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PREDHOVOR
Skutočnosť, že uplatňovanie kolektívnych nárokov možno vnímať ako účinný
prostriedok ochrany väčšej skupiny ohrozených či porušených práv, je dnes
nesporná. Je to prostriedok, ktorý umožňuje, aby bola poskytnutá ochrana osobám, ktoré nemajú prostriedky, znalosti alebo skúsenosti na individuálne presadzovanie svojich nárokov. Je to prostriedok, ktorý môže významne znížiť počet
sporov s rovnakým, resp. veľmi podobným skutkovým základom, čo súčasne
vedie k zvýšeniu efektivity súdnictva a k zníženiu ekonomickej a časovej náročnosti na strane poškodených subjektov.
Mechanizmus kolektívnej ochrany poškodených či ohrozených práv má však
aj nevýhody. Jednou z nich môže byť obmedzený vplyv zastúpených osôb na
súdne konanie. Inou nevýhodou môže byť riziko vzniku konfliktu záujmov,
ktorý môže vzniknúť medzi osobou zastupujúcou určitú skupinu osôb
a jednotlivými zastúpenými, a to práve z dôvodu osobnej neprítomnosti na konaní. Problémy, ktoré sa týkajú zastupovania osôb, budú priamo úmerné veľkosti skupiny zastupovaných osôb a nevyhnutne sa budú vo veľkej miere odvíjať aj
od toho, či sa v danom prípade uplatňuje model opt‑in alebo opt‑out. Práve
v druhom menovanom modeli je riziko vzniku sporov vyššie z dôvodu, že skupina zastúpených žalobcov bude veľká a mnohí zo zastúpených ani len nebudú
mať vedomosť o existencii nejakého konania.
Významnú prekážku uplatňovania kolektívnych nárokov predstavuje financovanie súdneho sporu, čo zahŕňa financovanie vlastných nákladov, najmä na
kvalifikované právne zastúpenie, ale v prípade neúspechu v konaní aj trovy
žalovanej protistrany. Rizikom modelu financovania sporu tretími subjektami je
možný konflikt záujmov či obavy z ovplyvňovania súdneho procesu zo strany
financujúceho subjektu. Najmä, ak by ho motivovala vysoká podielová odmena
v prípade úspechu. Na odstránenie alebo aspoň eliminovanie takýchto obáv sa
preto ako nevyhnutná javí byť podrobnejšia právna regulácia modelu financovania kolektívneho uplatňovania nárokov.
Napriek niektorým nevýhodám však v Európskej únii prevláda pozitívna nálada k právnej regulácii ochrany kolektívnych nárokov.
Hoci určitý spôsob uplatňovania kolektívnych nárokov upravuje právny poriadok prakticky každého členského štátu Európskej únie, tých, ktoré majú zavedené osobitné mechanizmy, je v súčasnosti podstatne menej ako tých, ktoré
na uplatňovanie kolektívnych nárokov využívajú tradičné nástroje procesného
práva. Aj v tých členských krajinách, v ktorých majú zavedené osobitné mechanizmy, je právna úprava natoľko variabilná, že možno identifikovať široké spektrum rôznych mechanizmov uplatňovania kolektívnych (skupinových) nárokov.

Ani jeden z týchto mechanizmov však nie je možné označiť za hromadné žaloby (class action) vo význame, v akom je tento pojem vnímaný v súlade
s americkou úpravou.
V dostupnej monografii boli zmapované viaceré existujúce právne úpravy
a vyvodzovali sa z nich konkrétne závery. Uznávame však, že problematika
uplatňovania kolektívnych nárokov je veľmi komplikovaná najmä preto, že nie
je v súlade s tradičnými zásadami civilného procesu. Autori boli schopní
a pripravení predmetnú problematiku spracovať ešte podrobnejšie. Limit pridelených finančných prostriedkov v rámci riešeného grantu však väčší rozsah
monografie neumožnil. Napriek tomu sa týmto autori chcú poďakovať Vedeckej
grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky za dôveru, ktorú navrhnutému projektu prejavila tým, že ho schválila.
V Bratislave december 2018
za celý autorský kolektív
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
vedúca riešiteľského kolektívu
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Biela kniha = Biela kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel (2008) 165, z 2. apríla 2008
Zelená kniha = Zelená kniha o kolektívnom uplatňovaní nárokov spotrebiteľov
na nápravu (2008) 794
Smernica o súdnych príkazoch = Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských
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prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch
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KAPITOLA I

VÝVOJ UPLATŇOVANIA KOLEKTÍVNYCH
NÁROKOV (STRUČNÝ POHĽAD DO MINULOSTI)
1 Class action v krajinách common law
Otázka kolektívnych žalôb už dlhší čas zaujíma predovšetkým právnych teoretikov nielen v Slovenskej republike, ale možno povedať, že v celej Európe. Hľadanie modelu, ktorý by bol optimálny pre civilný proces typický pre kontinentálnu Európu, je ťažké.
Otázka uplatňovania kolektívnych nárokov má svoju históriu. Dalo by sa ísť
aj hlbšie do minulosti, konkrétne až do obdobia starého Ríma, kde existovala
tzv. actio popularis, t. j. verejná žaloba. Tak ako pri hromadnej žalobe, aj pri
actio popularis sa názory na jej charakterizovanie líšia. Podľa jedného názoru1
bol na jej podanie legitimovaný ktokoľvek, kto bol občanom Ríma, a to
z dôvodu, že právom nemal byť chránený len záujem jednotlivca, ale záujem
všetkých rímskych občanov. Podobne podľa iného názoru2 mohol podať actio
popularis ktorýkoľvek občan Ríma. Nebola však prípustná vo všeobecnosti, ale
pre niektoré prípady, kedy súkromný záujem bol súčasne aj záujmom verejným
(napr. deliktuálna zodpovednosť). Z toho by sa mohlo vyvodiť, že ten, kto podával žalobu, mohol byť nositeľom subjektívneho práva. To však odporuje inému názoru, podľa ktorého konanie mohol iniciovať každý občan, ktorý nebol
priamo dotknutou osobou.3 Niet pochýb o tom, že charakteristickou črtou actio
popularis bola od počiatku snaha o dosiahnutie spoločensky významného cieľa.
Inými slovami, podanou žalobou žalobca sledoval uplatnenie takých nárokov,
ktoré mali nespochybniteľný potenciál dopadu na celú spoločnosť a ktoré tak
korešpondovali s verejným záujmom.
Inšpirácia pre legislatívne zakotvenie inštitútu kolektívnej žaloby však prišla
z krajín common law, ktoré možno označiť za kolísku tohto inštitútu.
1

SMOLÍK, P.: Hromadné žaloby – současnost a výhledy české právní úpravy. Právní fórum
č. 11/2006, s. 395.

2

ZOULÍK, F.: Problematika hromadných žalob se zřetelem k českému právu. Acta Universitatis
Carolinae – Iuridica č. 4/2005, s. 12.

3

K tomu porovnaj KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Rímske právo. Praha: C. H. Beck,
1995. s. 114 a nasledujúce.

Rôzne typy takzvaných reprezentatívnych žalôb historicky existovali od najranejšieho obdobia anglického práva.4 Uvádza sa,5 že predchodca class action
(skupinová žaloba), na základe ktorej sa v súčasnosti vedie skupinový spor
(„group litigation“), bol dosť bežný v stredovekom Anglicku približne od roku
1200. Tieto súdne spory zahŕňali skupiny ľudí, ktoré žalovali alebo boli žalované v žalobe podľa common law. Skupiny ľudí boli spravidla založené na existujúcich spoločenských členeniach ako dediny, mestá, farnosti a cechy (spolky).
Na rozdiel od moderných súdov stredoveké anglické súdy nespochybňovali
právo žalobcov žalovať v mene skupiny alebo právo niekoľkých zástupcov
brániť celú skupinu.
Podľa iného zdroja6 začala kolektívna žaloba v Anglicku už v 17. storočí ako
bill of peace pred Equity súdmi. Equity (spravodlivosť) sa v Anglicku historicky vyvíjala ako samostatná časť práva v reakcii na neschopnosť common law
súdov, z dôvodu ich striktného lipnutia na rigidných súdnych príkazoch
a formách žalôb, zaoberať sa alebo poskytnúť nápravu každej škody. Preto kráľ
založil najvyšší ekvitný súd (The high court of chancery), ktorého účelom bolo
vykonávať spravodlivosť podľa princípov objektívnosti (nestrannosti) v tých
prípadoch, kde common law neposkytovalo žiadnu alebo poskytovalo neadekvátnu náhradu škody.7
Podstatou bill of peace bolo, že počet žalobcov bol taký veľký, že spojenie
ich nárokov do jednej žaloby nebolo možné alebo praktické. Členovia skupiny
mali spoločný záujem na posudzovanej otázke. Strany uvedené v žalobe mohli
adekvátne reprezentovať záujmy osôb, ktoré neboli uvedené v žalobe, ale ktorých práva by boli rozhodnutím dotknuté. Ak súd povolil, aby sa konalo podľa
bill of peace, rozhodnutie, ktoré bolo vydané, zaväzovalo všetkých členov skupiny.8
Bill of peace, predchodca class action (skupinovej žaloby), bolo známe aj
v Spojených štátoch amerických už v 19. storočí.
Spočiatku mohla byť class action (skupinová žaloba) podávaná len v equity
prípadoch. Teda v sporoch, v ktorých strany nepožadovali nevyhnutne finančné
odškodnenie, ale namiesto toho mohli chcieť iný typ ochrany. Postupne (od
4

Dostupné na https://www.law.cornell.edu/wex/class_action.

5

Dostupné na https://en.wikipedia.org/wiki/Class_action.

6

Dostupné na http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/class+action.

7

GIFIS, S.H.: Law Dictionary. Barron’s Educational Series, 1984, s. 159.

8

Dostupné na http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/class+action.

roku 1938) sa class action rozšírila aj na nároky na finančné odškodnenie.9
Prvoradým cieľom class action bolo zabezpečiť náhradu ujmy v prípade niektorých bagateľných nárokov a umožniť prístup k súdu aj pre tie skupiny osôb,
ktoré z finančného dôvodu nechceli alebo nemohli uplatňovať svoje práva na
súde individuálne.
Podľa pôvodného bodu 23 federálnych pravidiel pre civilné konanie (Federal
Rules of Civil Procedure) existovali tri odlišné typy class actions (skupinovej
žaloby) – „pravá“, v ktorej boli práva členov skupiny spojené, spoločné alebo
závislé, ďalej „hybridná“, v ktorej boli práva členov samostatné, ale súviseli
so špecifickým majetkom a napokon „nepravá“, v ktorej boli práva členov opäť
samostatné, ale zahŕňali spoločnú skutkovú alebo právnu otázku a spoločnú
náhradu. Na základe toho boli rozhodnutia o pravej a hybridnej skupinovej žalobe záväzné pre celú skupinu, kým rozhodnutia o nepravej skupinovej žalobe
sa dotýkali len tých členov skupiny, ktorí boli naozaj účastníkmi konania. Pri
praktickej aplikácii v konkrétnych prípadoch však boli tieto tri typy skupinových žalôb vrátane ich definícii značne mätúce.
V roku 1966 došlo k novelizácii bodu 23. Jej cieľom bolo nahradiť abstraktný
konceptualizmus starého bodu 23 efektívnejším prístupom ku skupinovej žalobe, pretože abstraktný konceptualizmus nedával súdu adekvátny návod
pre posúdenie, ktorá z troch typov skupinovej žaloby sa má aplikovať v danom
prípade. Tým, že neboli dané presné návody ako nakladať so skupinovou žalobou, bola to práve flexibilita tohto nového bodu, ktorá sa stala kritickým faktorom pri dosahovaní požadovaných cieľov; úspech novelizácie preto vo veľkom
rozsahu závisel od toho, ako sa okresné súdy vysporiadali s touto flexibilitou.
Dnešná podoba class action je zahrnutá v bode 23 federálnych pravidiel pre
civilné konanie (Federal Rules of Civil Procedure) z roku 1966,10 ktorý má názov „Typy class actions“.
Podľa neho class action možno použiť vtedy, ak by samostatné žaloby, podané jednotlivými členmi skupiny alebo proti jednotlivým členom skupiny, vyvolali riziko nekonzistentného alebo rozdielneho právneho posúdenia veci
vo vzťahu k jednotlivým členom skupiny, (i) čo by pre protistranu sporu vytváralo rozdielne pravidlá správania vo vzťahu k jednotlivým členom skupiny alebo (ii) ktoré by bolo v rozpore so záujmami ostatných členov skupiny alebo
ktoré by podstatným spôsobom porušilo alebo ohrozilo schopnosť ostatných
členov skupiny brániť ich subjektívne práva.
9

Dostupné na http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/class+action.

10

DOEBERG, D. L. – WINGATE, C. K.: Federal Rules of Civil Procedure. West Publishing
Company, College & School Division, 1996.

Class action ďalej prichádza do úvahy vtedy, ak strana stojaca proti skupine
konala alebo odmietla konať z dôvodov, ktoré sa všeobecne vzťahujú na celú
skupinu, takže je vhodné, aby sa aj konečné súdne rozhodnutie vzťahovalo na
skupinu ako celok.
A napokon class action prichádza do úvahy vtedy, ak súd dospeje k záveru,
že právne alebo skutkové otázky, ktoré sú spoločné pre celú skupinu, prevládajú
nad otázkami, ktoré sa vzťahujú len k jednotlivým členom skupiny, pričom
skupinová žaloba je v porovnaní s inými spôsobmi riešenia sporu efektívnejší a
spravodlivejší prostriedok vyriešenia tohto sporu.
Pretože USA je federálnym štátom, existuje class action na federálnej úrovni
a ďalej jednotlivé class actions na úrovni štátov, kedy každý štát k tejto žalobe
pristupuje trochu odlišným spôsobom. Kľúčovou však zostáva federálna právna
úprava obsiahnutá v bode 23 federálnych pravidiel pre civilné konanie. Jednak
preto, že vo vzťahoch medzi štátmi na federálnej úrovni vznikajú a posudzujú sa
tie najzaujímavejšie prípady s rozsiahlym dopadom, jednak preto, že federálna
skupinová žaloba bola do značnej miery vzorom pre väčšinu úprav v rámci
jednotlivých štátov.
Americká forma skupinovej žaloby class action je charakteristická svojou
všeobecnosťou, nie je tak vôbec obmedzená vlastnosťou strán sporu alebo druhom nároku. Dôležité je, či uplatňovaný nárok spĺňa stanovené podmienky konania, ktoré príslušný súd skúma v úvodnej fáze konania. Ročne je takto podaných niekoľko tisíc žalôb. Prevažuje hospodárska súťaž, pracovné právo, cenné
papiere alebo ochrana spotrebiteľa. Približne 14 % class actions sa týka občianskych práv (civil rights), 15 % pracovnoprávnych vzťahov, 9 % zodpovednosti
za škodu, 25 % spotrebiteľského práva, 19 % práva cenných papierov, 11 %
verejnoprávnych záležitostí (napr. dane) a 7 % iných otázok.
Americká class action má pôvod v anglických ekvitách a v reprezentatívnych
formách procesného zastúpenia. Ide o žalobu, ktorú jedna alebo viac osôb, ktoré
sa považujú za reprezentantov celej skupiny osôb, podávajú v záujme a na účet
celej skupiny.
Pre podanie skupinovej žaloby (class action) je nevyhnutné požiadať
o povolenie sudcu najvyššieho súdu. Pre získanie povolenia (autorizáciu skupinovej žaloby) musia byť splnené štyri podmienky:
a) veľký počet členov skupiny (numerousity),
b) spoločné otázky (commonality),
c) otázky, ktoré sú predmetom sporu, sú typické vo vzťahu k všetkým členom
skupiny (typicality) a
d) primerané zastúpenie (adequacy).
Ad a) Bod 23 federálnych pravidiel pre civilné konanie nestanovuje konkrétny počet žalobcov, ktorí musia byť zahrnutí do class action. Namiesto toho

