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Hromadné žaloby EU - stanovisko CCBE a rešerše 

(pro informaci) 
 

A) Odbor mezinárodních vztahů předkládá představenstvu ČAK předběžné stanovisko CCBE 
k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a 
o zrušení směrnice 2009/22/ES. 

Překlad stanoviska je přílohou tohoto materiálu. 

 

B) Odbor mezinárodních vztahů dále předkládá dle pokynu předsedy informace o právních 
úpravách hromadných žalob ve vybraných zemích EU. Informace byly čerpány 
z vypracované studie Evropské komise o hromadných žalobách. 

Ve většině evropských zemí neexistuje režim „na míru šitý“ hromadným žalobám, který by 
pokryl veškeré typy žalobních nároků – tzv. obecný (horizontální) režim. Výjimkou je 
Nizozemí, kde existuje institut urovnání kolektivních sporů (collective settlements). 
Kolektivní/skupinové žaloby (collective/group actions) jsou upraveny v Bulharsku, Litvě, 
Maltě, Švédsku. Tzv. skupinové žaloby (class actions) v Dánsku. Příkaz ke 
kolektivní/skupinové žalobě (Group Litigation Orders) v Anglii a brzy budou upraveny 
kolektivní žaloby ve Slovinsku. Vedle obecného režimu existují specifické sektorové režimy 
uplatnění hromadných žalobních nároků ve vybraných právních odvětvích (převážně 
spotřebitelských). 

Vzhledem k absenci právních úprav upravujících institut hromadných žalob využívají 
jednotlivé jurisdikce také tradičních institutů, které umožňují uplatnit žalobní nároky v jedné 
věci vícero žalobci - spojení případů/společná podání/konsolidace apod. 

 

Přehled právních úprav hromadných žalob ve vybraných státech EU: 

Rakousko 

Žádná obecná právní úprava hromadných žalob. 

Existuje speciální forma skupinového uplatnění žalobních nároků/skupinové litigace známá 
pod názvem Rakouský model skupinové litigace (Austrian model of group litigation). Tento 
model je možné aplikovat na veškeré typy skupinových žalob k náhradě škody. Je založen na 
předání žalobních nároků jednotlivými žalobci společnosti (povětšinou se jedná o společnost 
zastupující spotřebitele), která pak žalobní nároky sama prostřednictvím samostatné žaloby 
vymáhá. Tohoto institutu je v Rakousku velmi hojně využíván. 

Mimo výše uvedený způsob skupinového podání žalob se v Rakousku využívá tradičních 
procesních institutů – spojení případů, konsolidace ve věci či vzorové žaloby. Samotné 
rakouské soudy jsou oprávněny spojit/konsolidovat vícero žalob v jednu, pokud je to tzv. v 
zájmu spravedlnosti. 
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Německo 

Žádná obecná právní úprava hromadných žalob. 

Jistý mechanismus obdobný hromadným žalobám je využíván v případech investičních žalob 
či v případech soutěžního a spotřebitelského práva. 

Investiční žaloby v režimu hromadných žalob jsou upraveny zákonem upravujícím vzorové 
žaloby při kapitálovém trhu (Capital Market Model Claims Act – Kapitalanleger-
Musterverfahrengesetz). Případy řešení tímto způsobem vyžadují minimálně 10 osob 
uplatňujících stejný žalobní nárok. Soud nejdříve rozhodne v jedné věci – vydá „vzorové 
rozhodnutí“, které je pak závazné pro ostatní individuální případy. Výše náhrady škody se po 
vydání rozhodnutí však řeší individuálně. 

Mimo výše uvedený způsob skupinového podání žalob se v Německu využívá tradičních 
procesních institutů – spojení případů, konsolidace. 

Polsko 

Právní úprava hromadných žalob je součástí polského právního řádu, hromadné žaloby jsou 
upraveny zákonem o skupinových (hromadných) žalobách (Class Actions Act) z roku 2009. 
Aktuálně se řeší novela tohoto zákona, která rozšíří oblast věcné působnosti uvedeného zákona. 

Stávající právní úprava pokrývá žaloby na ochranu spotřebitele, žaloby týkající se odpovědnosti 
za vadu výrobku, žaloby na protiprávní jednání s výjimkou žalob na ochranu osobních zájmů – 
např. zranění. 

Zástupcem kolektivní (hromadné) žaloby je jedna strana, která podá žalobu svým jménem, 
nicméně tato žaloba je podána i za všechny další strany hromadné žaloby. Zákon vymezuje 
osoby, které jsou oprávněny vystupovat jako zástupci stran v rámci hromadných žalob, do dvou 
kategorií – může to být některá ze stran hromadné žaloby nebo regionální ombudsmani pro 
spotřebitelské věci. 

V první fázi jednání informuje soud stranu žalovanou o podané žalobě a zjistí, zda byly 
naplněny zákonné požadavky podání hromadné žaloby (minimálně 10 osob se stejným 
žalobním nárokem musí být uvedeno v žalobním podání) a rozhodne, zda lze žalobu 
klasifikovat jako žalobu hromadnou; v další fázi oznámí zahájení řízení zahrnující informaci 
pro další potenciální strany, které by se mohly stát stranami této hromadné žaloby. Hromadné 
žaloby jsou v režimu opt-in. 

Nizozemí 

Právní úprava hromadných žalob je součástí nizozemského právního řádu, existují zde dva 
mechanismy upravující hromadné uplatnění žalobních nároků. Hromadné žaloby jsou upraveny 
zákonem o kolektivním urovnávání hromadných žalobních nároků/hromadných žalob 
(Collective Settlements of Mass Claims Acts procedure) a navíc nizozemský občanský zákoník 
upravuje proces kolektivní žaloby. 
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Nápravná opatření, která se řeší v tomto rámci, jsou součástí dohody o urovnání. Jedná se 
primárně o nároky peněžité náhrady škody, nicméně může jít i o jiné nároky. 

