus, jak se má postupovat. V příkladu z důvodové zprávy není zřejmé, komu by 
přihlášení členové skupiny dopláceli část opravy, jak by byla stanovena hodnota opravy, jak by se 

plnění takové povinnosti vymáhalo. Tuto možnost je nutno buď zcela opustit, nebo přepracovat a 

jednoznačně stanovit, kdo a co stanoví a jak se navzájem jednotlivé části uloženého plnění budou 
vymáhat. Není přípustné, aby odměnu žalobci hradil žalovaný a pak po členech skupiny vymáhal 

určitou poměrnou úhradu vykonaných činností. 

55. Připomínka k § 77  

Navrhujeme uplatnit variantu I - odměnu ve výši 5 % přisouzeného plnění.  

Odůvodnění: 
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Navrhuje se zachovat Variantu I s ohledem na účel zákona, kterým je ochrana práv spotřebitelů, a 

vzhledem k tomu, že právě dotčeným spotřebitelům by byla v odpovídající míře přisouzená část 
plnění snížena. Lze očekávat, že maximální výše 5 % bude s ohledem na rozsah řízení 

představovat dostatečně motivační odměnu. Příliš vysoká odměna bude na jedné straně vést k 

vysoké motivaci podávat hromadné žaloby i za cenu spekulativnosti nároků, a na druhou stranu k 
příliš vysokému okleštění plnění ve prospěch zúčastněných členů skupiny. Lze analogicky dodat,  

že např. odměna exekutora činí obecně řečeno právě 5 %, nikoliv 25 %. Odměna 25 % se naopak 
jeví jako excesivní a nepřiměřeně zasahující do práv spotřebitelů, o jejichž nárok v řízení jde 

především. Bez ohledu na obsah zákonného ustanovení není v každém případě vyloučeno 

stanovení smluvní odměny mezi žalobcem a zúčastněnými členy skupiny. 

Dále upozorňujeme, že není uvedeno, kdo má financovat odměnu žalobce v případě žaloby na 
nepeněžité plnění. Odměnu žalobce v případě úspěchu žaloby na nepeněžité plnění nemá s 

ohledem na Směrnicí zakotvený zákaz přiznávání sankční náhrady újmy financovat žalovaný. 
Pokud má nárok na odměnu zůstat zakotven i v tomto případě,  navrhujeme vyjasnit,  že náklady 

na odměnu nesou zúčastnění členové skupiny a zakotvit povinnost žalobce předem (před 

podáním přihlášky) informovat členy skupiny, že v případě úspěchu ve věci jsou povinni 

financovat odměnu žalobce. 

56. Připomínka k § 78 

Navrhujeme v ustanovení § 78 upravit slova „odměny za zastupování advokátem“ nahradit s lovy  

„nákladů právního zastoupení“ takto: 

„Přiznáním odměny není dotčeno právo žalobce požadovat náhradu nákladů hromadného řízení, 

včetně nákladů právního zastoupení odměny za zastupování advokátem.“  

Odůvodnění:  

Navrhujeme přeformulování ustanovení tak, aby odpovídalo ostatním právním předpisům, 

především OSŘ. 

57. Připomínka k § 84 

Navrhujme ustanovení § 84 vypustit a následující paragrafy přečíslovat. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme ustanovení § 84 vypustit, neboť nemá žádné procesní účinky. Komunikaci mezi 
žalobcem a členem skupiny si žalobce a členové skupiny nastavují sami a není tedy nutné ji v 

návrhu zákona upravovat. Stejně tak není nutné prodlužovat lhůtu pro odvolání kvůli této 

komunikaci. Jelikož navrhujeme, aby zúčastněný člen skupiny neměl právo vyjádřit se (blíže viz 

připomínka k § 10), navrhujeme také vypuštění prováděcích ustanovení k tomuto právu. 