daný bod 23 požaduje, aby bola skupina potenciálnych žalobcov natoľko početná, že spojené konanie o individuálnych nárokoch by bolo neuskutočniteľné. To
znamená, že federálny súd musí byť presvedčený o tom, že by bolo neuskutočniteľné (nezmyselné kvôli zložitosti) pre všetkých žalobcov s ich vlastnými
nárokmi proti tomu istému žalovanému samostatne uplatňovať ich nároky
v spoločnej žalobe. V skutočnosti federálny súd neurčuje konkrétnu hranicu pre
to, koľko žalobcov je potrebných, aby splnili požiadavku početnosti skupiny.
Namiesto toho pozerá na počet faktorov, ktoré ovplyvňujú, či je spojenie nárokov nerealizovateľné. Tieto faktory zahŕňajú jednoduchosť nájdenia žalobcov,
príbuznú veľkosť a podobnosť nárokov a geografickú vzdialenosť medzi žalobcami. Počet žalobcov je, samozrejme, dôležitý tiež. Súd vo všeobecnosti považuje podmienku početnosti skupiny za splnenú, keď je viac ako 40 žalobcov. Za
oveľa menej pravdepodobné sa považuje splnenie podmienky početnosti skupiny, v ktorej je menej ako 20 žalobcov.11 Dotknuté osoby (class members) nie sú
stranami sporu. Tiež sa nevyžaduje, aby boli v žalobe menované.
Ad b) Skutkové a právne otázky pre dané konanie musia byť spoločné pre celú skupinu. Postačí pritom, aby tu bola len jedna takáto otázka (napr. otázka
zodpovednosti žalovaného).
Ad c) Súd rozhoduje o individuálnom nároku reprezentanta skupiny (class
representative), ale výsledok je v podstate aplikovaný na celú skupinu. Nároky
zástupcu skupiny musia byť dostatočne podobné, aby sa zabezpečilo, že skutočnosti preukázané v rámci skutkových okolností prípadu zástupcom skupiny sú
spôsobilé preukázať tiež nároky ostatných členov skupiny a že prípad zástupcu
skupiny nemá prvky natoľko jedinečné, že by nároky ostatných členov skupiny
boli popri tomto prípade významne silnejšie alebo slabšie. Pri všetkých členoch
skupiny bude zachovaný rovnaký nárok, rovnaký právny základ nároku
a výhody z rovnakého výsledku sporu.
Ad d) Podmienka zodpovedajúceho zastúpenia má dve roviny. Po prvé, jej
cieľom je zabezpečiť, či nie je konflikt záujmov v rámci skupiny, resp. či nie je
konflikt medzi zastupujúcim členom skupiny, teda skupinovým žalobcom
a ostatnými členmi skupiny. Po druhé, je potrebné tiež zabezpečiť adekvátnu
spôsobilosť zástupcu skupiny, teda aby bol dostatočne kvalifikovaný, skúsený
a schopný viesť tento typ súdneho konania. Zástupca skupiny musí byť schopný
adekvátne brániť záujmy celej skupiny. Jedným z faktorov pre posúdenie tejto
podmienky je tiež schopnosť žalobcu znášať náklady takéhoto konania vrátane
prípadného konania o odvolaní.
Mimo uvedených zákonom stanovených podmienok americké súdy vyvodili
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ešte ďalšiu požiadavku, a to: ascertainability. Podľa nej musí byť skupina definovaná takým spôsobom, že členstvo v takejto skupine je zistiteľné. Táto požiadavka má zabrániť vágnemu definovaniu skupiny. Niekedy je táto podmienka
chápaná ako konkretizácia požiadavky numerosity, pretože nemožnosť určiť,
kto je členom skupiny, zároveň znemožňuje zistiť počet jej členov.
V prípade, že sudca udelí skupinovej žalobe autorizáciu, oficiálne určí zastupujúceho advokáta, pričom berie do úvahy nielen jeho skúsenosti a vedomosti,
ale tiež ľudské a finančné zdroje, ktorými advokát disponuje. Súčasne súd nariadi aj publikáciu výzvy všetkým členom skupiny (v obdobnom postavení).
Povinnosťou ustanoveného zástupcu je preto verejná výzva, ale aj individuálna
notifikácia všetkým známym osobám, ktoré prichádzajú do úvahy ako členovia
danej skupiny vrátane povinného poskytnutia príslušných informácií. Výzva má
za cieľ informovať osoby, že je podaná žaloba v ich záujme. Výzva musí obsahovať aj inštrukciu, ako sa môžu členovia skupiny vylúčiť z konania, ak o účasť
v skupine nemajú záujem. Z toho vidieť, že americký model skupinovej žaloby
(class action) má výraznú povahu modelu opt‑out.
Rozsudkom sa rozhoduje aj o plnení v prospech členov skupiny alebo
v zložitých prípadoch môže byť vydaný rozsudok len o základe nároku (medzitýmny hromadný rozsudok). Následne môžu pokračovať individuálne spory.
V Spojených štátoch fungujú vo vzťahu ku konaniam typu class action podnikateľské schémy právneho zastúpenia, a to najmä prostredníctvom dohody
o podielovej odmene za úspešné zastupovania (contingency fee). V rámci tejto
dohody sa uplatňuje vo vzťahu k odmenám advokátov tzv. americké pravidlo:
každý si platí svojho advokáta bez ohľadu na úspech v spore. Súčasťou amerického súdneho systému je navyše precedentný charakter súdnych rozhodnutí.
Doktrína procesného práva na európskom kontinente vyčíta americkej forme
hromadnej žaloby to, že je ťažko integrovateľná do kontinentálnych procesných
poriadkov. Viaceré princípy civilného procesu sú v protiklade s tým, ako dochádza k začatiu a priebehu procesu na základe skupinovej žaloby. Napr. doktrína vo Francúzsku poukazuje na to, že uvedený typ skupinovej žaloby je
v rozpore s princípom, že procesnú stranu môže zastupovať iba ním zvolený
právny zástupca (nul ne plaide par procureur) a princípom kontradiktórnosti
civilného procesu, najmä keď žalovaný nepozná strany sporu.
Medzi konkrétnymi výhradami voči americkej forme skupinovej žaloby sa
často spomínajú nasledujúce skutočnosti:
a) class action vedie k prílišnej súdivosti a náklady na ňu sú príliš vysoké,
b) dochádza k zdvojenému prekrývaniu rozhodnutí orgánov verejnej správy
s rozhodnutiami súdov,
c) vzhľadom na to, že súdne rozhodnutia sa prijímajú za účasti poroty, stáva
sa často (najmä vzhľadom na zloženie poroty), že sa súdy veľmi často pri-

kláňajú v prospech žalobcov [v tejto súvislosti možno poukázať na známy
film Erin Brockovich z r. 2000, v ktorom advokátka (hrá ju Julia Roberts)
spojí dohromady veľký prípad, v ktorom zastupuje obete znečisťovania
podzemných vôd veľkou elektrárňou, a vysúdi pre klientov veľké odškodnenie],
d) tretia strana sa nemusí o prebiehajúcom spore ani dozvedieť,
e) sudcovia s podporou poroty pričasto prisudzujú vysoké náhrady škody
spolu s penalizovaným odškodnením (punitive damages), ktoré dopĺňa
kompenzačný charakter náhrady škody,
f) odmeňovanie advokátov sa odvíja od vysúdenej sumy, čo je vo väčšine
európskych štátov zakázané,
g) žalobcovia napokon nedostávajú plné odškodnenie.
Pokiaľ ide o odmeny advokátov, možno poukázať na to, že určitá forma podielových odmien je povolená v deviatich členských štátoch Európskej únie
(Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Poľsko, Slovinsko, Španielsko
a Veľká Británia), pričom suma, ktorú je potrebné zaplatiť advokátovi, sa pohybuje od 15 % na základe navrhovaných právnych predpisov v Slovinsku do
50 % hodnoty priznanej náhrady škody vo Veľkej Británii. V Nemecku sú podielové odmeny povolené len za výnimočných okolností, keď poškodená osoba
nedisponuje finančnými prostriedkami a dokáže uplatňovať svoj nárok len
s dohodou o podielovej odmene. Aj v Slovenskej republike je povolená podielová odmena. Možná je však len vtedy, ak je výsledok konania podľa okolností
prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil (§ 7 ods. 1 vyhlášky
č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb). Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť
20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom. Advokát má
nárok na podielovú odmenu, len ak mal klient plný úspech vo veci (§ 7 ods. 2
a § 8 ods. 1 cit. vyhlášky). V prípade čiastočného úspechu klienta má advokát
právo iba na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny (§ 8 ods. 2 cit. vyhlášky).
Možno súhlasiť s tým, že podielová odmena vo výške až 50 % priznanej náhrady škody, ako sa uplatňuje vo Veľkej Británii alebo až 33 % v Španielsku
zjavne viac motivuje k vedeniu zbytočného súdneho sporu.
Zmienené obavy voči class action neovplyvnilo ani to, že Class Action Fairness Act z r. 2005 sa snažil niektoré z uvedených nedostatkov zmierniť. Tento
zákon sa pokúsil najmä zaviesť niektoré obmedzenia vo vzťahu k možnej voľbe
súdu, ktorý má o hromadnej žalobe rozhodovať (tzv. forum shopping)
a limitovaním celkovej žalovanej sumy a počtu zainteresovaných členov skupiny.
Americký model hromadnej žaloby, ktorý spočíva na systéme opt‑out, dô-

razne odmietajú nielen zainteresované subjekty, ale aj niektoré právnické autority,12 ktoré argumentujú tým, že tento model je náchylnejší na zneužitie
a že v niektorých štátoch môže byť protiústavný alebo prinajmenšom nezlučiteľný s procesnými právnymi tradíciami. Kritici13 ďalej namietajú, že člen skupiny nedostáva informáciu o začatom konaní, a preto nevyužíva možnosť
opt‑out. Jeho nečinnosť sa často posudzuje ako súhlas k tomu, aby bol zastúpený reprezentatívnym žalobcom. To môže porušovať právo člena skupiny byť
vypočutý súdom, resp. disponovať s predmetom sporu.
Niektoré spotrebiteľské organizácie poukazujú na to, že modely opt‑in nemusia garantovať účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých spotrebiteľov, ktorí
utrpeli škodu alebo im vznikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Podľa ich názoru je preto dostupnosť modelu opt‑out žiaduca prinajmenšom
ako možnosť uplatniteľná vo vhodných prípadoch a podliehajúca schváleniu
súdom.
Iba malý počet štátov sa inšpiroval americkou formou skupinovej žaloby.
Najmä v európskych právnych poriadkoch sa pociťuje voči nej silný odpor. To
platí čiastočne aj pre Veľkú Britániu. V tejto súvislosti možno poukázať na to,
že skupinové formy žaloby sa dostali do anglického právneho poriadku prostredníctvom veľkej reformy civilného procesu uskutočnenej pod vedením lorda
Woolfa. Lord Woolf vo svojej správe o prístupe k spravodlivosti z r. 1996 definoval tri základné kritériá pre skupinové žaloby:
a) spor sa musí týkať jednej veci (common issue) alebo musí ísť o spoločný
záujem všetkých osôb,
b) každý žalobca sa musí rozhodnúť, či sa chce pripojiť ku skupine alebo nie
a
c) účasť v skupine sa realizuje zápisom do registra danej skupiny.
Anglická verzia skupinovej žaloby podľa Group Litigation Order, ktorým
bol 2. mája 2000 doplnený Civil Procedure Rules (1999), je viac prispôsobená
európskym procesným tradíciám. Rozdiel oproti class action spočíva v tom, že
najprv sa musí podať žaloba, ktorej člen skupiny musí byť stranou sporu. Toto
opt‑in riešenie je však podrobované kritike práve z toho dôvodu, že sťažuje
vyhľadávanie a definovanie skupiny, ktorá sa má zúčastniť konania. Preto je
táto žaloba nevhodná pre malé či bagateľné škody. Na druhej strane opt‑in me12
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chanizmus je zárukou, že každému z členov skupiny vznikne právo byť vypočutý a účinky rozsudku súdu sa budú vzťahovať iba na nich. Význam má i vedenie
registra členov skupiny (group register), do ktorého sa povinne zapisujú všetky
dotknuté osoby.
Aktívna účasť členov skupiny v spore (opting‑in) odlišuje uvedenú formu
kolektívnej ochrany práv od reprezentatívnej formy zastúpenia. Každá strana
sporu, t. j. nielen žalobca, ale aj odporca môže navrhnúť, aby spor prebehol
formou skupinovej žaloby. Táto procesná forma sa môže použiť vtedy, ak sa
začalo viacej súdnych konaní, ktorých predmetom je podobný alebo spoločný
skutkový základ. Výrazným znakom tejto procedúry je procesná ekonómia,
pretože nezávisle od počtu jednotlivcov tvoriacich skupinu je potrebné každý
procesný úkon vykonať iba raz. Je to nielen v prospech členov skupiny, ale aj
pre tých, proti ktorým bolo začaté konanie. Na rozdiel od konania so zástupcom
(representative proceedings) skupinové žaloby prebiehajú pod prísnym dohľadom súdu. Ide teda o všeobecne uplatniteľný procesný prostriedok ochrany
skupinových práv, pri ktorej neexistuje žiadne obmedzenie pre vecné vymedzenie predmetu súdneho sporu. K uvedenému je potrebné ešte dodať, že skupinové
uplatnenie práva sa začalo v praxi anglických súdov uplatňovať najmä v oblasti
zodpovednosti za výrobok, v prípade psychického a sexuálneho zneužívania,
hromadných zájazdov a finančných služieb.
V kontinentálnom práve sa odklon od tradičných spôsobov vedenia sporu považuje skôr za výnimočné opatrenie a na rozdiel od class action sa pripúšťa iba
v konkrétnych oblastiach (spotrebiteľské právo, právo hospodárskej súťaže,
ochrana životného prostredia a pod.). Navyše sa až na výnimky uplatňuje systém opt‑in spoločnej žaloby, ktorý dôsledne rešpektuje z tohto hľadiska právo
osoby rozhodnúť o svojej účasti v spore. Tento systém lepšie zachováva slobodnú vôľu strán vybrať si, či sa na súdnom spore chcú zúčastniť alebo nie.
V tomto systéme sa ľahšie určuje hodnota kolektívneho sporu, keďže ju predstavuje súčet všetkých individuálnych nárokov. Súd má lepšie možnosti posúdiť
tak skutkovú podstatu veci, ako aj prípustnosť kolektívnej žaloby. Systém
opt‑in takisto zaručuje, že rozsudok nebude záväzný pre ďalších potenciálne
legitimovaných žalobcov, ktorí sa ku kolektívnej žalobe nepripojili.
Z modelu opt‑out vyplývajú zásadnejšie otázky, pokiaľ ide o slobodu potenciálnych žalobcov rozhodnúť sa, či sa na danom spore chcú zúčastniť. Právo na
účinný prostriedok nápravy nie je možné vykladať spôsobom, ktorý osobám
bráni rozhodovať sa (na základe dostatočných informácií), či si želajú uplatniť
si právo na náhradu škody alebo nie. Okrem toho model opt‑out nemusí byť
v súlade s hlavným cieľom kolektívneho uplatňovania práva na nápravu, ktorým
je získať náhradu utrpenej škody, vzhľadom na to, že osobám, ktoré neboli identifikované, sa táto náhrada neposkytuje.

Konania o skupinových žalobách (class action) viedli v USA k sociálnej reforme. Pomohli napraviť diskrimináciu založenú na rase a pohlaví. Riešili nerovnosť vo vzdelaní, bývaní, volebnom práve a pod.14 Class action sa osvedčila
najmä v prípadoch uplatňovania hromadných škôd, ktoré v jednotlivých prípadoch neboli veľké. Postupom doby sa však z týchto žalôb stal výnosný obchod
vedúci k prehnaným ziskom advokátov a k likvidácii žalovaných podnikateľov.15
A tak sa v deväťdesiatych rokoch 20. storočia stali konania o skupinových
žalobách kontroverznou témou. Kedysi boli považované za spôsob, ako umožniť jednotlivcom s pohľadávkami nízkej hodnoty mať svoj deň na súde. Dnes
mnoho právnikov, zákonodarcov a vládnych úradníkov vníma skupinové žaloby
skôr ako prostriedok pre právnikov žalobcov, ako zarobiť milióny dolárov na
nárokoch pochybnej hodnoty. Iní kritici namietajú, že skupinové žaloby sú využívané žalovanými v sporoch s masovým odškodnením (ako napr. azbestový
spor), aby zmarili veľké, závažné a oprávnené žaloby jednotlivých obetí.16
Je všeobecne známe, že americká procesnoprávna úprava, teda aj právna
úprava skupinovej žaloby (class action), resp. skupinovej žaloby v krajinách
common law nie je kompatibilná s právnymi tradíciami kontinentálnej Európy.17
Preto môže slúžiť len ako inšpirácia, nie ako seriózny základ právnej úpravy
v Európe.

