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k materiálu Ministerstva spravedlnosti 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o hromadném řízení 

 
V Praze dne 18. ledna 2023 

Č. j.: 9/6000/2023 

 

A. Zásadní obecná připomínka k předloženému materiálu 

Hospodářské komora ČR (dále jen „HK ČR“) navrhuje přesun úpravy zástupných ža lob,  což jsou 

ve skutečnosti hromadné žaloby zdržovací, do zákona o hromadném řízení. 

Návrh počítá s tím, že řízení o zdržovacím nároku bude upraveno v rámci zákona o ochraně 

spotřebitele a mimo zákon o hromadném řízení. Řízení o zdržovacím nároku má přitom řadu 

hromadných prvků (jako například závaznost rozsudku pro všechny spotřebitele), jakož i 
procesních institutů totožných s hromadným řízením (zpřístupnění dokumentů). Zároveň ale návrh 

zákona o hromadném řízení zdržovací žaloby ze své působnosti výslovně nevylučuje.  

Navrhujeme tedy, aby bylo řízení o zdržovacím nároku upraveno v samostatné části zákona o 

hromadném řízení, čímž vznikne kodex hromadných řízení, a úprava tak bude přehlednější.  

Spojení do jednoho zákona je vhodné i v souvislosti s čl. 2 odst. 2 písm. d) legislativních pravidel 
vlády, dle kterých mají být právní předpisy koncipovány přehledně a formulovány jednoznačně, 

srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně.  

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že v důsledku náročné organizace souběžného 
připomínkování jak návrhu vlastního zákona o hromadném řízení, tak doprovodného změnového 

zákona mohou být připomínky HK ČR k oběma předlohám ve vzájemné kolizi. V takových 

situacích mají přednost naše připomínky uplatňované k návrhu zákona o hromadném řízení.   

  

B. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k části druhé Změna zákona o soudních poplatcích čl. III § 11 odst. 2 

Navrhujeme nově navrhované písm. u) v ustanovení § 11 odstavec 2 vypustit.  

Odůvodnění: 

Nevidíme žádný oprávněný důvod pro osvobození neziskových organizací od soudních poplatků.  

Právě naopak jsme přesvědčeni, že soudní poplatek tvoří spolu s dalšími instituty jakýsi přirozený 

mantinel bránící podávání neodůvodněných a šikanujících žalob. Soudní poplatek by proto měl 
bezpochyby být zakotven a měl by být nastaven adekvátně významu žaloby. Argumentem jet také 

nutnost zohlednit náklady státu na vedení takové žaloby, správu rejstříku apod. Ke zvážení 

dáváme zvláštní nastavení odměny v rámci advokátního tarifu.  
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2. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 6.  

§ 25b 

Navrhujeme ustanovení § 25b doplnit o podmínky důvěryhodnosti a požadavek na povinné 

pojištění odpovědnosti oprávněné osoby. 

Odůvodnění: 

Považujeme za nutné zavést požadavek na důvěryhodnost oprávněných osob. Tedy stanovit 
základní předpoklady, které musí být splněny, aby mohla být daná osoba považována za 

důvěryhodnou. Za účelem ochrany spotřebitelů by měla být oprávněné osobě uložena povinnost 

sjednat si pojištění profesní odpovědnosti pro případ způsobení škody, pokud se rozhodne 

hromadné řízení iniciovat. 

3. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 6.  

§ 25h 

Navrhujeme doplnění informace o financování hromadných žalob. Lze využít př ipomínku HK ČR 

k návrhu zákona o hromadném řízení k ustanovení § 24.  

Odůvodnění: 

Přezkoumatelnost původu finančních prostředků je důležitým předpokladem pro naplnění účelu 

hromadných žalob.  

4. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

nově navrhované části deváté Zástupné žaloby na zdržení se protiprávního jednání 

Navrhujeme, aby celá procesní úprava tzv. zástupných žalob ve smyslu Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 (dále jen „Směrnice“), byla upravena v jednom právním 

předpise, a to v zákoně o hromadném řízení.  