Navíc toto ustanovení zakotvuje nestejně dlouhou lhůtu pro podání odvolání na straně žalobce a 

žalovaného. Zatímco žalovanému je stanovena lhůta 30 dnů (§ 84 odst. 2), žalobce má fakticky 
lhůtu o 15 dní delší (na komunikaci), protože je mu poskytnuta lhůta 15 dnů od uveřejnění 

rozsudku v rejstříku hromadných řízení, ve které se členové skupiny mohou vyjádřit k podání 

odvolání proti rozsudku, a lhůta 30 dnů pro podání odvolání běží až po uplynutí těchto 15 dnů. 
Nic však nebrání žalobci již během těchto 15 dnů odvolání připravovat. Fakticky tak má žalobce o 

polovinu delší časový prostor pro podání odvolání. Z navrhované formulace je zřejmé, že se může 
jednat o případy, kdy soud žalobě vyhověl jen zčásti, tedy v části žalobu zamítnul, a ted y důvody 

pro podání odvolání mohou mít jak žalobce, tak žalovaný. Nelze nalézt ospravedlnitelný důvod pro 

odlišné zacházení s žalobcem a žalovaným. 

58. Připomínka k § 88 odst. 1 
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Navrhujeme v ustanovení § 88 odst. 1 slova „4 % celkového ročního obratu povinného, a není-li 

informace o ročním obratu dostupná, až do výše 10 000 000 Kč“ nahradit slovy „1 % z celkového 

ročního obratu, maximálně však do výše 10 000 000 Kč“. 

„(1) Ukládá-li rozhodnutí soudu podle tohoto zákona včetně usnesení o schválení smíru 
povinnost, při jejímž nesplnění se podle občanského soudního řádu povinnému ukládá pokuta,  

uloží mu soud nebo exekutor za porušení této povinnosti přiměřenou pokutu až do výše 1 % z 
celkového ročního obratu, maximálně však do výše 10 000 000 Kč 4 % celkového ročního obratu 

povinného, a není-li informace o ročním obratu dostupná, až do výše 10 000 000 Kč.“ 

Odůvodnění: 

Stanovení výše pokut není dostatečně odůvodněno. Ani následné ustanovení o proporčnosti 

sankce nevymezuje, proč byl limit nastaven tak vysoko. V odůvodnění scházejí podrobnější 

vodítka pro stanovení přiměřené výše pokuty. 

Považujeme pokutu ve výši 4 % celkového ročního obratu už samu o sobě za téměř likvidační.  Za 

přiměřené lze považovat max. 1 % z obratu. Současně považujeme za nezbytné stanovit horní 

hranici pokuty v kombinaci s pevnou částkou. V této souvislosti částku 10 mil. Kč navrhujeme 
jako horní limit pro částku pokuty, a to ve všech případech (tedy i v případech, kdy je známa výše 

obratu, která podle nás má být vždy známa). Dodáváme, že uvedená výše pokut je ve zcela 
zjevném nepoměru s pokutami dle § 72 exekučního řádu, resp. § 351 OSŘ, i když se vezme v 

úvahu, že § 88 zákona o hromadném řízení dopadá pouze na podnikatele. Ustanovení § 88 

odst. 2 nepovažujeme za poskytující dostatečné záruky, neboť umožňuje přílišnou libovůli.  

59. Připomínka k § 93 odst. 2 

Navrhujeme v ustanovení § 93 odst. 2 za slovo „tajemství“ vložit slova „nebo citlivé vnitřní 

informace“ takto: 

„(2) Údaje a písemnosti uveřejněné v rejstříku hromadných řízení podle odstavce 1 jsou  veřejně 

přístupné a každý má právo se s nimi seznámit, nestanoví-li jiný právní předpis nebo nerozhodne-

li soud z důvodu ochrany zákonem chráněného tajemství nebo citlivé vnitřní informace , 

utajovaných informací nebo osobních údajů jinak.“ 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k připomínce k ustanovení § 71.  

60. Připomínka – nový § 94  

Navrhujeme do Části šesté Společná a závěrečná ustanovení vložit nový § 94 tohoto znění:  

„Na základě ustanov ení tohoto zákona se nelze domáhat  ochrany tvrzených práv nebo 
oprávněných zájmů, které měly dle tvrzení žalobce nebo zúčastněného člena skupiny v zniknout 

před nabytím účinnosti tohoto zákona.“ 

Původní paragrafy návrhu zákona 94 a 95 se přečíslují.  