2 Kolektívna ochrana práv v Európskej únii
Ani v kontinentálnej Európe už nie je kolektívna právna ochrana neznámym
pojmom. Nielen jednotlivé členské štáty, ale aj Európska únia sa už viac ako
desaťročie usiluje prijať dostatočne účinné opatrenia na zavedenie kolektívnej
formy ochrany práv. Otázka súdneho uplatňovania kolektívnych právnych nárokov je dokonca v Európskom spoločenstve diskutovaná už od roku 1985, dote-
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raz sa však ale nenašla žiadna uspokojivá odpoveď.18
Boli by sme nespravodliví, keby sme nespomenuli doterajšie legislatívne iniciatívy Európskej komisie na úseku kolektívneho uplatňovania nárokov, ktoré sa
od prvopočiatku zamerali na oblasti, v ktorých je možné predpokladať hromadné porušovanie subjektívnych práv alebo rozptýlenie škody medzi mnohé subjekty. Z tohto dôvodu sa systematickejšia činnosť Európskej únie sústredila do
oblasti ochrany spotrebiteľa, súťažného práva a životného prostredia.
Prejavy snáh o nájdenie vhodných procesných mechanizmov sa premietli do
smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 98/27/ES z 19. mája 1998
o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, ktorá zaviedla
v cezhraničnom styku možnosť hromadnej ochrany záujmov spotrebiteľskej
verejnosti (predmetná smernica bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu
spotrebiteľských záujmov19).
Orgány Európskej únie sa procesnému uplatňovaniu kolektívnych práv začali
intenzívnejšie venovať až na začiatku tohto milénia. Je evidentná snaha prijať
dostatočne účinné opatrenia na zavedenie kolektívnej formy ochrany práv. Európska únia uvedenou činnosťou začala nabádať členské štáty, aby vytvorili
a prijali systémy kolektívnej právnej ochrany, v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi a právnymi tradíciami, lebo si je vedomá skutočnosti, že bez
zodpovedajúcej procesnej úpravy nie je možné dosiahnuť plný úspech pri presadzovaní záujmov Únie.
Európska komisia už v roku 2005 vydala Zelenú knihu o žalobách na náhradu
škody spôsobenej porušením antimonopolných pravidiel ES.20
Na Zelenú knihu koncepčne nadviazala tzv. Biela kniha o žalobách o náhradu
škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES.21
Z aktivít Európskej únie v oblasti súťažného práva možno ešte spomenúť
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EU z 26. 11. 2014
o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva
o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej
súťaže členských štátov a Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti dňa
18

Porovnaj napr. aj HUMMER, W.: „Kollektiver Rechtsschutz“ in der EU versus „class action“
nach US-amerikanischem Vorbild. Dostupné na: http://www.eu-infothek.com/kollektiverrechtsschutz-in-der-eu-versus-class-actions-nach-us-amerikanischem-vorbild/.
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KOM (2008) 165 v konečnom znení z 2. 4. 2008.

25. decembra 2014 (smernicu sú členské štáty povinné implementovať do
27. 12. 2020).
Z aktivít Európskej únie na poli ochrany spotrebiteľa možno spomenúť Zelenú knihu o kolektívnom uplatňovaní práv spotrebiteľov na nápravu,22 ktorú
Komisia EÚ zverejnila v roku 2008.
V tomto materiáli upozornila Európska komisia na to, že spotrebitelia, ktorí
boli postihnutí nekalými obchodnými praktikami, čelia v súčasnom období
mnohým prekážkam pri uplatňovaní svojich práv. Medzi oblasti, v ktorých spotrebitelia najťažšie presadzujú svoje hromadné nároky, patria finančné služby
(39 %), telekomunikácie (12 %) a doprava (8 %), ako aj zájazdy a cestovný ruch
(7 %).
V krátkom čase bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských
záujmov,23 ktorá nahradila smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES
z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov.
Nasledovalo vydanie Odporúčania Komisie 2013/396/EÚ z 11. júna 2013
o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na
prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch
v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie,24 ktorého prijatie bolo
výsledkom verejných konzultácií, ktoré Komisia EÚ odštartovala ešte začiatkom roku 2011. Výsledkom tých istých konzultácií bolo aj prijatie oznámenia
Komisie EÚ Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Smerom k európskemu horizontálnemu rámcu pre kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu.25
Tiež možno spomenúť dopadovú analýzu Európskej komisie v rámci iniciatívy „A New Deal for Consumers – revision of the Injunctions Directive“
z 31. októbra 2017.
Len nedávno, v januári 2018, vydala Komisia správu o vykonávaní odporúčania Komisie 2013/396/EÚ o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na
náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich
z práva Únie.
Z časového hľadiska možno ako posledný spomenúť zatiaľ len pripravovaný
22
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návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.

2.1
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/27/ES
z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu
spotrebiteľských záujmov
Predmetnou smernicou, ktorá sa zaoberá zjednodušením a uľahčením cezhraničného presadzovania práv spotrebiteľov, došlo k vytvoreniu základného rámca
kolektívnej ochrany práv práve na úseku ochrany spotrebiteľa. Smernica bola
reakciou na nezákonné praktiky podnikateľov s cezhraničným presahom, kedy
podnikateľom stačilo preniesť „zdroj nezákonných praktík“26 do inej krajiny,
aby sa dostali z dosahu všetkých foriem presadzovania práva. Smernica vychádzala zo zásady, že takéto praktiky je nutné zastaviť nezávisle od toho, v ktorom
štáte sa prejavili účinky týchto praktík.
Smernica však neupravovala nijaké nové nástroje kolektívneho uplatňovania
nárokov či predpisy o práve aplikovateľnom na takéto prípady. Predmetom
smernice bolo výlučne vytvorenie základného rámca zabezpečujúceho vzájomné uznávanie práva tzv. „oprávnených subjektov“ iniciovať konanie, ktoré smerovalo k súdnemu príkazu zastaviť určité protiprávne konanie, resp. neoprávnený zásah v prípade cezhraničného porušovania práv spotrebiteľov. Oprávnenými
subjektami sa rozumeli každá organizácia riadne založená podľa právneho poriadku niektorého členského štátu, ktorá mala legitímny záujem zabezpečovať
ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť „hladký chod
vnútorného trhu“.27 Každý členský štát bol na základe tejto smernice povinný
vykonať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa v prípade neoprávneného zásahu pochádzajúceho z tohto členského štátu mohol každý oprávnený
subjekt z iného členského štátu, kde boli chránené záujmy postihnuté neoprávneným zásahom, obrátiť na súd.
Smernica teda mala umožniť subjektom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa reagovať na protiprávne konanie pochádzajúce z územia iného členského
štátu a domáhať sa zdržania ďalšieho konania.
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Bod 4 recitálu smernice 98/27/ES.

27

Čl. 1 smernice 98/27/ES.

2.2
Biela kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie
antitrustových pravidiel28
Biela kniha koncepčne nadväzuje na Zelenú knihu o žalobách na náhradu škody
spôsobenej porušením antimonopolných pravidiel ES29 a na problémy dovtedy
identifikované v oblasti súťažného práva, medzi ktoré, okrem mnohých iných,
patrili aj nedostatky pri kolektívnom vymáhaní subjektívnych nárokov. Prelomové rozsudky ESD30 vyvolali potrebu úpravy pravidiel upravujúcich vymáhanie náhrady škody, pretože ESD v týchto rozhodnutiach dospel k záveru, že
právo na náhradu škody je nevyhnutným predpokladom zmysluplného fungovania systému antimonopolného práva a každá osoba, ktorej vznikla škoda
v dôsledku porušenia súťažného práva, musí mať možnosť účinne uplatniť svoje
právo na náhradu škody a domôcť sa jej náhrady. Vykonaná analýza, ktorá
predchádzala prijatiu Bielej knihy, naznačila, že suma škôd spôsobených porušením vnútroštátnych antimonopolných pravidiel len v roku 2007 oscilovala
v rozpätí 25 až 69 miliárd EUR, pričom toto číslo zahŕňa len škody spôsobené
preukázanými a veľmi tvrdými kartelovými dohodami.
Medzi ciele, ktoré si vytýčila Biela kniha, patrili zlepšenie právneho rámca,
dosiahnutie efektívneho systému uplatňovania subjektívnych práv na náhradu
škody zahŕňajúci aj prístup k efektívnej súdnej ochrane, čo súčasne povedie
k zvýšeniu právnej istoty. Systém, ktorým mali byť tieto ciele naplnené, mal
spočívať na niekoľkých zásadách. Prvou bola zásada úplnej kompenzácie dotknutých osôb, čo však bolo vnímané skôr ako politické prehlásenie, ako reálne
dosiahnuteľný cieľ. Druhou bola zásada vytvorenia celoeurópskeho mechanizmu kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv. Tretia zásada spočívala
v prepojení
verejných
nástrojov
vymáhania
súťažného
práva
a súkromnoprávnych nástrojov uplatňovania subjektívnych práv.
Biela kniha je z hľadiska svojej štruktúry stručným dokumentom, ktorého
28
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KOM (2005) 672 z 19. 12. 2005.
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Spojené prípady C-295/04 až C-298/04 Manfredi (2006) ECR I-6619. Prípad C-453/99 Courage v. Bernard Crehan (2001) ECR I-6297. Jedným zo záverov rozsudku v spojených veciach C-295/04 – 298/04 Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni bol konštatovanie súdu,
“…any individual can claim compensation for the harm suffered where there is a causal relationship between that harm and an agreement or practice prohibited under Article 81 EC”
t. j. každý môže požadovať náhradu spôsobenej škody tam, kde existuje príčinná súvislosť medzi škodou a dohodou alebo praktikou zakázanou podľa čl. 81.

najdôležitejšiu časť tvorí popis a analýza navrhovaných (potenciálnych) opatrení.
Biela kniha je založená na predpoklade, že existujúci stav na poli odškodňovania porušení antimonopolných pravidiel ES je dlhodobo neudržateľný a za
primárnu príčinu označuje existenciu hmotnoprávnych a procedurálnych prekážok, v dôsledku ktorých poškodené osoby len zriedkavo pristupujú k uplatneniu
svojich subjektívnych práv a ak sa tak stane, výsledky konania bývajú
z hľadiska týchto subjektov neuspokojivé. Biela kniha preto predkladá niekoľko
základných odporučení.
Z hľadiska kolektívneho uplatňovania nárokov je najdôležitejšie práve prvé
z navrhovaných opatrení, ktorým je vytvorenie rámca umožňujúceho kolektívne
vymáhanie nárokov prostredníctvom:
• žalôb podaných v zastúpení (reprezentatívnych žalôb), ktoré podajú oprávnené (kvalifikované) subjekty, napríklad združenia spotrebiteľov, štátne
orgány alebo obchodné združenia, v mene identifikovaných alebo identifikovateľných poškodených osôb. Tieto oprávnené subjekty sú buď vopred
určené, alebo sú oprávnené členským štátom, aby podali vo veci ad hoc žalobu v mene niektorého alebo všetkých svojich členov v prípade určitého
porušenia antimonopolných pravidiel a
• kolektívnych žalôb typu opt‑in, v ktorých sa poškodené osoby výslovne
rozhodnú spojiť svoje individuálne nároky na náhradu utrpenej ujmy do
jednej žaloby.
Len pre úplnosť je nutné doplniť, že boli navrhnuté aj ďalšie opatrenia. Napríklad bolo navrhnuté súdom kontrolované sprístupnenie relevantných dôkazov. Dôvodom bola skutočnosť, že značná časť dôkazov potrebných na dokázanie skutkovej podstaty v prípade škody pre porušenie antimonopolných pravidiel je často utajovaná a nachádza sa v dispozícii žalovaného, prípadne tretej
strany. Preto dôkazy nie sú spravidla dostatočne známe žalobcovi. Podľa
ďalšieho opatrenia by mal byť presne definovaný postup, ako by poškodení mali
mať možnosť dokázať, že na nich boli v dôsledku porušenia antimonopolných
pravidiel prenesené nezákonné náklady. Podľa ešte ďalšieho opatrenia by mali
byť právoplatné rozhodnutia orgánov ochrany hospodárskej súťaže
v jednotlivých členských štátoch považované za dostatočný dôkaz pre konanie
o náhrade škody spôsobenej porušením antimonopolných pravidiel, pričom
podmienkou bolo zaradenie tohto vnútroštátneho orgánu do Európskej siete pre
hospodársku súťaž. A podľa posledného spomenutého opatrenia by mala byť
najmenej dvojročná premlčacia lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody.

2.3
Zelená kniha o kolektívnom uplatňovaní nárokov spotrebiteľov
na nápravu31
Komisia v tomto dokumente skonštatovala, že v dôsledku cezhraničného rozširovania vnútorného trhu môže byť rovnakou alebo podobnou praktikou spôsobená škoda veľkému počtu spotrebiteľov, ktorí však pri individuálnom uplatňovaní nárokov narážajú na prekážky z hľadiska prístupu, účinnosti a finančnej
dostupnosti, obzvlášť v prípade uplatňovania bagateľných nárokov.
Komisia ďalej skonštatovala,32 že situácia v rámci EÚ, pokiaľ ide
o uplatňovanie nárokov spotrebiteľov na nápravu, je neuspokojivá
a neumožňuje veľkému počtu spotrebiteľov poškodených tým istým porušením
zákona, aby dosiahli nápravu a získali náhradu škody. Komisia stanovila štyri
možnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť účinné mechanizmy, ktoré by fungovali
tak na strane spotrebiteľov, ako aj na strane podnikateľov.
Prvou možnosťou bolo, že Európska únia neprijme nijaké osobitné opatrenia, ale naďalej budú využívané existujúce vnútroštátne opatrenia a opatrenia na
úrovni Európskej únie.
Druhá možnosť, označená ako „Spolupráca medzi členskými štátmi“, zahŕňala rozvíjanie spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia v rámci celej Európskej únie mohli využívať mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktoré sú k dispozícii v jednotlivých členských štátoch.
Treťou možnosťou bola „Kombinácia nástrojov politík“, v rámci ktorej sa
uvažovalo o kombinácii nezáväzných alebo záväzných nástrojov politík, ktoré
by mohli spoločne zlepšiť uplatňovanie nárokov spotrebiteľov na nápravu. Týmito nástrojmi mali byť: zlepšenie mechanizmov alternatívneho riešenia sporov,
rozšírenie rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu aj na hromadne uplatnené nároky, rozšírenie rozsahu pôsobnosti
nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, podnecovanie podnikov
k tomu, aby zlepšili svoje systémy riešenia sťažností, ako aj prijímanie opatrení
na zvýšenie povedomia spotrebiteľov o existujúcich prostriedkoch dosiahnutia
nápravy.
Štvrtou z navrhovaných možností bolo prijatie osobitných opatrení zo strany
Európskej únie, ktoré by mali zabezpečiť, že mechanizmus kolektívneho uplat31
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ňovania nárokov na nápravu na súde bude existovať vo všetkých členských
štátoch. Cieľom týchto opatrení malo byť vytvorenie rámca, v ktorom by každý
spotrebiteľ v rámci EÚ mohol dosiahnuť primeranú nápravu v prípadoch, ktoré
zasahujú mnohých spotrebiteľov, a to na základe žalôb podávaných v zastúpení
(reprezentatívne žaloby), skupinových žalôb alebo žalôb v pilotnej veci (vzorových žalôb). Komisia pritom ako otázky, o ktorých je potrebné rozhodnúť, definovala otázky (i) financovania súdneho konania, (ii) predchádzania nepodloženým nárokom, (iii) výberu modelu opt‑in alebo opt‑out, (iv) rozdelenia náhrady
škody medzi jednotlivé dotknuté osoby.33
Vo vzťahu k financovaniu konania Komisia dospela k záveru, že náklady
spojené s účasťou v konaní môžu spotrebiteľov odradiť od toho, aby sa pripojili
ku kolektívnej žalobe a spôsobujú, že pre spotrebiteľské organizácie je veľmi
ťažké riešiť prípady, ktoré zasahujú mnohých spotrebiteľov. Ako jedno
z možných riešení Komisia videla v možnosti prideliť určitý podiel priznanej
náhrady škody príslušnej organizácii. Komisia skonštatovala, že v niektorých
členských štátoch sa úspešne uplatňuje financovanie súdnych konaní tretími
stranami zo súkromného sektora (napr. spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na
financovanie súdnych konaní). Ďalším riešením by mohlo byť financovanie
z verejných prostriedkov zo strany členských štátov. Jednotlivé spôsoby financovania by sa mohli aj kombinovať.34
Komisia poukázala na ťažkosti spojené s uplatňovaním opt‑in alebo opt‑out
modelu. Model opt‑in označila za zaťažujúci a finančne náročný pre spotrebiteľské organizácie, pretože tieto by museli identifikovať spotrebiteľov, zistiť
skutkovú podstatu každého prípadu, viesť prípad a pod. V prípadoch, v ktorých
bola spôsobená iba nízka škoda a v ktorých je preto menej pravdepodobné, že
spotrebitelia budú uplatňovať svoje nároky, môžu tieto organizácie naviac čeliť
aj ťažkostiam pri získavaní dostatočného počtu spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú
spojiť svoje individuálne nároky. Komisia vyslovila názor,35 že modelom
opt‑out by sa niektoré z uvedených problémov mohli zmierniť, no za problematické označila cezhraničné šírenie informácií, pretože nedostatok informácií by
mohol viesť k tomu, že spotrebitelia budú viazaní rozhodnutím súdu aj bez
svojho vedomia alebo bez toho, aby mali možnosť namietať vedenie sporu.
V závere skonštatovala, že modelom opt‑in by uvedené problémy mohli byť
odstránené tak, že súd prizná a rozdelí náhradu škody s tým, že spotrebiteľom sa
33
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umožní pripojiť sa k hromadnej žalobe po vydaní rozsudku v pilotnej veci, pričom sa stanoví, že účinok rozhodnutia súdu sa bude vzťahovať na všetkých
poškodených.36

2.4
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES
z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu
spotrebiteľských záujmov37
Táto smernica v celom rozsahu nahradila rovnako pomenovanú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES.
Účelom smernice bolo, rovnako ako v prípade smernice 98/27/ES, zastavenie
protiprávnych praktík, ktoré boli vykonané v jednom členskom štáte, no účinky
vyvolávajú v inom členskom štáte než v akom majú pôvod. To sa malo dosiahnuť aproximáciou právnych a správnych predpisov členských štátov v súvislosti
so žalobami na vydanie súdneho príkazu na zastavenie alebo zákaz každého
protiprávneho konania, ktoré sú zamerané na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov zahrnutých v smerniciach uvedených v prílohe I smernice,
s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu. Ostatné podstatné prvky mechanizmu, k vytvoreniu ktorého bola uvedená smernica určená, t. j. vymedzenie (i) subjektov oprávnených zabezpečovať kolektívnu ochranu práv
spotrebiteľov,38 (ii) vymedzenie nástrojov, ktoré tieto subjekty mali podľa tejto
smernice k dispozícii, ako aj (iii) oprávnenie týchto subjektov domáhať sa poskytnutia ochrany na súde v inom členskom štáte, ostali nezmenené.
Smernica výslovne pomenovala kolektívne záujmy ako „záujmy, ktoré nie sú
len jednoduchou kumuláciou záujmov jednotlivcov poškodených neoprávneným zásahom“.39
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K zoznamu oprávnených subjektov pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/
?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.084.01.0001.01.SLK.
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Bod 3 recitálu smernice 2009/22/ES.