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava neodpovídá ani procesně (koncepčně), ani pojmově (hromadné žaloby vs 

zástupné žaloby) zákonu o hromadném řízení, přitom se hromadné zdržovací žaloby liší podle 

Směrnice jen v několika málo aspektech, týkajících se potřeby přihlašování a podobně. Nevid íme 
důvod snažit se o vytvoření speciální procesní úpravy v separátním zákoně, tím spíše,  když 

navrhovaná úprava vykazuje nedostatky a působí zmatečně, protože hromadná řízení budou 
podléhat dvojímu režimu. Navrhovaná procesní úprava ve vztahu ke zdržovacím žalobám je kusá 

a vynechává základní procesní a jiné prvky hromadných řízení (rozdělení řízení do dvou fází, 

institut zúčastněných členů a další podmínky hromadného řízení, přehled zdrojů finančních 
prostředků) obsažené v zákoně o hromadném řízení, což by v případě paralelního řešení ve dvou 

právních úpravách vyvolávalo chaos a výkladové potíže.  

Nebude-li této připomínce vyhověno, navrhujeme změny jednotlivých ustanovení.   

5. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26 odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § 26 odst. 1 vypustit slova „nebo na určení, zda tu právo nebo právní 

poměr je či není (dále jen „zástupná žaloba na zdržení se protiprávního jednání“)“ 

Odůvodnění:  

Zahrnutí žalob na určení mezi zástupné žaloby je nad rámec ministerstvem avizované 

minimalistické transpozice Směrnice. Směrnice v čl. 7 bod 4 požaduje, aby členský stát zajistil, že 
oprávněné subjekty budou mít právo se domáhat opatření na zdržení se jednání a opatření ke 
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zjednání nápravy. Zahrnutí určovací žaloby v rámci žaloby na zdržení se jednání, tj. opatření  ke 

zjednání nápravy) je podle Směrnice pouze fakultativní. Z návrhu tohoto zákona, stejně tak 
návrhu zákona o hromadném řízení vyplývá, že ministerstvo zahrnulo určovací žaloby, jak do 

druhů hromadných žalob, tak do druhů žalob na zdržení se protiprávního jednání. Uvedené 

zahrnutí Směrnice nepožaduje. Z výše uvedených důvodů navrhujeme vypustit určovací žaloby ze 

zástupných žalob na zdržení se protiprávního jednání.  

6. Př ipomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26a odst. 2  

Navrhujeme v § 26a vypustit odstavec 2, ostatní odstavce se přečíslují.  

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k připomínce k § 26 odst. 1.  

7. Př ipomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26d odst. 2  

Požadujeme odstranit automatickou závaznost pro nepřihlášené spotřebitele.  

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru odporuje účelu hromadného řízení automatická závaznost výsledku hromadné 

žaloby na zdržení se i na spotřebitele, kteří se do řízení nepřihlásili, aniž by měli možnost tyto 
účinky vyloučit. Negativní důsledek na spotřebitele lze spatřovat například v možném zákazu 

plnění z uzavřených smluv. Možnost jednotlivých spotřebitelů vyloučit pro ně závaznost výs ledku 

(rozsudku či smíru) hromadné žaloby na zdržení se Směrnice nezakazuje a je potřebná z důvodu 
režimu „zahrnutí všech“, na kterém je postaven právě tento druh hromadné žaloby. Plošný dopad 

zdržovacích žalob bez možnosti vyloučení účinků by nedůvodně popíral princip autonomie vůle, na 

kterém je postaveno soukromé právo. 

8. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26d nový odst. 3 

Navrhujeme do ustanovení § 26d vložit nový odstavec 3 tohoto znění:  

„(3) Návrh na soudní nebo exekuční nařízení výkonu pravomocného rozsudku v řízení o zástupné 

ža lobě na zdržení se protiprávního jednání je oprávněn podat pouze účastník řízení o  zástupné 

ža lobě na zdržení se protiprávního jednání.“ 

Odůvodnění:  

Navrhujeme, aby bylo postaveno na jisto, že návrh na výkon rozhodnutí v řízení o zástupné žalobě 
na zdržení se protiprávního jednání může podat pouze účastník nalézacího řízení. Jelikož toto 

ustanovení stanoví, že výrok pravomocného rozhodnutí je závazný i pro spotřebitele, kteří ale 
nebyli účastníky řízení, mohla by tato formulace vést k výkladu, že spotřebitelé jsou oprávněni k 

podání návrhu na výkon rozhodnutí, pokud by žalovaný nesplnil uloženou povinnost před 
vykonatelností rozsudku. Vzhledem k tomu, že takových dotčených spotřebitelů bude 

pravděpodobně velké množství, vedlo by podávání exekučních návrhů z jejich strany k přehlcení 

soudní a exekuční soustavy, protože by v každém jednotlivém případě muselo být posuzováno, 
zda je oprávněný spotřebitel takovým spotřebitelem, který je oprávněný proti žalovanému 

podnikateli dle rozsudku. 

9. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26g odst. 2 
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Navrhujme v ustanovení § 26g odst. 2 za slovo „tajemství“ vložit slova „citlivých  vnitřních 

informací,“.  

Odůvodnění: 

V návrhu zákona o hromadném řízení je navrhována široká možnost požadovat, aby kterýkoliv z 

účastníků hromadného řízení poskytoval citlivé vnitřní informace jako důkazy proti sobě. Proto 
navrhujeme do základních pojmů zákona o hromadném řízení 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 (např íklad p ř i 

zveřejnění svých dodavatelů, zákazníků apod., kdy by konkurent této informace mohl zneužít 
marketingem/nabídkou zacílenou na konkrétního dodavatele/zákazníka za účelem jeho získání.  

Na získání seznamu těchto dodavatelů/zákazníků by mu mohl snadno stačit právě tento institut,  
což by mohlo být jediným cílem podání hromadné žaloby. Navrhuje se, aby soud zohlednil při 

zpřístupnění i to, zda dokumenty obsahují citlivé vnitřní informace, které daný subjekt nemůže 

poskytnout a které mohou způsobit vážné problémy z obchodního hlediska (například seznam 
jeho dodavatelů, faktury s dodavateli, seznam klientů, know how jeho výrobků, systém výroby 

apod.). Z výše uvedeného důvodu proto navrhujeme i do zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení, doplnit ochranu údajů a písemností 

obsahujících citlivou vnitřní informaci.   

10. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7 .  

§ 26h až § 26l  

Navrhujeme ustanovení paragrafů 26h až 26l vypustit. 

Odůvodnění: 

Navazuje na připomínky HK ČR k návrhu zákona o hromadném řízení. Navrhujeme zrušit 
ustanovení týkající se zpřístupnění dokumentů. Důvodová zpráva neobjasňuje, proč nelze využít 

instituty již dnes zakotvené v procesním právu. Jedná se o § 128 OSŘ (tzv. vysvětlovací povinnost) 

a ustanovení § 129 odst. 2 OSŘ (tzv. ediční povinnost), která vzniká jak účastníkům řízení, tak 
třetím osobám. Předložení listiny (ediční povinnost) může soud nařídit i z úřední moci podle § 120 

odst. 2 OSŘ. Máme za to, že uvedené existující instituty OSŘ jsou dostačující pro transpozici 
Směrnice. Naopak přítomnost tohoto institutu v návrhu zákona může zvýšit riziko zneužití 

zástupné žaloby, např. jediným cílem podané zástupné žaloby může být i jen to,  aby se žalobce 

dostal k dokumentům, které mu jsou jinak nepřístupné. 

V případě, že nebude připomínka akceptována, navrhujeme alternativní řešení v níže uvedených 

připomínkách, které navazuje na připomínky HK ČR k návrhu zákona hromadném řízení  

11. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26h odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § 26h odst. 1 slovo „navrhl" nahradit slovem "předložil" a za slovem 

„tvrzení“ vložit slova „a poukázal na další důkazy, která má druhý účastník nebo třetí osoba pod 
svou kontrolou “. 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: 

Další zárukou nezneužívání tohoto institutu je povinnost navrhovatele složit zálohu na úhradu 
nákladů vynaložených stranou, které byla povinnost zpřístupnění uložena, pro případ, že 



 
 

 

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 5 z 10 

navrhovatel žádající takové zpřístupnění nebude v řízení úspěšný. Případně na zajištění náhrady 

škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout zpřístupněním dokumentů. Řízení by mělo být 
vedeno po celou dobu korektně, a pokud se ukáže, že žaloba byla zcela nedůvodná, měly by být 

žalovanému uhrazeny veškeré náklady způsobené mu tímto řízením, včetně nákladů na případné 

zpřístupňování dokumentů (tj. včetně např. nákladů vyčleněných zaměstnanců žalovaného,  kteř í 
se nemohli po dobu shromažďování požadovaných dokumentů věnovat své obvyklé práci). Toto z 

§ 26m výslovně neplyne. 

12. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26i odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § § 26i odst. 1 stanovit lhůtu pro splnění povinnosti zpřístupnit 

dokumenty, takto: 

„(1) V usnesení o zpřístupnění dokumentů soud určí rozsah a způsob zpřístupnění a  s tanoví 

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.“ 

Odůvodnění: 

Zákon v § 26i nestanoví žádnou lhůtu, ve které má povinná strana zajistit zpřístupnění 

požadovaných dokumentů, přičemž však za nesplnění této povinnosti může být uložena 
pořádková pokuta (§ 26n odst. 1). Proto je třeba výslovně upravit tuto lhůtu. Žádoucí je s tanovit 

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). Zároveň se nevypořádává s požadavky na 

ochranu osobních údajů, které mohou být v požadovaných dokumentech obsaženy, a netýkají se 
přihlášených členů skupiny. 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 dohledán í 

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

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

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

dokumentů. 

13. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26i odst. 2  

Navrhujeme v ustanovení § 26i odst. 2 za slovo zejména vložit text: „to, zda navrhovatel vyčerpal  

r ozumně dostupné důkazy na podporu svých t vrzení,  jaká hrozí  ú jma zpřístupnění m 
dokumentům, a“, dále v písm. b) slovo „a“ nahradit čárkou, v písm. c) tečku nahradit slovem „a“ a 

vložit nové písmeno d), které zní: „d) obsahují citlivé vnitřní informace.“ 

„(2) Při určení rozsahu a způsobu zpřístupnění soud zohlední zejména to, zda navrhovatel 
vyčerpal rozumně dostupné důkazy na podporu svých tvrzení, jaká hrozí ú jma zpřís tupněním 

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

d) obsahují citlivé vnitřní informace.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby soud zohledňoval, zda navrhovatel vyčerpal rozumně dostupné důkazy na 
podporu svých tvrzení. Vzhledem k tomu, že je povinnost zpřístupnit dokumenty výrazným 

zásahem do práv účastníka, a zároveň hrozí velké škody způsobené zpřístupněním,  mělo by být 
přistoupení k přikázání zpřístupnění až posledním krokem za účelem prokázání tvrzení 

navrhovatele, ke kterému se v řízení přistoupí. Navrhovatel by tak měl nejdříve vyčerpat rozumně 

dostupné důkazy na podporu svých tvrzení. To je rovněž požadavek v obdobném ustanovení v 
návrhu zákona o hromadných žalobách, ze kterého byla textace navrhovaného doplnění převzata. 

Není důvod, aby byly podmínky pro zpřístupnění dokumentů v hromadném řízení na plnění a v 
řízení na zdržení se protiprávního jednání odlišné. 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. 

K doplnění písm. d) viz také odůvodnění k připomínce k § 26g odst. 2.   

14. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26i nový odst. 4  

Navrhujeme do ustanovení § 26i vložit nový odstavec 4 tohoto znění: 

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

zpřístupnění dokumentů, je přípustné dovolání.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrz uje 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.  

15. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26j  

Navrhujeme v ustanovení § 26j za slovo „tajemství“ vložit slova „nebo citlivé vnitřní informace“. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k připomínce k § 26g odst. 2.   

16. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26j  

Navrhujeme zvážit kritéria výběru a kvalifikace nestranných osob a formu uvedeného výp isu .  Viz 

obdobně připomínky k návrhu zákona o hromadném řízení.  

Odůvodnění: 

Návrh zákona ani důvodová zpráva neformulují dostatečně určitě, podle jakých kritérií a jaké 
kvalifikace by měly být tyto nestranné osoby vybírány. Důvodová zpráva v tomto ohledu 

neobsahuje vůbec nic. Vymezení „nestranné osoby s potřebnými předpoklady“ je zcela vágní 
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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 opatřit jiným 

způsobem než prostřednictvím uložení povinnosti zpřístupnění), a představuje zásadní překážku 

korektního průběhu řízení. Lze zvážit omezení například na notáře, soudní exekutory nebo 
podobné profese. Rovněž není stanoveno, jakou formu má provedený výpis mít. Je třeba zvážit 

podobu např. veřejné listiny. 

17. Př ipomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26k  

Navrhujeme rozšířit zde zakotvený zákaz na veškerá řízení proti žalovanému.  V ustanovení § 26k 
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 hromadných přestupcích.  
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. 

18. Př ipomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26k  nový odst. 4 

Navrhujeme, aby do ustanovení § 26k byl vložen nový odstavec 4 tohoto znění: 

„(4) Ten, komu byla uložena povinnost dokumenty zpřís tupnit,  může odepřít  zpř ístupnění  

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

stíhání.“ 

Pro případ, že nebude akceptována připomínka k § 26l, navrhujeme námi navrhovaný odst. 4 

doplnit druhou větou tohoto znění: „V takovém případě se neuplatní § 26l.“ 

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 

občanského soudního řádu.   
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19. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7 .  