Odůvodnění: 

Ačkoliv je návrh ryze procesním předpisem upravujícím do budoucna (od data účinnosti) 

hromadná řízení, je nutné vzít v potaz, že značně zasáhne také do hmotněprávních práv a 
povinností dotčených subjektů. Možnost podat hromadnou žalobu bez ohledu na okamžik vzniku 

závazku by byla dle našeho názoru v rozporu s požadavkem na zachování právní jistoty ve 
smluvních vztazích a s legitimním očekáváním podnikatelů, kteří své produkty, jejich cenotvorbu a 

související dokumenty zahrnující také jejich obchodní tajemství v minulosti připravovali za zcela 
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jiného právního stavu (nevědomky, že dokumenty obsahující obchodní tajemství budou muset 

předkládat v rámci hromadného řízení vzhledem k povinnosti zpřístupnit důkazy).  

Vzhledem ke zcela nové formě uplatňování nároků v českém procesním právu je vhodné 

vztáhnout účinnost zákona pouze k nárokům, které vzniknou po účinnosti zákona. S ohledem na 
princip právní jistoty a ohledem na legitimní očekávání účastníků řízení není žádoucí posuzovat 

nároky zcela jiným způsobem, než který byl možný v době jejich vzniku. V opačném případě by se 
mohlo jednat až o nepřípustnou retroaktivitu. Jak vyplývá z analýzy předpisů, které byly ve vztahu 

k řízením o hromadných žalobách přijaty v EU, zákaz, anebo alespoň zásadní omezení zpětné 

účinnosti nejsou neobvyklé, viz např. právní úprava v Itálii (příslušná analýza je dostupná pod 
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-european-class-actions/italy „The 

homogeneous rights are protected by the Italian class action without any limitation or restriction:  
indeed, such rights can be harmed by individual acts or by once-off or continuous behaviour, 

provided that such acts and/or behaviour have occurred after 19 May 2021.“) nebo na 
Slovensku, kdy slovenský návrh zákona počítá s možností podání hromadných žalob pouze ve 

vztahu k protiprávním jednáním učiněným max. 3 roky před účinností zákona o hromadném 

řízení. 

61. Připomínka k § 95 

Navrhujeme ustanovení § 95 upravit takto: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 25. června 2023. 1. ledna 2024.“ 

Odůvodnění:  

Legisvakanční lhůtu považujeme za nepřiměřeně krátkou. Jsme si vědomi termínů stanovených 

Směrnicí, ale legisvakanční lhůta by měla být úměrná rozsahu a významu změn, jež nová právní 

úprava přinese. 

C. Doporučující konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § 14 

Doporučujeme ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Jelikož se nejedná o transpoziční ustanovení, a naopak je to institut netypický pro české právo, 

jak ostatně sám předkladatel sděluje v důvodové zprávě, navrhujeme toto ustanovení vypustit. 
Považujeme za vhodnější zachovat tradiční pojetí a principy tuzemského práva, např. princip „iura 

novit curia“. Pokud soud zná právo, nepotřebuje vyjádření orgánu, který by ve věci případně jinak 
(mimosoudně) rozhodoval. Nadto se tímto ustanovením vytváří tlak na soud, aby bral v potaz 

nikoliv „svůj výklad relevantního zákona“ ale i některých výsostně „prospotřebitelských“ orgánů,  

čímž je narušena nezávislost rozhodování soudu. Vstup dalšího subjektu do řízení navíc bude 
vytvářet další tlak na žalované a přispívat k nerovnému „boji“, což vede k porušení principu 

rovnosti stran. Jsme přesvědčeni, že je zcela dostačující, pokud se takový orgán seznámí s 

rozhodnutím soudu v rámci individuálního řízení. 