2.5
Odporúčanie Komisie 2013/396/EÚ z 11. júna 2013
o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho
uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého
konania a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti
s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie
V predmetnom odporúčaní Komisia EÚ stanovila súbor spoločných nezáväzných zásad pre vnútroštátne mechanizmy kolektívneho uplatňovania práv.
Cieľom Odporúčania je uľahčiť prístup k spravodlivosti, ukončiť protiprávne
konanie a umožniť poškodeným osobám získať náhradu hromadnej škody utrpenej v dôsledku porušenia práv vyplývajúcich z práva Únie, a to pri zohľadnení právnych tradícií členských štátov a zavedení právnych poistiek pred zneužitím.
Za prioritné oblasti sa vytypovali:
– ochrana spotrebiteľa,
– hospodárska súťaž,
– ochrana životného prostredia,
– ochrana osobných údajov,
– finančné služby a
– ochrana investorov.
Možno konštatovať, že ide o oblasti, ktoré sú maximálne citlivé, v ktorých sú
práva jednotlivcov ľahko zraniteľné a často atakované gigantami alebo nadnárodnými spoločnosťami, ktoré často zneužívajú svoje silné postavenie na trhu na
úkor práv slabého jednotlivca zamlčovaním informácií, skresľovaním informácií, podsúvaním nepravdivých informácií, zneužívaním údajov, poškodzovaním
jednotlivca, obohacovaním sa na jeho úkor a ďalšími praktikami, ktoré nie je
možné vo všeobecnosti akceptovať. Možno spomenúť známe prípady, ako napr.
Dieselgate, Deutsche bank vs. akcionári, Facebook porušujúci ochranu osobných údajov.
Odporúčanie sa však neobmedzuje len na vymenované oblasti. Uvádza sa
v ňom, že stanovené zásady by sa mali vzťahovať rovnocenne aj na ďalšie oblasti, kde by mohlo byť kolektívne uplatňovanie nárokov na prikázanie zdržania
sa určitého konania a na náhradu škody v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie relevantné. Nelimitovanie oblastí možno hodnotiť pozitívne.
V tejto súvislosti možno poukázať na to, že formu kolektívneho uplatňovania
nárokov v zastúpení Komisia EÚ navrhla vo svojom návrhu nariadenia
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Podľa tohto návrhu

každý orgán, organizácia či združenie, ktorých cieľom je ochrana práv
a záujmov dotknutých osôb v súvislosti s ochranou ich osobných údajov, môže
uplatniť právo na súdny prostriedok nápravy v súvislosti s porušením predpisov
v oblasti ochrany údajov, ak koná v mene jedného alebo viacerých dotknutých
osôb [pozri KOM (2012)11, 25. 1. 2012, čl. 73 ods. 2 a čl. 76]. V týchto prípadoch sa teda žaloba podáva v mene zastupovanej dotknutej osoby a iba v takom
rozsahu, v akom by bola samotná dotknutá osoba oprávnená podať žalobu.
V uvedenom Odporúčaní sa ďalej zdôrazňuje, že všetky členské štáty Európskej únie by mali mať na vnútroštátnej úrovni zavedené mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania aj na
náhradu škody dostupné vo všetkých prípadoch, keď v dôsledku porušovania
práv vyplývajúcich z únijného práva dochádza alebo došlo k poškodeniu viac
ako jednej osoby.
Komisia EÚ preto považuje za potrebné zvýšiť súdržnosť politiky a zaujať
horizontálny prístup k problematike kolektívneho uplatňovania nárokov, a to na
základe verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v roku 2011
[KOM (2010) 135, 31. 3. 2010].
Vo všetkých uvedených dokumentoch Komisia EÚ navrhla, aby všetky členské krajiny Európskej únie zaviedli mechanizmy kolektívneho uplatňovania
nárokov na základe zásad, ktoré sa týkajú najmä procesnoprávnych inštitútov,
ako sú napr. druhy procesnoprávnych nárokov, aktívna legitimácia, možnosť
vstupu do konania alebo vystúpenia z neho, právne zastúpenie, trovy konania
včítane odmeny advokáta, alternatívne riešenie sporov. Okrajovo sa však dotýka
aj niektorých hmotnoprávnych inštitútov, ako napr. plynutia premlčacej doby
alebo náhrady škody, pri ktorej sa zakazuje náhrada s represívnou funkciou.
Presnejšie povedané, Odporúčanie sa zameralo na nasledujúce zásady:
a) žalobcovia by mali mať možnosť požiadať o súdny príkaz s cieľom ukončiť porušovanie ich práv, ktoré im zaručujú právne predpisy Európskej únie
(„súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania“)
a nárokovať si náhradu škody spôsobenú takýmito porušeniami („súdny
príkaz priznávajúci nárok na náhradu škody“) v prípade, keď je rovnakým
protiprávnym konaním poškodený veľký počet osôb;
b) metódy kolektívneho uplatňovania nárokov musia byť spravodlivé, rovnocenné, včasné a nie neprimerane nákladné;
c) systémy kolektívneho uplatňovania nárokov by mali vychádzať zo zásady
predchádzajúceho súhlasu (tzv. model opt‑in). Podľa tejto zásady nie sú
členmi skupiny potenciálni žalobcovia, ktorí nevyjadrili svoj súhlas priamo, a preto nemôžu využiť priaznivý výsledok súdnych konaní na účely
kolektívneho uplatňovania práv;
d) mali by existovať procesnoprávne záruky s cieľom zabrániť zneužívaniu

systémov kolektívneho uplatňovania práv, ako je zákaz náhrady škody
s represívnou funkciou (t. j. nadmerne vysokej škody), nezisková povaha
subjektov zastupujúcich žalobcov a zákaz vyplácania odmeny advokátov
závislej od výšky vysúdenej sumy;
e) úspešná strana sporu môže požadovať náhradu právnych nákladov od neúspešnej strany sporu;
f) sudca zohráva kľúčovú úlohu pri kolektívnom súdnom spore a musí riešiť
daný prípad účinne, pričom musí dávať pozor na akékoľvek možné zneužitie práva;
g) žalobcovia by mali mať možnosť urovnať daný spor prostredníctvom mechanizmov kolektívneho konsenzuálneho riešenia sporov (t. j. postupov,
v rámci ktorých strany dosiahnu konsenzus o riešení).
Zásady uvedené v Odporúčaní mali členské štáty implementovať do vnútroštátnych systémov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu najneskôr do
26. júla 2015. Zistenia o vykonávaní Odporúčania boli zverejnené v správe
Komisie EÚ Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru z 25. 1. 2018 [KOM (2018) 40 final]. Možno konštatovať,
že Slovenská republika má v implementovaní zásad vážne medzery.
Odporúčaniu sa bližšie venujeme v rámci jednotlivých výkladov, pri ktorých
porovnávame existujúcu právnu úpravu so zásadami obsiahnutými
v Odporúčaní.

2.6
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ
z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich
žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej
v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže
členských štátov a Európskej únie40
Hneď na úvod treba zdôrazniť, že sa touto smernicou neuložila členským štátom
povinnosť zaviesť mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu
na účely presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ napriek tomu, že podľa už
spomínaného Odporúčania 2013/396/EÚ je hospodárska súťaž jednou
z prioritných oblastí, v ktorých by sa malo umožniť (zaviesť) kolektívne uplatňovanie nárokov.
S účinnosťou od 27. 12. 2016, presne tak, ako to vyplývalo z článku 21 smer40
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nice, došlo k transpozícii smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky,
a to prijatím zákona č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania
nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže.
Možno povedať, že citovaný zákon kopíruje požiadavky zakotvené v smernici,
ktoré sa týkajú niektorých hmotnoprávnych inštitútov, tiež aj niektorých procesných postupov. Z nich možno spomenúť napr.:
– úpravu aktívnej legitimácie, ktorá sa priznáva každej osobe – fyzickej osobe, právnickej osobe, orgánu verejnej moci aj spotrebiteľovi, ktorá utrpela
škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže. To znamená, že
právo uplatniť si nárok na úplnú náhradu škody voči porušiteľovi súťaže sa
priznáva priamemu aj nepriamemu odberateľovi. Možno konštatovať, že
výslovnú právnu úpravu tejto otázky možno len vítať, pretože prináša vyšší
stupeň právnej istoty. Došlo ňou však len k zosúladeniu so všeobecnou
právnou úpravou zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka
(§ 420), podľa ktorého nie je rozhodujúce, či zodpovedný subjekt spôsobil
inému škodu priamo alebo nepriamo, ale len to, či konal protiprávne, či poškodenému vznikla škoda a či škoda vznikla ako následok protiprávneho
konania, t. j. či existuje príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom
a vznikom škody (otázku zavinenia ako predpokladu subjektívnej zodpovednosti za škodu, nie je potrebné v tomto prípade spomínať);
– vyvrátiteľnú právnu domnienku o tom, že kartelové porušenie spôsobuje
škodu, čím sa má zabrániť, aby dôkazné bremeno na preukázanie zodpovednosti za škodu znemožnilo alebo nadmerne sťažilo výkon práva na náhradu škody. Vyvrátiteľné právne domnienky sú zakotvené na rôznych
miestach v našom právnom poriadku, preto predmetnú právnu úpravu nie
je možné vnímať ako niečo výnimočné. V každom prípade však poškodenému subjektu uľahčuje situáciu pri dokazovaní jedného zo zákonných
predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu;
– vymedzenie úplnej náhrady škody ako skutočnej škody, ušlého zisku aj
úrokov z omeškania. Opäť možno konštatovať, že zakotvením predmetnej
otázky nedochádza v právnom poriadku Slovenskej republiky k žiadnemu
novému inštitútu. Rozsah náhrady škody spočívajúci v skutočnej škode
(damnum emergens) a ušlom zisku (lucrum cessans) je zakotvený
v Občianskom zákonníku (§ 442 ods. 1). Podobne je to aj s otázkou úrokov
z omeškania, ktoré sú sankciou za omeškanie dlžníka s plnením peňažného
dlhu vo všeobecnosti (§ 517 ods. 2 OZ). Povinnosť ich úhrady je preto viazaná na akékoľvek omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu, nielen na
omeškanie so zaplatením skutočnej škody alebo ušlého zisku;
– zákaz nadmernej náhrady škody v podobe represívnej, viacnásobnej alebo
inej náhrady škody, ako aj zákaz viacnásobnej zodpovednosti alebo nedos-

–

–

–

–

tatku zodpovednosti porušiteľa, je tak isto plne v súlade s právnou úpravou
zakotvenou v Občianskom zákonníku;
oprávnenie súdu stanoviť výšku škody odhadom, čím sa má zabrániť tomu,
aby dôkazné bremeno na kvantifikovanie škody znemožnilo alebo nadmerne sťažilo výkon práva na náhradu škody, je už zakotvené aj vo všeobecnom procesnoprávnom predpise, zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok, konkrétne v jeho § 264. Podľa neho ak možno hodnotu nárokov
alebo hodnotu, ktorá má byť základom na výpočet súdneho poplatku, zistiť
len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju
súd podľa svojho odhadu. Rovnako súd postupuje aj vtedy, ak hodnotu síce
možno zistiť znaleckým posudkom, avšak náklady na jeho vypracovanie sú
v zjavnom nepomere k predmetu sporu. Podobnú úpravu obsahovala aj
predchádzajúca procesnoprávna norma, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok vo svojom § 136;
spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť všetkých porušovateľov práva hospodárskej súťaže. Z hľadiska ochrany spotrebiteľa možno zakotvenie solidárnej zodpovednosti všetkých porušovateľov práva hospodárskej súťaže
vnímať pozitívne. Zakotvením delenej zodpovednosti by došlo
k neúmernému zaťaženiu spotrebiteľa takým dôkazným bremenom, ktoré
by mohlo zmariť jeho akékoľvek šance na úspech. Aj právna úprava spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti viacerých škodcov je typická pre sféru
súkromného práva prostredníctvom § 438 ods. 1 OZ;
otázku predĺženia premlčacej doby na podanie žaloby o náhradu škody až
na 5 rokov so špecificky riešeným začiatkom jej plynutia najskôr odo dňa,
ako sa skončí porušenie práva hospodárskej súťaže a žalobca sa dozvie
alebo možno odôvodnene predpokladať, že sa mohol dozvedieť o tom, že
konanie zakladá porušenie práva hospodárskej súťaže, porušením práva
hospodárskej súťaže utrpel škodu a o tom, kto je porušiteľom. Predĺženie
subjektívnej premlčacej doby na náhradu škody, ktorá je inak v trvaní dva
roky so začiatkom plynutia odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode
a o tom, kto za ňu zodpovedá (§ 106 ods. 1 OZ), ako aj nezakotvenie objektívnej trojročnej, resp. desaťročnej premlčacej doby pri úmyselne spôsobenej škode so začiatkom plynutia odo dňa, keď došlo ku skutočnosti,
z ktorej škoda vznikla (§ 106 ods. 2 OZ), možno vnímať ako záujem na
zvýšení ochrany práv poškodenej osoby. Rovnako k ochrane prispieva aj
osobitne riešená otázka spočívania premlčacej doby;
vyvrátiteľnú domnienku o prenesení zvýšenia ceny na nepriameho odberateľa a s tým rôzne riešené dôkazné bremeno, raz zaťažujúce žalobcu a raz
žalovaného. I keď otázka prenášania dôkazného bremena je známa, ale nie
je typická v našom právnom prostredí, pri tak atypickom dokazovaní exis-

tencie škody, ako je to práve pri škode spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, sa rôzne riešené dôkazné bremeno javí ako veľmi praktické. Zaťaženie strany dôkazným bremenom treba vnímať vo vzájomnej súvislosti s jej právom na sprístupnenie relevantných dôkazov;
– sprístupňovanie relevantných dôkazov od protistrany alebo tretej osoby za
presne vymedzených podmienok. Pri porovnaní možno konštatovať, že takáto úprava je typická v iných sporových konaniach len vo vzťahu k tretej
osobe, nie vo vzťahu k protistrane sporu. Opäť však treba zdôrazniť osobitosti pri dokazovaní škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, preto takéto zaťaženie aj protistrany sporu má svoje opodstatnenie. Inak
by mohli nastať situácie, kedy by poškodený subjekt nebol schopný svoj
nárok na náhradu škody voči porušiteľovi dokázať. Aj preto sa zakotvilo
možné vynucovanie splnenia povinnosti predložiť relevantné dôkazy prostredníctvom ukladania sankcií;
– oprávnenie súdu uložiť sankcie účastníkovi a tretej osobe, ak nesprístupní
dôkazy alebo ak zničí dôkazy, ktoré mala povinnosť predložiť. Pritom sa
odkazuje na § 102 CSP, v ktorom je zakotvené právo súdu uložiť poriadkovú pokutu. Okrem toho však zákon č. 350/2016 Z. z. oprávňuje súd pri
splnení zákonných podmienok uložiť aj iné sankcie, ktorých následky sa
prejavia v záveroch o hodnotení zisteného skutkového stavu. V zmysle
nich môže súd považovať určitú skutočnosť za preukázanú, alebo nároky
strany posúdi sčasti alebo celkom ako nedôvodné, alebo neprihliadne sčasti
alebo celkom na obranu osoby v konaní. Aj § 189 CSP zakotvuje edičnú
povinnosť, avšak bez osobitnej sankcie za jej nesplnenie. Tiež možno spomenúť § 198 ods. 3 CSP, podľa ktorého súd zamietne návrh na výsluch
svedka, ak sa nepodarí zabezpečiť prítomnosť svedka na pojednávaní.
Ďalšia sankcia v podobe priamych dopadov na hodnotenie skutkového stavu je všeobecnému procesnému predpisu neznáma. Tak isto zamietnutie
návrhu na výsluch svedka nevylučuje právo strany pokúsiť sa dokázať tvrdenú skutočnosť pomocou iného dôkazného prostriedku. Na základe uvedeného možno konštatovať, že sankčné oprávnenia súdu sú v citovanom
osobitnom zákone zakotvené širšie a prísnejšie, ako to vyplýva z Civilného
sporového poriadku ako všeobecného procesnoprávneho predpisu.
Z hľadiska ich dopadov sa javia ako praktické, pokiaľ si edičnú povinnosť
nesplní protistrana. Pri nesplnení edičnej povinnosti treťou osobou sa však
normatívne vyjadrené možnosti hodnotenia výsledkov dokazovania zdajú
byť veľmi prísne. Je však pravda, že možnosti hodnotenia sú zakotvené
ako právo súdu, nie ako jeho povinnosť;
– nevyvrátiteľnosť porušenia práva hospodárskej súťaže, ktoré bolo konštatované v konečnom rozhodnutí vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže

alebo súdu, pre následné rozhodovanie o žalobách o náhradu škody nie je
ničím iným ako zakotvením viazanosti súdu pri rozhodovaní o náhrade
škody predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky alebo konečným rozhodnutím súdu preskúmavajúceho toto rozhodnutie. Je pravda, že v § 193 CSP, v ktorom sú taxatívne vymenované prípady viazanosti súdu inými rozhodnutiami súdov, sa
prípad predpokladaný zákonom č. 350/2016 Z. z. nenachádza. V dôsledku
rozdrobenosti právnej úpravy však identickú úpravu obsahuje § 54 ods. 2
OBZ. V ňom je zakotvená účinnosť právoplatných rozsudkov vydaných na
základe žaloby i len jedného oprávneného. A to takých rozsudkov, ktorými
bolo rozhodnuté o nárokoch na zdržanie sa nekalosúťažného konania alebo
o odstránenie závadného stavu vyvolaného nekalou súťažou, ktorá je
v § 44 ods. 1 OBZ definovaná ako konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je
v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Široko vnímaná záväznosť rozhodnutia aj
pre ďalšie osoby oprávnené z nekalosúťažného konania, je následkom špecifickej úpravy, ktorá nepripúšťa žaloby ďalších oprávnených osôb pre tie
isté nároky z tohto istého konania, ak sa už začalo konanie v spore
o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu, alebo sa už
právoplatne skončilo (§ 54 ods. 2 OBZ). Tieto osoby majú len právo pripojiť sa k začatému sporu ako intervenienti;
– kladenie dôrazu na konsenzuálne riešenie sporov, ktoré je plne v súlade so
všeobecnou zásadou prevencie alebo predchádzania sporom.
Ako už bolo spomenuté, smernicou 2014/104/EÚ sa neuložila členským štátom povinnosť zaviesť mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na
nápravu na účely presadzovania článkov 101 a 102 ZFEÚ napriek tomu, že
podľa už tiež spomínaného odporúčania 2013/396/EÚ je hospodárska súťaž
jednou z prioritných oblastí, v ktorých by sa malo umožniť (zaviesť) kolektívne
uplatňovanie nárokov. Vychádzajúc z týchto skutočností možno zhrnúť, že pravidlá, ktoré zakotvila smernica pre podávanie žalôb o náhradu škody utrpenej
v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže sú aplikovateľné
nielen na individuálne konania o náhradu škody jednotlivých poškodených
osôb, ale sú plne aplikovateľné aj na prípadné konanie o nárokoch na náhradu
škody viacerých poškodených osôb, či už na základe spojenia vecí z vôle samotných žalobcov, alebo rozhodnutím súdu podľa § 166 ods. 1 CSP, pretože
skutkovo spolu súvisia. Rovnako by sa však dali aplikovať aj v prípadnom konaní o kolektívnej žalobe. Vzhľadom na špecifiká vlastné nekalosúťažnému
konaniu, ktoré je potrebné zohľadniť v konaní o uplatnenom nároku, by bolo
zrejme vhodnejšie, keby budúca právna úprava kolektívnych žalôb bola obsiahnutá v osobitnom predpise, napr. v zákone č. 350/2016 Z. z. a nie vo všeobec-

nom predpise o konaní pred súdom, resp. vo všeobecnom predpise
o kolektívnych žalobách. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa vývoj bude
uberať smerom ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na náhradu škody.
V súčasnosti sú totiž žaloby o náhradu škody nepriamych odberateľov skôr
zriedkavé. Obzvlášť v prípade koncových spotrebiteľov je takmer nulová motivácia sporiť sa o ich nároky, pri ktorých je čiastka individuálnej škody obvykle
malá v protiklade s nákladnosťou sporu, resp. je u nich prítomná prirodzená
apatia.41

2.7
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách
v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov
a o zrušení smernice 2009/22/ES
Z časového hľadiska možno ako posledný spomenúť zatiaľ len pripravovaný
návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.
Bližší rozbor návrhu smernice je obsiahnutý v kapitole IV bod 2.
Podľa dopadovej analýzy Európskej komisie v rámci iniciatívy „A New Deal
for Consumers – revision of the Injunctions Directive“ z 31. októbra 2017 zvažuje Európska komisia, ako jednu zo štyroch alternatív, aj návrh európskej legislatívy, ktorá by jednotne upravila kolektívne žaloby.42 Dôvodom je skutočnosť, že len málo členských štátov implementovalo zásady uvedené
v odporúčaní 2013/396/EÚ.

41

NOSA, M.: Kolektívna žaloba o náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel o ochrane
hospodárskej súťaže (alebo aplikácia právnej úpravy kolektívnej žaloby zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska: „to much ado about opt‑out...“). In: Mechanizmus uplatňovania
kolektívnych nárokov v podmienkach SR. Zborník z konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 93 – 93.

42

V dopadovej analýze [Ref. Ares (2017)532496] Komisia predstavila štyri alternatívy. Bližšie
pozri na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5324969_en.

3
Dôvody aktuálnosti legislatívneho riešenia
kolektívnych sporov
Kolektívne uplatňovanie práv je procesnoprávny mechanizmus, ktorý umožňuje, aby sa z dôvodu zjednodušenia postupov a/alebo účinného presadzovania
spoločných práv viaceré podobné právne nároky spojili do jedného súdneho
konania. Kolektívne uplatňovanie nárokov uľahčuje prístup k spravodlivosti
najmä v prípadoch, keď je individuálna škoda taká nízka, že potenciálni žalobcovia by nepovažovali za zmysluplné uplatniť si individuálny nárok cestou súdu. Zvyšuje takisto vyjednávaciu pozíciu potenciálnych žalobcov a prispieva
k efektívnemu výkonu spravodlivosti tým, že zabraňuje početným konaniam
o nárokoch vyplývajúcich z porušenia tej istej právnej normy.
Takáto „forma makro výkonu spravodlivosti v kompaktnej forme“ môže byť
príťažlivá z viacerých príčin: umožňuje, aby veci, ktoré navzájom súvisia, mohli
byť posúdené súbežne, účinne, rýchlo, dôsledne a konečným rozhodnutím za
rozumné náklady. Kolektívne uplatňovanie práv v civilnom procese je oproti
týmto výhodám spojené s ťažkosťami. Najväčší problém spočíva v tom, že prístup k spravodlivosti, čestnosť konania, dôsledné prejednanie veci a náklady
súdneho konania sa môžu dostať do vzájomného konfliktu.
V prospech zavedenia právnej úpravy kolektívnej ochrany práv v civilnom
procese hovoria mnohé argumenty. Tieto vychádzajú nielen z potrieb reálneho
života, ale sa opierajú aj o empirickú skúsenosť s málo efektívnou právnou
úpravou.
Potrebu kolektívnej ochrany práva v civilnom procese dokladajú niektoré
príklady z praxe. Z mnohých príkladov, kedy nerovnováha medzi účastníkmi
právnych vzťahov prekročila pomyselnú hranicu akceptovateľnosti, možno
spomenúť napríklad niektoré praktiky mobilných operátorov, bankových alebo
poisťovacích domov (napr. skúsenosť s poisťovňou Rapid Life). Aférou na
celoeurópskej úrovni, ktorá sa dotýka údajného rozdielu medzi uvádzanou
a skutočnou výškou emisií a ktorá sa dotýkala áut koncernu Volkswagen, bol
tzv. Dieselgate. Z posledného obdobia ide o dlhotrvajúci problém s tzv.
šmejdami, ktorý sa nepodarilo odstrániť ani novelizáciou Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Z prípadov, ktoré sa vyskytli v iných krajinách, možno poukázať na niektoré problematické bankové
poplatky v Nemecku, či na problém s chybnými prsnými implantátmi v Európe
i zámorí.
Existuje nespočetné množstvo prípadov, kedy výrobcovia či podnikatelia ťažia zo svojho postavenia silnejšej strany a mnohokrát vedome produkujú tovary

alebo služby, ktoré nielen nevykazujú patričnú kvalitu, ale dokonca spôsobujú
osobám ujmu na zdraví. Pravda, hromadné žaloby by určite našli svoje využitie
aj v iných sférach hospodárskeho života, ako je napr. ochrana minoritných akcionárov pri vytesnení zo spoločnosti (tzv. squeeze‑out) alebo v prípade povinnej
ponuky na prevzatie, alebo v sporoch medzi vlastníkmi dlhopisov (iných cenných papierov) a ich emitentom. Ďalšou dôležitou oblasťou, kde by nepochybne
kolektívne konanie našlo svoje miesto, je tiež ochrana v prípade nekalosúťažného konania, kde síce došlo k určitému pokroku pri uplatňovaní práv osôb, ktoré
boli takýmto konaním zasiahnuté (pozri § 54 OBZ), ale v praxi sa to neprejavilo
žiadnym zásadnejším spôsobom.
Pri kolektívnej ochrane práva však nejde len o priame škody na strane príjemcov tovaru a služieb. Zabúdať nemožno ani na ďalšie vedľajšie produkty,
ktorými sú predovšetkým dopady na životné prostredie. V zahraničí už mnohé
katastrofy zapríčinili ujmu mnohým tisícom ľudí a nezvratné škody na životnom
prostredí (nedávno napr. havária ropnej plošiny BP v Mexickom zálive či výbuch jadrovej elektrárne v japonskom meste Fukushima).
Aktuálnym problémom súčasnej doby vo vzťahu ku kolektívnej ochrane práva sa stáva ochrana osobných údajov (napr. známy prípad Facebook Ireland
Ltd43). Na úrovni Európskej únie ju pokrýva nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES. Na štátnej úrovni ju pokrýva zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov. Tieto právne predpisy však koncipujú právo osoby,
ktorej osobné údaje boli porušené na individuálnej úrovni, hoci v mnohých
prípadoch ide o celoplošné zneužitie osobných dát veľkého počtu dotknutých
osôb.
Dôležitú úlohu vo vzťahu k regulácií obchodných korporácií zohrávajú samoregulujúce mechanizmy, ako je corporate governance ako súbor pravidiel (policies), strategických cieľov organizácie, nastavenie zodpovednosti manažmentu
a vnútorných procesov v rámci organizácie. Dobre vykonávané corporate governance zvyšuje mieru ochrany investícií vlastníkov, plnenie strategických
cieľov organizácie, plnenie právnych povinností, znižuje celý rad rizík voči
vlastníkom, a tým môže zabrániť porušovaniu práv obchodných partnerov, spotrebiteľov alebo vzniku ujmy väčšiemu počtu osôb. Ďalej ide o inštitút spolo43

HUMMER, W.: Kollektiver Rechtsschutz („Sammelklagen“) erneut auf dem Prüfstand Der
EuGH verwirft in der Rechtssache Schrems/Facebook Ireland Ltd die Zulässigkeit von Sammelklagen. Dostupné na: http://www.eu-infothek.com/kollektiver-rechtsschutz-sammelklagenerneut-auf-dem-pruefstand-der-eugh-verwirft-in-der-rechtssache-schrems-‑facebook-irelandltd-die-zulaessigkeit-von-sammelklagen/.

čenskej zodpovednosti označovaný ako spoločenská zodpovednosť spoločností
(Corporate Social Responsibility – CSR). Podľa nej majú obchodné korporácie
do svojho biznis plánu zahrnúť aj také úlohy či ciele, ako je striktné dodržiavanie práva, morálnych a spoločenských noriem; majú brať ohľad na blaho spoločnosti i životného prostredia. Tieto samoregulačné mechanizmy by v zásade
mali už uvedeným negatívnym dôsledkom činnosti obchodných korporácií zabrániť, ale v niektorých prípadoch to nie je prakticky dobre možné, pretože pre
obchodné spoločnosti je celkom prirodzené, že vo svojich obchodných plánoch
a stratégiách počítajú aj s maximalizáciou zisku. Realita 21. storočia ukázala, že
podnikatelia sú iba výnimočne ochotní zásadne prispôsobiť svoje konanie uvedeným morálnym príkazom a normám. Samoregulácia korporácií tak nie je
postačujúcim mechanizmom na odstránenie najzásadnejších nespravodlivostí
a na dosiahnutie istej rovnováhy v spoločnosti.
Dôsledky podnikateľskej činnosti majú primárne súkromnoprávnu povahu.
Preto ďalším vhodným riešením je individuálne presadzovanie práv samotnými
účastníkmi súkromnoprávnych vzťahov. V slovenskom právnom poriadku existuje široká škála súkromnoprávnych nárokov, pri ktorých by bolo možné využívať prostriedky kolektívnej ochrany subjektívnych práv. Spomenúť možno napr.
ochranu slabšej strany, ochranu spotrebiteľa, ochranu pred nekalou súťažou,
všeobecnú zodpovednosť za škodu, osobitné druhy zodpovednosti (za škodu
spôsobenú prevádzkovou činnosťou, za škodu spôsobenú v doprave, za škodu
spôsobenú vadným výrobkom a pod.), zodpovednosť za vady, zodpovednosť za
bezdôvodné obohatenie. Nároky na zdržanie sa protiprávneho konania či vydanie bezdôvodného obohatenia môžu prispieť k tomu, aby práva spotrebiteľov
alebo iných subjektov mohli byť reálne vymáhateľné prostredníctvom žaloby,
čo môže nepriamo ovplyvniť budúce správanie silnejšie strany.
Hmotnoprávna právna úprava však musí mať adekvátny odraz v procesných
predpisoch. Ako sa ale ukazuje, v kontexte slovenského civilného procesu, ktorý je tradične založený na individualistickom ponímaní, to zatiaľ neplatí. A to aj
napriek tomu, že Občiansky zákonník ustanovil precedentný charakter zmluvnej
podmienky, ktorú súd vyhlásil za neprijateľnú (§ 53a) a nový Civilný sporový
poriadok zaviedol osobitné pravidlá pre konanie v spotrebiteľských sporoch
(§ 290 a nasl.) a konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
(§ 301 a nasl.). V rámci týchto konaní sa rieši iba individuálny spor spotrebiteľa, resp. ide o spor, ktorý rieši neprijateľný charakter zmluvnej podmienky, aby
boli riešené práva tisícov spotrebiteľov, ktorí v dôsledku takejto podmienky
utrpeli ujmu na svojich právach. V uvedených prípadoch nejde ani tak o to, že
by sa poškodené osoby chceli svojich nárokov vzdať. Len ich neuplatňujú. A to
z dôvodu tzv. racionálnej apatie, pretože uplatňovanie týchto nárokov je vo
väčšine prípadov pre nich ekonomicky nevýhodné. Dnešná konzumná spoloč-