Pouze určovací žaloby a žaloby na zdržení se konkrétního jednání jsou v režimu druhého 
mechanismu kolektivních žalob upraveného nizozemským občanským zákoníkem. 

Nový legislativní návrh upravující hromadné žaloby a zahrnující hromadné žaloby na náhradu 
škody je v legislativním procesu od roku 2016. Návrh zahrnuje do své věcné působnosti 
všechny základní odvětví práva. 

Itálie 

Žádná obecná právní úprava hromadných žalob. 

V Itálii se využívá tradičních procesních institutů – spojení případů či konsolidace ve věcech, 
kde se vyskytuje více osob poškozených.  

Italský právní řád disponuje specifickým režimem upravujícím hromadné uplatňování nároků 
ve spotřebitelském sektoru a dále je zde možnost podání speciální kolektivní žaloby ve 
správním řízení. 

V posledních 20 letech je v Itálii využíván žalobci stejný způsob vymáhání kompenzací 
v kolektivních škodních situacích – žalobci vymáhají své žalobní nároky v rámci trestního 
řízení, a to i přes existenci sektorových režimů upravujících uplatnění hromadných žalobních 
nároků.  

Spotřebitelský sektor – principiálně zde existují 2 typy žalob; žaloba na zdržení se příslušného 
jednání – certifikované spotřebitelské organizace mohou podat žalobu ve smyslu ochrany 
spotřebitelů a zdržení se příslušného jednání žalovaného a „kompenzační“ žaloba, která je 
věcně omezena na porušení smlouvy, neférové či nekalé soutěžní obchodní praktiky a 
odpovědnost za vadu výrobku či poskytnuté služby. 

Oblast správního práva – hromadná žaloba směřuje k nápravě neefektivních stavů ve veřejné 
správě a na zajištění, že veřejné orgány dodržují v rámci své působnosti zákonné standardy. 
V těchto věcech neexistují kompenzace, nicméně veřejné orgány jsou vázány soudním 
rozhodnutím a jsou povinny zajistit příslušnou nápravu. 

Francie 

Žádná obecná právní úprava hromadných žalob. 

Sektorový mechanismus hromadných žalob je upraven pro oblast práva spotřebitele, 
hospodářské soutěže, zdravotního práva, „diskriminačního“ práva, práva životního prostředí a 
práva ochrany osobních údajů.  

Subjekty (různé společnosti) oprávněné podat hromadnou žalobu musí být řádně registrované 
a jejich cílem je ochrana práv z výše uvedených oblastí práva, ve kterých lze podat hromadnou 
žalobu.  
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Španělsko 

Mechanismus hromadných žalob je ve Španělsku primárně upraven pro oblast spotřebitelských 
sporů v občanském soudním řádu z roku 2000. Tato právní úprava však explicitně není 
omezena na spotřebitelské spory, obsahuje i pravidla pro možnou aplikaci v jiných než 
spotřebitelských sporech a postupně generuje obecný rámec pro hromadné žaloby ve 
Španělsku. Tato právní úprava je doplněna dalšími specifickými pravidly zaměřenými na 
soutěžní právo, právo „rovných příležitostí“ (equality law), právo životního prostředí a pracovní 
právo.  

Hromadné žaloby u spotřebitelských sporů jsou oprávněny podávat spotřebitelské organizace 
– v případně sporů, ve kterých se jedná o blíže neurčenou (pravděpodobně početnější) skupinu 
spotřebitelů – tyto organizace musí být členy Rady spotřebitelů a splňovat přísné podmínky 
stanovené zákonem na ochranu spotřebitelů. Po podání hromadné žaloby se řízení staví na 2 
měsíce, během kterých mají poškození možnost se k hromadné žalobě přidat. 

V jiných spotřebitelských věcech, ve kterých lze jednoduše rozlišit (identifikovat) okruh 
spotřebitelů, kteří mají zájem na podání hromadné žaloby, lze podat tuto hromadnou žalobu 
prostřednictvím jednotlivce nebo neregistrované organizace, které mají za cíl ochranu 
spotřebitele; tyto musí být neziskové. Při podání hromadné žaloby v tomto případě musí subjekt 
oprávněný k podání žaloby sám identifikovat jednotlivé poškozené a informovat je o podání 
hromadné žaloby a řízení. 

Anglie 

Právní úprava hromadných žalob je součástí právního řádu Anglie – existuje zde jak 
mechanismus obecný (Group Litigation Orders – GLO) pro všechny typy žalobních nároků, tak 
i sektorový speciální režim aplikovatelný v soutěžním a spotřebitelském právu.  

Institut GLO je aplikovatelný na všechny typy žalobních nároků a umožňuje soudu, aby 
seskupil a vyslechl dohromady případy týkající se jedné či i více záležitostí. Zřizuje se rejstřík 
skupin (je k dispozici na vyžádání pro účely možné kontroly), ve kterém jsou vedeny veškeré 
údaje vztahující se ke GLO. Tento rejstřík skupin je veden příslušným soudem, který je 
oprávněn nařídit, aby veškeré nové případy/žalobní nároky v Anglii, které by mohly spadat pod 
režim GLO a pokud bylo již o obdobných/stejných žalobních nárocích soudem dříve 
rozhodnuto, byly tímto rozhodnutím vázány. Neexistují zde speciální formální požadavky na 
subjekt podávající žalobu v režimu GLO.  

 

Představenstvo vzalo na vědomí stanovisko CCBE ohledně evropských hromadných 
žalob a rešerši Odboru MEZ o hromadných žalobách ve vybraných zemích EU. 

 

 