§ 26l 

Navrhujeme ustanovení § 26l vypustit. 

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 navrhovaného zákona o hromadném 

řízení a které zcela chybí v zákoně o ochraně spotřebitele.  

20. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7 .  

§ 26m 

Navrhujeme v ustanovení § 26m doplnit druhou větu: 

„Účelně vynaloženým nákladem na zpřístupnění dokumentů je i  odměna pracovníků osoby 
zpřístupňující dokumenty, kteří se na zpřístupnění podíleli, za čas, který prací na zpřístupnění  

strávili.“ 

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. 

21. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26n odst. 1 

Navrhujeme v ustanovení § 26n vypustit slova „nebo nesplní-li některý z účastníků řízení nebo 

třetí osoba povinnost zpřístupnit dokumenty podle § 26h“ a slovo „které“ zaměnit slovem „která“.  

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k připomínce k § 26h až § 26l. 

22. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. IV novelizačnímu bodu 7.  

§ 26n odst. 1  

Navrhujeme v ustanovení § 26n odst. 1 slova „4 % celkového ročního obratu povinného, a není-li 

informace o ročním obratu dostupná, až“ nahradit s lovy „1  % z celkového ročního obratu,  

maximálně však“. 

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. 
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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 předkladatelem navrhovaná výše 
pokut je ve zcela zjevném nepoměru s pokutami dle § 72 exekučního řádu, resp. § 351 

občanského soudního řádu, i když se vezme v úvahu, že § 26n návrhu zákona dopadá pouze na 
podnikatele.  

Ustanovení § 26n odst. 2 nepovažujeme za poskytující dostatečné záruky, neboť umožňuje 

přílišnou libovůli. 

23. Připomínka k části třetí Změna zákona o ochraně spotřebitele čl. V Přechodná ustanovení 

Požadujeme doplnit přechodné ustanovení ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.  

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 bylo 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 

jiného právního stavu (nevědomky, že dokumenty obsahující obchodní tajemství budou muset 

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

Pro zachování právní jistoty tak považujeme za nutné poskytnout podnikatelům záruku toho, že 

hromadné žaloby bude možné podávat pouze ve vztahu k závazkům vzniklým až po nabytí 
účinnosti zákona, přinejmenším však v určité, nepříliš dlouhé době před účinností zákona. 

Inspiraci lze nalézt například na Slovensku, když 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 

24. Připomínka návrh na vložení nové části čtvrté Změna autorského zákona čl. VI  

Navrhujeme vložit novou část čtvrtou Změna autorského zákona čl. VI  a části, které po ní 

následují přečíslovat. Text bude obsahovat toto ustanovení:  

„§ 51a) zákona č. 121/2000 Sb. , o  právu autorském, o  právech souv isejíc ích s  právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se zrušuje.“ 

Odůvodnění:  

Nedávnou novelou zákona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), byla v § 51a zavedena možnost 

žaloby právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů nebo zákazníků proti poskytovateli 

služeb sdílení obsahu na zákaz poskytování služby sdílení obsahu v případě tzv.  overb lockingu. 
Reálně v ČR problém tzv. overblockingu neexistuje. Jediné, k čemu může nový § 51a autorského 

zákona vést, je odmítání účinných automatických filtrů ze strany provozovatelů pirátských úložišť 
s poukazem na riziko žaloby na zákaz provozování služby. Pokud se jedná o ochranu práv 

spotřebitelů, nová úprava v § 51a autorského zákona s návrhem zákona o hromadném řízení 
koliduje, což může vést na straně spotřebitelů ke značné právní nejistotě. Proto navrhujeme,  aby 

byl § 51a z autorského zákona vypuštěn.   

25. Připomínka k části čtvrté Účinnost 
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Požadujeme prodloužení legisvakanční lhůty, a to stejně jako u zákona o hromadném řízení. 

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

Odůvodnění: 

Navržená účinnost k 25. červnu 2023 neposkytuje dotčeným subjektům dostatečný prostor  pro 
adaptaci na nové podmínky. Jsme si sice vědomi termínů stanovených Směrnicí, ale 

legisvakanční lhůta by měla být úměrná rozsahu a významu změn, jež nová právní úprava přinese. 

 