nosť je založená na produkcii zhodných alebo obdobných vecí za relatívne nízke
ceny. Vady či poškodenia výrobkov tak nemusia v jednotlivom prípade dosahovať značne vysoké sumy. Napríklad v prípade nesprávneho postupu mobilných
operátorov ide o škody v rádovo desiatkach eur. V prípade vadných dielov bielej elektroniky dosahujú škody maximálne niekoľko sto eur. Ak si dáme na
jednu stranu misky váh spôsobenú škodu a na druhú stranu odmenu advokáta,
súdny poplatok a ďalšie výdavky spojené s vedením sporu, mesiace a roky trvajúci súdny spor a stres s tým spojený – je výsledok pomerne jednoznačný. Škody do určitej výšky sa jednoducho neoplatí za súčasného stavu vymáhať. A tak
sa jednotlivec stáva slabšou, znevýhodnenou stranou.
Z uvedeného dôvodu je preto potrebné hľadať iné alternatívne riešenia, ktoré
napomôžu kolektívnemu uplatňovaniu práv voči silnejšej strane.
V prvom rade je potrebné vziať do úvahy možnosť verejnoprávneho zásahu
štátu. Verejnoprávna regulácia je neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku,
pretože štát má imanentný záujem na odstránení negatívnych dôsledkov technologického pokroku. Činnosť štátu alebo verejnoprávnych korporácií pritom
môže mať formu priamej regulácie a dohľadu (Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpekcia životného prostredia, Štátny úrad pre kontrolu liečiv, Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, Národná banka Slovenska) alebo môže ísť o podporu
nepriamu (dotácia neziskovým organizáciám a pod.). Verejnoprávne zásahy sú
však sústredené predovšetkým na dodržiavanie verejnoprávnych predpisov. Štát
v prvom rade dohliada na to, aby výrobky a služby zodpovedali sektorovej regulácii. Nie je ale v jeho možnostiach úplne zamedziť vzniku škôd na strane jednotlivcov. To môže byť iba vedľajším produktom verejnoprávnej regulácie, čo,
ako sa ukazuje, nie je v praxi dostatočne účinné. Stačí poukázať na to, že
ku škodám napriek verejnoprávnej regulácii dôjde, no nie je v moci štátu, aby
zabezpečil nastolenie súkromnoprávnej rovnováhy. Reparačnú funkciu vo vzťahu k jednotlivcom má iba súkromnoprávna zodpovednosť a náhrada škody. Štát
nie je oprávnený do tejto súkromnoprávnej oblasti zasahovať.
Okrem štátu sa na ochrane pred poškodzovaním práv jednotlivcov podieľajú
neziskové organizácie. Ich pôsobenie, napríklad v oblasti spotrebiteľského práva
či ochrany životného prostredia nepochybne prispieva k určitej stabilizácii
a zlepšeniu existujúceho stavu. Ide o formu realizácie občianskej spoločnosti,
kedy sa jednotlivci sami združujú, aby kolektívne hájili práva určitých skupín
obyvateľov. Tieto organizácie pôsobia buď v individuálnych prípadoch ex post
(bezplatná právna pomoc ľuďom, ktorým už vznikla škoda), alebo sa snažia vo
vybraných oblastiach zabrániť či predísť porušovaniu práva (mediálny tlak na
vybrané korporácie, činnosť odborových organizácií atď.). V oblasti procesného
práva môžu za stanovených podmienok (§ 302 CSP) vystupovať ako žalobcovia
v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Z objektívnych,

hlavne však z personálnych a finančných dôvodov nie je možné očakávať, že
neziskové organizácie budú uvedené činnosti vykonávať systematicky.
Z uvedeného vyplýva, že žiadna z dosiaľ existujúcich možností, s ktorými
slovenský právny poriadok počíta, nie je schopný ideálne, účinne a raz navždy
reagovať na výzvy modernej doby.
A tak sa z hľadiska lepšej ochrany práv jednotlivcov javí ako efektívnejší
spôsob spojenie síl hromadne ohrozených alebo už poškodených subjektov proti
tomu subjektu, ktorý sa správa protiprávne a proti ktorému by, najmä vzhľadom
na jeho silnú ekonomickú pozíciu, mali jednotlivci nevýhodnejšie postavenie,
najmä by mali obmedzené procesné možnosti. Otázkou ostáva, ako by ich spoločná ochrana mala vyzerať tak, aby bola dostatočnou zárukou ochrany ich práv,
aby bola ekonomicky aj časovo výhodná a súčasne aby sa nedala zneužívať či
už skupinou jednotlivcov proti porušovateľovi práva, alebo naopak porušovateľom práva proti nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia.
Civilný proces je vo svojej podstate založený na myšlienke, že súdne konanie
sa môže viesť len medzi presne označenými, individuálne určenými účastníkmi,
pričom na strane každého sa nevylučuje aj väčší počet subjektov. Na to, aby boli
stranou v spore, sa vyžaduje, aby žalobca tvrdil, že je nositeľom konkrétneho
subjektívneho práva a žalovaný je zase nositeľom konkrétnej subjektívnej povinnosti. Len tak sa dá konkretizovať hmotnoprávne oprávnenie a jemu korešpondujúca povinnosť spolu s ich nositeľmi, čo je nevyhnutnou podmienkou pre
prípadné následné nútené vymáhanie práva prostredníctvom exekúcie.
Nie je to však tak dávno, čo vo vybraných vyspelých štátoch prišli s relatívne
inovatívnou myšlienkou: ponechať aj naďalej hlavné bremeno presadzovania
práva na individuálnych účastníkoch súkromnoprávnych vzťahov, zároveň im
však k tomu poskytnúť zodpovedajúci procesný prostriedok. Na základe toho
vznikla myšlienka kolektívnej či hromadnej žaloby. Priekopníkmi v oblasti
modernej hromadnej žaloby, tzv. class action sú nepochybne Spojené štáty
americké. Časom si však táto forma vymáhania našla svojich zástancov aj medzi
ďalšími štátmi common law (Kanada, Austrália) a v posledných 20 rokoch tiež
medzi zástupcami kontinentálneho práva (napr. Nórsko, Poľsko, Švédsko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko atď.), čo napokon dokladajú aj snahy
Európskej únie z posledných rokov.
Princíp, na základe ktorého fungujú hromadné žaloby, je veľmi jednoduchý.
Rovnako ako sa výroba a poskytovanie služieb v priebehu priemyselnej revolúcie a v nadväzujúcom vývoji značne racionalizovali, je rovnako potrebné „racionalizovať“ súdne konanie a vytvoriť proces, v ktorom by poškodené osoby
mohli v pozícii žalobcu ťažiť z úsporného charakteru takéhoto sporu. Inak povedané, zmyslom kolektívneho uplatňovania práv je vytvorenie takého procesného prostriedku, ktorý umožní kolektívne uplatňovanie rovnakých alebo

veľmi podobných nárokov v jednom jedinom súdnom konaní. Vzniká preto
nutnosť platiť len jeden súdny poplatok, dokazovanie sa vykonáva iba raz, celej
veci sa venuje jediný advokát a rozhoduje o nej jediný sudca. Uplatňuje sa pritom celková škoda, ktorá z krátkodobej či dlhodobej činnosti jedného subjektu
vznikla veľkému počtu osôb. Hoci je výška jednotlivých ujem veľmi či relatívne
nízka, vo svojom súhrne dosahuje vysoké sumy a vedenie takéhoto sporu sa
žalobcom ekonomicky oplatí. Jednotlivým členom poškodenej skupiny nevzniknú s uplatnením spoločného práva takmer žiadne náklady a ten, kto nesie
riziko sporu, je v závere úspešného sporu zodpovedajúcim spôsobom odmenený. Pomocou hromadnej žaloby dochádza teda k vyrovnaniu síl na strane žalobcu a žalovaného. Rovnocenným súperom veľkých obchodných korporácií totiž
nemôže byť jedinec so svojím drobným nárokom, ale jedine celá skupina poškodených ako celok. Stručne povedané, hromadná žaloba má odstrániť faktickú
nerovnosť, ktorá dnes v prípadoch hromadného porušovania práva vzniká a má
zabezpečiť rovnaký prístup k súdu a rovnosť zbraní v konaní pred súdom.
Úsporu finančných prostriedkov v porovnaní s vedením veľkého počtu individuálnych sporov možno očakávať tiež na strane štátu, ktorý bude môcť
v jedinom súdnom konaní vyriešiť spor týkajúci sa mnohých stoviek alebo tisícov jednotlivcov. Náklady na zabezpečenie súdneho personálu, obstaranie dôkazov alebo výkon rozhodnutia sa tak obmedzia na minimum. Ušetrené finančné a personálne prostriedky budú môcť byť využité na riešenie iných prípadov,
čím dôjde k celkovému zrýchleniu práce súdnej sústavy a všeobecne
k hospodárnejšiemu nakladaniu s prostriedkami, ktoré má justícia k dispozícii.
Okrem toho sa odstránia problémy s nekonzistentným rozhodovaním súdov
v podobných prípadoch.
Rovnako bude hromadné konanie výhodné aj z hľadiska procesného postavenia žalovaného, pretože aj na jeho strane dôjde k úspore. A to nielen časovej
a personálnej, ale aj finančnej. V prípade neúspechu bude totiž druhej strane
nahrádzať trovy konania len raz. Okrem toho bude možné celý spor ukončiť
zmierom, z ktorého budú profitovať obe strany a v konečnom dôsledku aj štát.
Ako vedľajší produkt racionalizácie uplatňovania drobných nárokov sa navyše očakáva ďalší prínos. V krajinách, kde nástroj kolektívneho uplatňovania
práv neexistuje, nie sú obchodné korporácie uplatňovaním práva „zdola“ motivované k usmerňovaniu svojho správania. Individuálne uplatňovanie drobných
nárokov sa neoplatí a ak áno, dochádza k nemu v malom množstve prípadov.
Táto forma teda korporácie od nekalých praktík neodrádza a všetka ťarcha spočíva na štáte, prípadne na mimovládnych organizáciách. Naproti tomu
v jurisdikciách, ktoré kolektívne prostriedky uplatňovania subjektívnych hmotných práv poznajú, sa súkromnoprávne nároky uplatňujú. Dochádza k tomu
v rozsahu, ktorý je už schopný odradiť korporácie od určitých negatívnych pre-

javov ich snahy o maximalizáciu zisku (preventívna funkcia deliktuálneho práva). Štát tak nie je nútený zasahovať v takej miere do prevažne súkromnoprávnych pomerov a „zhora“ naprávať založenú nerovnováhu. Tento sociálnoekonomický stimul je popri racionalizácii nákladov súdneho konania nemenej dôležitým dôsledkom zavedenia hromadných žalôb.
Hromadné žaloby teda nie sú výsledkom určitej idey aplikovanej na proces.
Vznikli na základe konkrétnych situácií a problémov; sú teda výsledkom požiadaviek doby, na ktoré legislatíva jednotlivých štátov reaguje rozdielne.44
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KAPITOLA II

POJMOVÉ VYMEDZENIE UPLATŇOVANIA
KOLEKTÍVNYCH NÁROKOV
1
Skupinová, kolektívna, hromadná alebo masová
žaloba (terminologické vymedzenie)
Pojmové vymedzenie uplatňovania kolektívnych nárokov nie je jednotné. Tým
nemáme na mysli prirodzenú rôznosť danú rôznymi jazykmi, ale rôznosť obsahovú.
V anglickom jazyku sa používa napr. pojem „class action“, resp. „class suit“,
„group action“ a „collective redress“.
Podľa anglického právnického slovníka45 sa význam slova „class“ vníma ako
skupina alebo trieda. Slovo „class action“ zase ako skupinová žaloba alebo žaloba vo verejnom záujme. „Class suit“ sa vysvetľuje ako skupinová žaloba.
Podľa iného právnického slovníka46 sa slovo „class“ tiež prekladá ako skupina. Slovo „class action“, resp. „class suit“ sa prekladá ako právna žaloba podávaná v mene skupiny ľudí.
Pri „class action“ teda dominuje význam slova skupina alebo trieda.
Slovo „collective“ sa používa ako prídavné meno vo význame kolektívny47
alebo pracujúci spolu.48 Pojem „redress“ sa prekladá ako náhrada škody.49
Z toho vyplýva, že pojem „collective redress“ by sa mohol prekladať ako kolektívna náhrada škody, príp. voľnejšie ako kolektívna žaloba o náhradu škody.
45
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Napriek použitiu dvoch rôznych pojmov – „class“ vo význame skupina
a „collective“ vo význame kolektívny možno konštatovať, že obidva pojmy vo
svojej podstate vyjadrujú to isté – určitú skupinu ľudí. To sa už nedá povedať
o nárokoch, ktoré môžu byť predmetom obidvoch spomenutých žalôb („class
action“ a „collective redress“). Aspoň nie podľa citovaného slovníka.
Podľa iného názoru50 collective redress je široký koncept zahŕňajúci akýkoľvek mechanizmus, ktorý môže zastaviť alebo predísť nezákonnej obchodnej
praxi, ktorá postihuje veľké množstvo žalobcov alebo zahŕňajúci kompenzáciu
za poškodenie spôsobené takouto praxou. Pri collective redress rozlišuje dve
hlavné formy: prostredníctvom súdneho príkazu žalobcovia požadujú zastavenie
protiprávneho správania, prostredníctvom kompenzácie požadujú odškodnenie
za spôsobenú škodu. Konanie o collective redress môže mať rôznorodé formy
včítane mimosúdnych mechanizmov riešenia sporov alebo poverenia verejných
alebo reprezentatívnych subjektov vymáhaním kolektívnych nárokov.
Niektorí uprednostňujú aj pojem „group action“51 (skupinová žaloba). Tento
pojem sa v podstate neodlišuje od „class action“; jednoznačne poukazuje na
existenciu skupiny (triedy), no nekladie dostatočný dôraz na osobitný kolektívny charakter žaloby. Iní autori používajú tento pojem správne, t. j. v širšom
ponímaní, zahŕňajúc pod pojem „group action“ rad individuálnych civilnoprocesných nástrojov (prostriedkov), ako sú napr. zlučovanie, prevod/postúpenie,
modelové prípady, spojenie vecí a pristúpenie strán, ktoré sú osobitne určené na
riešenie problémov spojených s hromadnými (masovými) spormi.
Existuje názor,52 podľa ktorého je vhodné uprednostniť pojem collective action (kolektívna žaloba), pred class action (skupinová žaloba) a collective litigation (kolektívny súdny spor) pred class litigation (skupinový súdny spor), pretože tieto výrazy zdôrazňujú kolektívnu podstatu žaloby a práv a nie iba skutočnosť, že je skupina označená ako strana.
V nemeckom jazyku sa používa všeobecný pojem „Sammelklage“ vo voľnom preklade ako skupinová alebo hromadná žaloba, ktorá sa používa pri uplatňovaní kolektívnych právnych nárokov súdnou cestou. Jej určitým orientačným
vzorom bola americká „class action“.53
50
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V práve Európskej únie sa udomácnil len pojem kolektívne uplatňovanie nárokov54 bez všeobecného označenia žaloby. Pod týmto pojmom sa rozumie
právny mechanizmus, ktorý umožňuje uplatniť si súdnou cestou len dva nároky – buď nárok na prikázanie zdržania sa určitého konania, alebo nárok na náhradu škody. Môže sa to zrealizovať skupinovou žalobou, ktorú môžu podať
minimálne dva subjekty (nezáleží na tom či fyzické alebo právnické osoby, príp.
ich kombinácia) alebo toto právo prislúcha len jednému subjektu, ktorý môže
podať žalobu v zastúpení. Obidve tieto žaloby sa považujú za druh kolektívnych
žalôb (bod 17 recitálu Odporúčania).
V tejto súvislosti si možno položiť otázku, či existuje rozdiel medzi kolektívnym uplatňovaním nárokov a uplatňovaním kolektívnych nárokov.
Ak by sme vychádzali z definovania kolektívneho uplatňovania nárokov podľa Európskej únie, tak na položenú otázku možno odpovedať záporne.
Ak by sme vychádzali z jazykového významu slov, tak na položenú otázku
možno odpovedať kladne. Zo slov „kolektívne uplatňovanie nárokov“ vyplýva,
že ide o viaceré samostatné hmotnoprávne nároky, ktoré si v jednom súdnom
konaní spoločne uplatňujú viaceré subjekty (minimálne dva). Tieto sú súčasne
aj účastníkmi konania.
Naproti tomu zo slov „uplatňovanie kolektívnych nárokov“ nie je možné vyvodiť identický záver. Opäť pôjde o viaceré hmotnoprávne nároky, avšak požiadavku, aby si ich uplatňovali viaceré subjekty v jednom konaní, nie je možné
z daného pojmu vyvodiť. Pod tento pojem preto možno skôr subsumovať žalobu
v zastúpení alebo žalobu vo verejnom záujme, ktorú podáva len jeden subjekt.
Ďalšie subjekty, ktoré sú nositeľmi hmotnoprávneho oprávnenia, však nie sú
účastníkmi konania.
Vzhľadom na terminológiu používanú v Odporúčaní, ktoré pod pojem kolektívne uplatňovanie nárokov subsumuje aj žalobu dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb, aj žalobu v zastúpení, ktorú môže podať oprávnený subjekt, budeme pojmy kolektívne uplatňovanie nárokov a uplatňovanie
kolektívnych nárokov používať v ďalšom texte ako synonymá.