2. Připomínka k § 15 

Doporučujeme doplnit alespoň základní požadavky na důvěryhodnost neziskové osoby.  

Dále doporučujeme za slovo „být“ doplnit slovo „pouze“. 

Odůvodnění: 
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Alespoň základní požadavky kladené na důvěryhodnost neziskových osob vidíme jako nezbytné,  

proto požadujeme doplnění tohoto ustanovení. Druhou změnu navrhujeme z důvodu posílení 
právní jistoty, že jiná než uvedená osoba nemůže podat hromadnou žalobu a být účastníkem 

hromadného řízení. 

3. Připomínka k § 17 písm. d) 

Doporučujeme za slovo „práva“ doplnit slova „a oprávněné zájmy“. 

Odůvodnění: 

Toto drobné doplnění navrhujeme pro zachování reciprocity. 

4. Připomínka k § 18 

Doporučujeme snížit lhůtu dle § 18 na 1 měsíc, dále doporučujeme nahradit slovo „zajistit“ 
slovem „navrhnout“ a za slovo „zastaví“ doplnit s lova „a poučí zúčastněné  členy skupiny v  

rejstříku hromadných řízení o možnosti zahájení individuálního řízení“. 

Odůvodnění: 

Navržená lhůta 3 měsíců pro zajištění nového žalobce je neúměrně dlouhá. S důrazem na 

rychlost a efektivitu tohoto řízení je žádoucí, aby byl nový žalobce zvolen v přiměřeně krátké době. 
Lhůta jednoho měsíce od uveřejnění skutečnosti o ztrátě způsobilosti žalobce v rejstříku 

hromadných řízení je pro navržení nového žalobce zcela přiměřená a neúměrně by takový 

procesní úkon nezatěžovalo řízení. 

Jako problematický shledáváme pojem „zajistit“ nového žalobce. Takový pojem je procesnímu 

právu neznámý a nelze s ním spojovat jakékoliv procesněprávní důsledky. Jako vhodnějš í se jeví  

pojem „navrhnout“. Splnění lhůty by se tedy počítalo ke dni doručení písemného návrhu 
zúčastněného člena na přistoupení nového žalobce. V případě nesplnění podmínek dle § 11, § 15 

a § 21 odst. d) by se opět postupovalo dle § 18. 

Dalším návrhem je přesun věcného obsahu § 9 odst. 5 do tohoto ustanovení, kam dle našeho 

názoru podstatně lépe patří. 

5. Připomínka k § 19 odst. 5  

Doporučujeme toto ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: 

Tato změna navazuje na změnu navrženou v předchozí připomínce k § 18, kterou se toto 

ustanovení § 19 stane duplicitním, a tedy nadbytečným. 

6. Připomínka k § 21 odst. 1 písm. d) 

Doporučujeme za slovo „jedná“ doplnit slovo „pouze“. 

Odůvodnění: 

Změnu navrhujeme z důvodu posílení právní jistoty. 

7. Připomínka k § 23 až 26 

Doporučujeme § 23 označit jako § 26 a dosavadní ustanovení § 24 - § 26 označit jako § 23 -  § 

25 

Odůvodnění:  
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Posuzování přehledu zdrojů finančních prostředků je nezbytným předpokladem pro prověření 

podmínek hromadného řízení, především pak § 21 odst. 1 písm. f) a písm. h). Zařazením § 23 
upravujícího „řízení o přípustnosti hromadné žaloby“ až za ustanovení upravující přehled zdrojů 

finančních prostředků, který je žalobce povinen soudu doložit, se odstraní možné pochybnosti ,  

zda je tak nucen žalobce učinit přímo v žalobním návrhu. Navíc  toto ustanovení by mělo logicky 

předcházet ustanovení upravujícímu vlastní usnesení o přípustnosti hromadné žaloby . 

8. Připomínka k § 29 

Doporučujeme za slovo „nedostatek“ doplnit slova „v soudem stanovené lhůtě“. 

Odůvodnění: 

Je nezbytně nutné nějaké časové zakotvení pro odstranění nedostatku. Zároveň dáváme ke 

zvážení zakotvení ustanovení o maximální délce této lhůty a nemožnosti jejího prodloužení.  