EuGH verwirft in der Rechtssache Schrems/Facebook Ireland Ltd die Zulässigkeit von Sammelklagen. Dostupné na: http://www.eu-infothek.com/kollektiver-rechtsschutz-sammelklagenerneut-auf-dem-pruefstand-der-eugh-verwirft-in-der-rechtssache-schrems-facebook-irelandltd-die-zulaessigkeit-von-sammelklagen/.
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Článok II., bod 3 písm. a) Odporúčania Komisie z 11. júna 2013 o spoločných zásadách pre
mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania
a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva
Únie (2013/396/EÚ).

Niektorí autori55 rozlišujú medzi štyrmi druhmi žalôb, a to medzi skupinovou
žalobou (group action), kolektívnou žalobou (collective action), hromadnou
žalobou (class action) a masovou žalobou (mass action). V prípade masovej
žaloby advokát žalobcu pátra po osobách, ktoré boli zasiahnuté na základe tej
istej udalosti a bez ich súhlasu spája žaloby týchto osôb do jednej skupiny dúfajúc, že sudca nezamietne jeho žiadosť. Zatiaľ čo prvé dve formy žalôb
sú charakteristické pre európske právo, class action a mass action sú právne
termíny typické pre americké právo. Napriek tomu doktrína termín collective
action považuje za širší (zberný) pojem, pod ktorý možno zahrnúť všetky ostatné žaloby.
V právnom poriadku Českej republiky, ktorý je nám svojou podstatou najbližší, ešte neexistuje koncepčná úprava kolektívneho uplatňovania nárokov. Je
však pravda, že Česká republika koncom roku 2017 schválila Návrh vecného
zámeru zákona o hromadných žalobách,56 čím sa dostala o krok pred nás.
V zmysle navrhovaného znenia zákona možno predpokladať, že sa Česká republika prikloní k používaniu pojmu hromadná žaloba.
Ešte pred prijatím vecného zámeru boli pokusy právnej doktríny venovať sa
problematike uplatňovania kolektívnych nárokov. Vznikali tak rôzne pojmy.
Jeden z názorov57 pod pojmom hromadná žaloba označuje všetky prípady,
kedy žalobca nekoná vo svojom záujme, ale v záujme radu subjektov, ktorých
právne postavenie bude ovplyvnené výsledkom konania. Hromadné žaloby
ďalej navrhuje rozdeľovať na skupinovú žalobu a na kolektívnu žalobu. Pod
skupinovú žalobu subsumuje žalobu na zákaz alebo zdržanie sa určitej činnosti,
ktorú buď podáva vecne legitimovaný subjekt, alebo inštitúcia chrániaca určité
kolektívne záujmy. Rozsudok má účinky proti neohraničenému okruhu osôb,
ktorých sa predmet konania takisto týka. Pod kolektívnymi žalobami (ktoré
považuje za synonymum class action) rozumie žaloby, ktoré nesmerujú len
k zákazu činnosti, ale aj k náhrade škody alebo inému peňažnému plneniu, pričom okruh osôb musí byť v tomto prípade určitý. Po vyriešení základu sporu
preto jednotliví poškodení musia prihlasovať svoje nároky.
Ďalší z názorov58 rozlišuje medzi žalobou kolektívnou a hromadnou (skupi55
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novou).
Pod kolektívnu žalobu zaraďuje prípady, keď právo, ktoré je žalované individuálnym subjektom, neprislúcha len jemu, ale určitej skupine subjektov, ktorú
však nie je možné uzavrieť. Ide o prípady typických negatórnych žalôb,
v ktorých účinky žaloby a následného rozsudku svedčia neobmedzenej alebo
neurčiteľnej skupine osôb, ktorým podľa hmotného práva prislúcha nárok na
zákaz protiprávneho konania.
Pri hromadnej či skupinovej žalobe je možné nájsť hranice skupiny, hoci od
prípadu k prípadu pôjde o hľadanie ľahšie alebo obtiažnejšie. Podľa hmotného
práva nejde o žaloby negatórne (na negatívne plnenie), ale o žaloby s plnením
pozitívnym, teda o žaloby paričné (typicky ide o žaloby sankčno‑reparačnej
povahy, teda o uplatnenie nárokov na náhradu škody).
Druhým dychom však autor poznamenáva, že je podľa neho najvhodnejšie
hovoriť pri všetkých typoch žalôb ako o žalobách hromadných. Tie potom ďalej
delí na verejné a skupinové. Rozdiel medzi nimi vidí v tom, že pri verejnej žalobe je žalobcom orgán verejnej moci alebo iná korporácia zriadená alebo uznaná zákonom, ktorí sú len aktívne procesne legitimovaní zo zákona. Sami teda
nie sú nositeľmi individuálneho práva. Pri skupinovej žalobe je žalobcom člen
skupiny alebo kolektívu, ktorý je sám nositeľom žalovaného hmotného práva,
pričom žaluje aj v prospech iných. Túto skupinovú žalobu ďalej vnútorne delí
na kolektívnu a skupinovú v závislosti od toho, či počet nositeľov práva je uzavretý alebo nie je. Súčasne zdôrazňuje, že kritérium počtu nositeľov práva je skôr
sekundárne, pričom za významnejší považuje charakter subjektu uplatňujúceho
žalobu.
Tretí z názorov59 rozlišuje medzi hromadnou, kolektívnou (skupinovou)
a vzorovou (modelovou) žalobou. Hromadnú žalobu podáva jeden alebo viac
nositeľov záujmov alebo nárokov, ktoré svedčia neohraničenému počtu ďalších
osôb, ktoré sa potom môžu k tejto hromadnej žalobe pripojiť. Pri skupinovej
žalobe je žalobcom určitý kvalifikovaný subjekt, ktorý je spravidla na základe
zákona oprávnený žiadať v záujme iných o ochranu kolektívneho záujmu. Kritérium pre rozlišovanie medzi hromadnou a skupinovou žalobou vidí v osobe
žalobcu a v záujme, ktorý presadzuje. Zatiaľ čo pri hromadnej žalobe sú nároky
zhromažďované tak, aby boli čo možno najefektívnejšie presadené, pri skupinovej žalobe ide o kolektívny, nadosobný záujem smerujúci najmä k abstraktnej
kontrole právnych úkonov. Pri vzorovej (modelovej) žalobe vlastne ani nejde
o samostatný druh žaloby, ale len o jej následky, ktoré reflektujú ochranu kolektívnych záujmov. Tieto následky môže mať aj individuálna žaloba, typicky však
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žaloba skupinov či hromadná. Jej význam spočíva v tzv. prejudiciálnych
a „normatívnych“ následkoch.
Ďalší z názorov60 pojmy skupinová žaloba, hromadná žaloba a kolektívna žaloba považuje za synonymá. Pod pojem hromadná žaloba zaraďuje žalobu podávanú v záujme väčšieho okruhu osôb, ktoré majú zhodné alebo obdobné nároky, avšak nie sú účastníkmi konania o nich, aj keď z výsledku konania môžu
potom profitovať. Je to teda vždy žaloba, ktorá vyvoláva účinky aj pre ďalšie
osoby stojace mimo procesu, ktoré, pravda, zásadne patria so svojimi obdobnými právami k žalujúcej strane.61 Hromadnú žalobu však delí (aj keď uvádza, že
len pre účely daného článku) na súkromnú (skupinovú) žalobu, ďalej na žalobu
spoločenskú alebo spolkovú a napokon na žalobu hromadnú verejnú, ktoré charakterizuje nasledujúco.62
Do prvej skupiny – súkromné (skupinové) žaloby – zaraďuje žaloby, pre ktoré je charakteristické to, že žalobca je sám vecne legitimovaný, uplatňuje teda
svoje vlastné právo, avšak s účinkami aj pre iné subjekty.
Do druhej skupiny – spoločenské, resp. spolkové žaloby – zaraďuje žaloby
podávané právnickou osobou, príp. združením, ktoré sú procesne legitimované
na podanie žaloby, pretože sa s takouto ochranou zaoberajú.
A napokon do tretej skupiny – hromadné verejné žaloby – zaraďuje žaloby na
ochranu nejakých hromadných práv, ktoré sú zákonom zverené štátnemu alebo
verejnému orgánu (štátnemu žalobcovi, prokurátorovi, ombudsmanovi a pod.).
Ďalší názor63 používajúci pojem hromadné žaloby považuje za rozhodujúce
kritérium pre ich dôsledné členenie to, či nositelia práv a povinností sú konkrétni a individuálne určiteľní alebo naopak, či je ich nositeľom niekto, koho nemožno vopred určiť a či skupina týchto osôb je alebo nie je uzavretá. Toto kritérium je významné pre stanovenie rozsahu účinkov rozhodnutia. V závislosti od
toho potom člení hromadné žaloby na skupinové, ktorých nevyhnutnou podmienkou je, aby žalobca bol nositeľom tvrdeného práva. Opakom sú verejné
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(alebo reprezentatívne) žaloby, ku ktorým je legitimovaný nositeľ verejného
alebo všeobecného záujmu (štátny zástupca, ombudsman, najrôznejšie typy
združení a pod.).
V slovenskom právnom poriadku sa zatiaľ pojem skupinovej, kolektívnej
a hromadnej žaloby, ani žiaden im podobný ekvivalent nepoužíva. Rovnako
zatiaľ neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by používala aspoň pojem kolektívne uplatňovanie nárokov, preto neexistuje žiaden právny terminologický
základ.
V médiách64 sa síce objavil článok o existencii hromadnej žaloby, išlo však
o mylnú informáciu. Ako nesprávne médiá informovali, pod hromadnou žalobou sa podľa nich mala od 1. mája 2013 považovať taká, ktorú malo tvoriť najmenej desať podaní doručených tomu istému súdu tým istým účastníkom
v jeden deň. Súčasne strašili čitateľov tým, že hromadná žaloba vyjde na tisícky
eur.
Na margo tejto mylnej informácie treba povedať, že išlo o vytvorenie nového
inštitútu pomenovaného ako hromadné podanie, ktoré v žiadnom prípade nie je
možné stotožňovať s hromadnou žalobou. Hromadné podanie bolo zakotvené do
predchádzajúceho Občianskeho súdneho poriadku, zákona č. 99/1963 Zb. novelou vykonanou zákonom č. 64/2013 Z. z. ako reakcia na vývoj situácie, kedy
niektorí právni zástupcovia podávali v mene klientov osobne do podateľne súdu
veľký počet žalôb, neraz aj v elektronickej podobe (na nosičoch dát), naraz
v jeden deň, čím dochádzalo k paralyzovaniu práce podateľne, ktorá na jednorazový nárast podaní nebola a ani nemohla byť pripravená. Inštitút hromadného
podania našiel svoje miesto aj v novom rekodifikovanom Civilnom sporovom
poriadku (§ 126). Ten upravuje povinnosť súdu zapisovať do súdnych registrov
podania tvoriace hromadné podanie, ktoré sú podľa svojho obsahu žalobami,
priebežne tak, aby bola zachovaná plynulosť zapisovania ostatných podaní.
O prejavoch kolektívneho uplatňovania subjektívnych práv sa v slovenskej
právnej doktríne (a v legislatívnej praxi ešte menej alebo skôr vôbec) nediskutuje na takej úrovni, ktorý by indikoval očakávanie skorej nápravy tohto legislatívneho stavu.
Na záver možno spomenúť názor,65 ktorý charakterizoval podstatu hromadnej
žaloby. Hromadný nárok je nepochybne nový jav. Novosť však nespočíva
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v novosti nárokov ako takých, ale v tom, že rovnaké (zhodné) nároky
z rovnakého (zhodného) právneho dôvodu vznikajú väčšiemu, dokonca neurčitému okruhu osôb. Tieto subjekty však nespája spoločný záujem, spravidla
o sebe ani nevedia a nemajú záujem spojenie vyhľadávať. Na to nadväzujúci
pojem hromadnej žaloby sa spája s väčším počtom účastníkov na jednej alebo
druhej strane sporu. Pokiaľ sú všetky dotknuté subjekty označenými účastníkmi,
žaloba aj rozsudok o nej zostávajú stále individuálnym, konkrétny aktom. Novým javom je však požiadavka, aby sa rozhodnutie vydané v jednotlivom individuálnom spore jedného (alebo viacerých) označených účastníkov vzťahovalo
aj na iné subjekty v rovnakej situácii bez toho, aby sa tieto ďalšie subjekty zúčastnili procesu.
Kolektívna súdna ochrana je však vo vzťahu k individuálnemu súdnemu konaniu len doplňujúca, umožňujúca dotknutým subjektom ľahšie chrániť ich
práva a právom chránené záujmy.66 Dotknutým subjektom však nemôže byť
zabránené domáhať sa súdnej ochrany individuálne, v klasickom civilnom súdnom konaní.67
A tak sa naráža na samotnú podstatu účinkov rozhodnutia o kolektívnej žalobe. Kým podľa jedného názoru by jeho podstatou mala byť záväznosť pre všetkých dotknutých nositeľov hmotného práva, ktorému sa poskytla ochrana, podľa
iného názoru by rozhodnutie takéto širokosiahle účinky mať nemalo. Zdá sa
preto, že podľa každého názoru sa účinky viažu na iný typ hromadnej žaloby.
Hromadnou žalobou nie je žaloba, ktorú podáva dominantný subjekt na vymoženie svojich dielčich nárokov od celého radu osôb (napr. dopravca pokuty
za jazdu „načierno“, televízia a rozhlas neuhradené koncesionárske poplatky,
prenajímateľ neuhradené platby spojené s užívaním bytu od svojich nájomcov),
kedy ide o individuálne spory, aj keď sú typizované.68
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2
Podstata a význam uplatňovania kolektívnych
nárokov
Platí, že v práve je každá definícia nebezpečná, pretože vždy ju možno vyvrátiť.
Výnimkou nie sú ani kolektívne, hromadné či skupinové žaloby. Uvedené platí
o to viac, že pod jednotlivými pojmami sa skrývajú rôzne významy.
Našou ambíciou nie je definovať jednotlivé druhy žalôb, ktoré sa skloňujú
v súvislosti s uplatňovaním kolektívnych nárokov. Za prospešnejší považujeme
pokus vysvetliť, čo sa pod uplatňovaním kolektívnych nárokov rozumie. Pri
tomto pokuse možno vychádzať len z už dostupných definícií a existujúcej
právnej úpravy.
Podľa jedného z názorov,69 v typickej class action (skupinovej žalobe) žalobca žaluje jedného alebo viacerých žalovaných v mene skupiny alebo triedy
bez toho, aby ostatní nositelia hmotnoprávneho nároku boli účastníkmi konania.
Class actions sú najbežnejšie tam, kde nároky zahŕňajú veľký počet subjektov,
ktoré boli rovnakým spôsobom poškodené na svojich právach tým istým žalovaným. Namiesto toho, aby každá poškodená osoba podala sama za seba vlastnú
žalobu, class action (skupinová žaloba) umožňuje nároky všetkých členov skupiny – bez toho, či vedia alebo nevedia, že boli poškodení – riešiť v jednom
spore prostredníctvom reprezentatívneho žalobcu/žalobcov a splnomocneného
advokáta skupiny.
Podľa uvedeného názoru je pri uplatňovaní kolektívnych nárokov rozhodujúca pluralita hmotnoprávnych nárokov a pluralita subjektov na strane poškodených v jednom konaní. Nestačí preto, ak existuje len pluralita hmotnoprávnych
nárokov u jedného poškodeného.
Ďalej platí, že hmotnoprávne nároky sú založené na tom istom právnom základe a smerujú proti tomu istému subjektu. Hmotnoprávne nároky si ale neuplatňuje každý poškodený, ako nositeľ hmotného práva, sám. Namiesto všetkých
poškodených v konaní vystupuje ako žalobca len zástupca, pričom z citovaného
názoru nie je zrejmé, či je nositeľom hmotného práva alebo nie je.
Súčasne platí, že zástupca koná v mene všetkých poškodených, ktorí ani nemusia vedieť, že boli poškodení.
Z predmetnej definície vyplýva prípustnosť plurality subjektov aj na strane
žalovaného.
Podľa iného názoru70 je class action (skupinová žaloba) procesný prostrie69
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dok, ktorý umožňuje jednému alebo viacerým žalobcom podať žalobu v mene
väčšej skupiny alebo triedy. Jednoducho povedané, tento procesný prostriedok
umožňuje súdom zvládnuť žaloby, ktoré by boli inak nezvládnuteľné, ak by
každý člen skupiny (jednotlivci, ktorí boli poškodení žalovaným) bol vyzvaný,
aby sa pripojil k žalobe ako žalobca.
Aj tento názor vychádza z existencie viacerých hmotnoprávnych nárokov,
ktorých by sa súdnou cestou mohol domáhať každý subjekt samostatne, no žalobu podá v mene všetkých oprávnených, ktorí musia tvoriť väčšiu skupinu
(neuvádza sa minimálny počet členov skupiny), jeden alebo viacerí žalobcovia.
Ani z tohto názoru nie je zrejmé, či žalobca je alebo nie je nositeľom hmotného
práva. Súčasne je pojmovým znakom danej definície podmienka nezvládnuteľnosti povinnosti (nie je jasné, ktorého subjektu) vyzývať každého oprávneného
nositeľa práva, aby sa pripojil k žalobe. Na základe uvedeného možno predpokladať, že táto definícia bola urobená pri existencii systému opt‑out.
Class action je tiež definovaná71 ako žaloba podaná zastupujúcim žalobcom
na ochranu práva, ktoré patrí skupine ľudí (predmet žaloby), pričom rozhodnutie
o tomto práve bude zaväzovať skupinu ako celok. Preto základnými prvkami
class action sú existencia zastupujúceho žalobcu, ochrana skupinového práva
ako predmetu žaloby a účinok res iudicata.
Pri tomto názore sa zdôrazňuje pluralita subjektov na strane subjektu ako nositeľa hmotnoprávneho oprávnenia. Nevyžaduje sa však pluralita hmotnoprávnych nárokov, len existencia jedného práva, ktoré patrí všetkým. Definícia evokuje skôr k záveru, že zastupujúci žalobca nie je súčasne nositeľom práva, jednoznačne sa to však nedá tvrdiť. Oproti predchádzajúcim dvom definíciám je
pojmovým znakom definície aj záväzný účinok rozhodnutia pre celú skupinu
subjektov. Z tejto definície nie je zrejmé, či vychádza zo systému opt‑in alebo
opt‑out.
Ďalšia definícia sa pokúša o vymedzenie pojmu kolektívna ochrana práv. Jej
autor72 zastáva názor, že východiskom definície musí byť cieľ a nie prostriedky
kolektívneho procesu (teleologický prístup). Rozhodujúca je len kvalifikovaná
pluralita subjektov (a teda aj subjektívnych práv) a kvalifikovaná pluralita záujmov v konaní, pričom obidva tieto prvky musia byť prítomné súčasne. Naplnenie požiadavky kvalifikovanej plurality vidí v tom, keď je zrejmé, že náklady
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spojené s vytvorením tradičného procesného spoločenstva by boli neúmerné
v porovnaní s výškou alebo významom uplatňovaných individuálnych nárokov.
Na základe tohto vymedzil kolektívnu ochranu práv ako všetky také civilnoprocesné postupy, ktoré umožňujú spoločné presadenie (obranu) záujmov
množstva osôb prostredníctvom ich subjektívnych práv, pričom ide o také
množstvo osôb, ktorému nie sú schopné poskytnúť účinnú spoločnú ochranu
inštitúty (tradičného) procesného spoločenstva a (tradičnej) intervencie do konania. Podľa autora naznačená definícia zahŕňa tiež pasívne kolektívne prostriedky ochrany práv, kedy sa mnohosť účastníkov vyskytuje na strane žalovaného. Ide síce o menej častý jav než aktívne kolektívne prostriedky, napriek
tomu nie je neznámy.
Súčasne autor definície zdôrazňuje, že ak sa v kontexte kolektívnej ochrany
práv hovorí o presadzovaní subjektívnych práv, neznamená to, že by ich nositelia museli byť stricto sensu procesnými stranami alebo že by dokonca museli
mať v konaní akékoľvek procesné postavenie. Ako príklad uvádza spotrebiteľskú organizáciu, ktorá ak využije svoje právo podať žalobu, ktorou sa domáha,
aby sa dodávateľ zdržal používania určitých praktík, presadzuje tým – formou
realizácie všeobecného (verejného) záujmu – subjektívne práva celej spotrebiteľskej verejnosti.
S názorom možno súhlasiť, pokiaľ ide o existenciu plurality subjektov
a hmotnoprávnych nárokov.
Na zamyslenie, aspoň podľa slovenskej právnej úpravy, stojí tvrdenie, podľa
ktorého je požiadavka kvalifikovanej plurality naplnená vtedy, keď je zrejmé, že
náklady spojené s vytvorením tradičného procesného spoločenstva by boli neúmerné v porovnaní s výškou alebo významom uplatňovaných individuálnych
nárokov. Samozrejme, ak má autor myšlienky pod pojmom náklady na mysli
trovy konania.
Hlavnými výdavkami na konanie sú totiž súdny poplatok, trovy dôkazu
a trovy právneho zastúpenia.
Ak by bola podaná negatórna žaloba (žaloba o zdržanie sa protiprávneho konania), ide o predmet konania, ktorý nie je možné oceniť peniazmi. V zmysle
položky 1, písm. b) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je obsiahnutý
v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, je výška súdneho poplatku
99,50 eur bez ohľadu na to, koľko je žalobcov. To znamená, aj bez ohľadu na
to, či žalobcovia tvoria procesné spoločenstvo alebo ide o uplatnenie nároku
formou kolektívnej žaloby. Z hľadiska trov dôkazu nemožno pochybovať o tom,
že na preukázanie tej istej skutočnosti sa musia vykonať tie isté dôkazy
a v takom istom rozsahu bez ohľadu na to, či konanie začalo na základe žaloby
viacerých žalobcov tvoriacich procesné spoločenstvo alebo na základe hromadnej žaloby. A napokon trovy právneho zastúpenia z hľadiska ich platenia sú