9. Připomínka k § 40 odst. 3  

Doporučujeme doplnit ve smyslu připomínky k § 45.  

Odůvodnění: 

Postrádáme uvedení toho, že právní nástupce musí splňovat podmínky členství ve skupině, tzn. , 
není jisté, zda nástupcem bude moci být i osoba jiná než spotřebitel. Obdobně v § 45 týkajícím se 

převodu nebo přechodu práva člena skupiny. 

10. Připomínka k § 41 odst. 1 

V § 41 odst. 1 se za slovo „každém“ vkládá slovo „zúčastněném“. 

Odůvodnění: 

Doporučujeme doplnění textu v souvislosti s tím, že se má jednat právě o seznam zúčastněných 

členů skupiny.   

11. Př ipomínka k § 48 

Doporučujeme zakotvit okamžik koncentrace řízení, a to do konce prvního jednání, popřípadě do 
uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta lhůta k doplnění tvrzení o skutečnostech 

významných pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů . 

Odůvodnění: 

Dané ustanovení (vylučující aplikaci ustanovení OSŘ o koncentraci ř ízení) je v rozporu se zásadou 

zákonné koncentrace řízení, která je klíčová pro plynulost sporného řízení, když zajišťuje tzv. „stop  
stav“ k uvádění nových skutečností a označení důkazů k jejich prokázání, který je pro účastníky 

řízení předvídatelný. Návrh zákona nekoncepčně zavádí soudcovskou koncentraci bez jakéhokoliv 

omezení s vágním konstatováním, že soud okamžik koncentrace určí „s ohledem na konkrétní 
okolnosti hromadného řízení“. Tato koncepce nutně sníží právní jistotu účastníků ř ízení a může 

přispět k libovůli soudu při hledání „správného“ momentu koncentrace. 

Pro částečné zachování soudcovské koncentrace lze přistoupit k možnosti, kdy předseda /senát 

může rozhodnout o přiměřeném odložení koncentrace řízení. 

12. Připomínka k § 55 odst. 3  

Doporučujeme upravit a vyjasnit. 

Odůvodnění: 



 
 

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179  

FLORENTINUM (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 
e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, fax: + 420 266 721 692 

www.komora.cz 

 

Stránka 27 z 27 

Toto ustanovení dle našeho názoru míří na splnění povinnosti dle odst. 1 a 2, a žalobce by tedy 

spíše soudu měl doručovat „potvrzení o zveřejnění“, které bude obsahovat i text oznámení. 

13. Připomínka k § 81 odst. 2  

Doporučujeme doplnit i rozhodnutí o nákladech řízení.  

Odůvodnění: 

Pro případ rozhodnutí ve prospěch žalovaného je nutné zakotvit také rozhodnutí o nákladech 

řízení, které musel takový žalovaný vynaložit, neboť nemohou jít k jeho tíži. 

14. Připomínka k § 82 

§ 82 se zrušuje, resp. se přesune do občanského zákoníku.  

Odůvodnění: 

Navrhujeme zrušit ustanovení § 82, resp. přesunout jej do občanského zákoníku, kam podle 

našeho názoru systematicky patří (viz § 648 OZ), například jako druhý odstavec § 648 OZ. Zákon 
o hromadném řízení je podle našeho názoru procesní předpis, ustanovení o promlčecích lhůtách 

a jejich běhu má hmotněprávní charakter a do procesního předpisu nepatří.  

 

15. Připomínka k § 84 odst. 3 

Doporučujeme upravit ustanovení § 84 odst. 3 na toto znění: „Žalobce zúčastněné členy skupiny 

vyrozumí o tom, že nepodal opravný prostředek.“. 

Odůvodnění: 

V návrhu zákona uvedená textace ustanovení § 84 odst. 3 se nám jeví jako méně srozumitelná. 

Doporučujeme její přeformulování pro lepší srozumitelnost. 

 

 

 

 

 

 

 