vecou dohody medzi stranou a jej právnym zástupcom. Z hľadiska ich prípadného hradenia úspešnej strane sporu sa postupuje podľa tarifnej odmeny [§ 11
ods. 1, písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych služieb] s jej modifikáciou pri zastupovaní viacerých
osôb (§ 13 ods. 2 cit. vyhlášky).
Ak by bol predmetom konania nárok na náhradu škody, teda by bol predmet
konania oceniteľný peniazmi, uplatnila by sa položka 1, písm. a) citovaného
sadzobníka, podľa ktorého sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z hodnoty
predmetu sporu pri súčasnom určení minimálnej a maximálnej výšky súdneho
poplatku. Či by sa každý nárok spoplatnil samostatne, alebo či by bolo možné
vyčísliť súdny poplatok len z jednej sumy, ktorá by predstavovala súčet viacerých nárokov na peňažné plnenie (poznámka č. 6 k položke 1 sadzobníka), by
nemalo byť závislé od toho, či žalobcovia tvoria procesné spoločenstvo, alebo či
si uplatňujú svoje nároky formou kolektívnej žaloby. Z hľadiska trov dôkazu
nemožno pochybovať o tom, že na preukázanie tej istej skutočnosti – právneho
dôvodu aj výšky škody, sa musia vykonať tie isté dôkazy a v takom istom rozsahu bez ohľadu na to, či konanie začalo na základe žaloby viacerých žalobcov
tvoriacich procesné spoločenstvo, alebo na základe hromadnej žaloby.
A napokon trovy právneho zastúpenia z hľadiska ich platenia sú vecou dohody
medzi stranou a jej právnym zástupcom. Z hľadiska ich prípadného hradenia
úspešnej strane sporu sa postupuje podľa tarifnej odmeny [§ 10 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb] s jej modifikáciou pri zastupovaní viacerých osôb (§ 13 ods. 2
cit. vyhlášky).
O úspore súdneho poplatku, trov dôkazu a trov právneho zastúpenia v konaní
preto nie je zaujímavé hovoriť pri kolektívnej žalobe v porovnaní so spoločenstvom účastníkov. Určite ale možno hovoriť o úspore v konaní o kolektívnej
žalobe v porovnaní s konaniami o individuálnych žalobách jednotlivcov.
Ak by mal autor myšlienky na mysli náklady spojené s vytvorením skupiny,
tak nevidíme rozdiel medzi oslovovaním potenciálnych nositeľov hmotného
práva, aby sa zúčastnili konania ako členovia procesného spoločenstva na jednej
strane alebo ako členovia skupiny pre kolektívne uplatňovanie práva na strane
druhej, a to bez ohľadu na to, či by bolo kolektívne uplatňovanie práva založené
na princípe opt‑in alebo opt‑out.
Opatrní by sme boli aj pri ďalšom tvrdení autora, podľa ktorého pri kolektívnej ochrane práv ide o také množstvo osôb, ktorému nie sú schopné poskytnúť
účinnú spoločnú ochranu inštitúty (tradičného) procesného spoločenstva. Toto
tvrdenie by mohlo mať svoj zmysel v minulosti. V súčasnosti však ust. § 75
ods. 2 CSP predpokladá riešenie situácie, ak procesné spoločenstvo tvorí viac
ako desať subjektov. Aby nedochádzalo k ťažkopádnosti konania v súvislosti

s využívaním procesných práv každým jedným spoločníkom, je súd oprávnený
rozhodnúť, že za spoločenstvo bude konať len jeden subjekt. Tým sa súčasne
odbremení súd aj od povinnosti doručovania písomností každému spoločníkovi.
Táto právna úprava, spolu s právom pristúpenia ďalšieho účastníka do konania
(§ 79 CSP), sa prakticky ničím nelíši od kolektívneho uplatňovania nárokov
založených na princípe opt‑in. O to viac to platí, ak EÚ pre hromadné uplatňovanie nárokov predpokladá existenciu minimálne dvoch subjektov podávajúcich
žalobu [článok II, bod 3 písm. a) odporúčania č. 2013/396/EÚ]. Vyslovený záver možno podporiť aj názorom, ktorý bol vyslovený v štúdii pod názvom
„Ashurst Report“,73 ktorú dala vypracovať Komisia EÚ o stave kolektívneho
uplatňovania práv v rámci hospodárskej súťaže. Štúdia priniesla poznatok, že
v členských štátoch EÚ existuje viac foriem a modelov kolektívneho uplatnenia
práv, ktoré by mohli viesť aj k uplatneniu práva na náhradu škody, pričom jedným z nich je aj procesné spoločenstvo (joint action). Znamená to, že žalobu na
základe spoločného predmetu sporu podáva spoločne viac osôb, ktoré reprezentujú spoločný nárok, pričom každá z nich vystupuje v procese samostatne
a koná vo svojom mene. Z toho dôvodu v jednom rozsudku súd rozhodne individuálne o každom uplatnenom práve. Názor o procesnom spoločenstve nie je
vôbec ojedinelý.74
Na podporu našich úvah možno spomenúť aj názor,75 podľa ktorého je cieľom kolektívneho súdneho konania, aby bola vec vyriešená s konečnou platnosťou v jednom konaní a o tom istom nároku proti tomu istému žalovanému tak
neprebiehalo paralelne viac konaní. Dotknutým subjektom však nemôže byť
zabránené domáhať sa súdnej ochrany individuálne, v klasickom civilnom súdnom konaní. V ňom má potom postavenie účastníka konania, rozhodované je
len o jeho nároku a rozhodnutie je záväzné len pre neho. Kolektívna súdna
ochrana je vo vzťahu k individuálnemu súdnemu konaniu len doplňujúca,
umožňujúca dotknutým subjektom ľahšie chrániť ich práva a právom chránené
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záujmy.76 Subjekty teda majú na výber, či budú svoje práva uplatňovať prostredníctvom skupinového súdneho konania ako členovia skupiny alebo konania
individuálneho, príp. či ponechajú vedenie konania zahájeného reprezentantom
len na ňom, alebo budú viesť individuálne súdne konania. Ako vyplýva
z citácie, autorka citovala názor toho autora, ktorého definíciu podrobujeme
analýze. A práve tento jeho názor, podľa nášho názoru, nekorešponduje s jeho
definičným vymedzením kolektívnej ochrany práv. Ak totiž tvrdí, že pri kolektívnej ochrane práv ide o také množstvo osôb, ktorému nie sú schopné poskytnúť účinnú spoločnú ochranu inštitúty (tradičného) procesného spoločenstva
a súčasne tvrdí, že kolektívna súdna ochrana je vo vzťahu k individuálnemu
súdnemu konaniu len doplňujúca, čo znamená, že subjekty majú na výber, či
budú svoje práva uplatňovať prostredníctvom skupinového súdneho konania
ako členovia skupiny, alebo konania individuálneho, nemožno z toho vyvodiť
iný záver ako taký, že ak môžu viesť subjekty individuálne konania a účinne
v nich brániť svoje práva, nič im nemôže brániť, aby sa účinne domáhali ochrany svojich práv v konaní, v ktorom budú mať postavenie procesného spoločenstva.
Našou úlohou nie je uviesť čo najviac dostupných definícií a zaujať k nim
stanovisko. No aj na malej vzorke definícií možno vidieť, že každá definícia
zdôrazňuje pre kolektívne uplatňovanie nárokov niečo iné. V čom sa ale všetky
zhodujú je, že ide o pluralitu hmotnoprávnych nárokov, ktoré prislúchajú určitému počtu subjektov. Ani pri odpovedi na to, aký je minimálny počet subjektov, ktorí boli poškodení na svojich právach, sme nenašli zhodu. Pre náš právny
priestor môže byť preto určitým návodom legislatíva EÚ, ktorá hovorí aspoň
o dvoch subjektoch. Takýto počet však v žiadnom prípade nevylučuje použitie
existujúceho inštitútu spoločenstva účastníkov.
Pri charakterizovaní kolektívnej ochrany práv prevláda zhoda v cieli. Je ním,
aby bola vec vyriešená s konečnou platnosťou v jednom konaní a aby o tom
istom nároku proti tomu istému žalovanému neprebiehalo paralelne viac konaní.
Tak sa môže dosiahnuť úspora výdavkov na súdne konanie, tiež sa môže znížiť zaťaženosť súdu počtom začatých konaní, čo by mohlo mať vplyv aj na
rýchlosť poskytnutej súdnej ochrany a v neposlednom rade sa môže zabrániť
nekonzistentnosti v rozhodovaní.
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Aj v USA, ktoré majú bohatšie skúsenosti, sa v prospech kolektívneho vedenia sporu na základe class action (skupinovej žaloby) ako základný argument
uvádza: je pravdepodobné, že bude efektívnejšie viesť spor o všeobecnej žalobe
raz, ako to robiť opakovane – možno vo veľkom počte – podobných žalôb.77
Ako prínos kolektívneho uplatnenia práv sa zvykne uvádzať78 aj možnosť
presadenia drobných nárokov, ktorých uplatnenie by inak bolo nerentabilné.
Drobné nároky sa môžu týkať napr. náhrady škody alebo vydania bezdôvodného obohatenia. Pre priznanie nároku na náhradu škody je nevyhnuté, aby boli
splnené zákonné predpoklady – protiprávny úkon, ujma, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a ujmou a ak ide o subjektívnu zodpovednosť, tak aj
zavinenie.79
Aj pri nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia sa vyžaduje splnenie zákonných predpokladov – obohatenie (majetkový prospech) na strane obohateného, ujma u iného subjektu, príčinná súvislosť medzi získaním majetkového prospechu a ujmou a bezdôvodnosť obohatenia.80
Z uvedených predpokladov vyplýva, že bez ohľadu na to, či sa uplatňuje jeden nárok na náhradu škody alebo sa uplatňuje viac samostatných nárokov, či sa
uplatňuje nárok na náhradu veľkej škody, alebo len škody malého rozsahu (rovnako aj pri bezdôvodnom obohatení), musí mať súd za preukázané splnenie
všetkých predpokladov, nevynímajúc príčinnú súvislosť.
A práve pri preukázaní tohto predpokladu by bolo odvážne tvrdiť, že
v hromadnom spore stačí preukázať príčinnú súvislosť len raz. Stačí si predstaviť napr. žalobu o náhradu škody, v ktorej viacerí pacienti tvrdia, že
k poškodeniu ich zdravia došlo užívaním určitého lieku. Ak majú lieky rôzne
negatívne účinky na pacientov, pričom u niektorého môžu byť fatálne, u iného
prechodné a u iného žiadne, ak užívajú pacienti rôznu kombináciu liekov alebo
majú rôznu kombináciu chorôb, ak sú pacienti rôznych vekových skupín, rôzneho pohlavia, životného štýlu a podobne, nie je možné dospieť k záveru, že vyslovením príčinnej súvislosti medzi užitím lieku a poškodením zdravia
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u jedného zo žalobcov je automaticky preukázaná príčinná súvislosť u všetkých
ostatných žalobcov. Alebo iný príklad. Proti továrni, ktorá znečisťuje životné
prostredie, podajú poškodení hromadnú žalobu. Medzi žalovanými sú urbárnici,
ktorým vyschla podstatná časť lesa, rybársky zväz, ktorému uhynulo množstvo
rýb v rieke, poľovný revír, v ktorom uhynula lesná zver, okolití farmári, ktorým
uhynul statok a obyvatelia, ktorým uhynuli domáce zvieratá. Ani v tomto prípade nie je možné trvať na tom, že pri preukázaní príčinnej súvislosti medzi emisiami z továrne a vyschnutím lesa, je automaticky preukázaná aj príčinná súvislosť pri ostatných škodách. Ryby mohli uhynúť v dôsledku vypustenia jedu
iným subjektom do rieky, zver mohla uhynúť následkom moru ošípaných, niektoré zvieratá mohli uhynúť následkom choroby, veku a pod.
Samozrejme, že možno nájsť aj také príklady, pri ktorých by stačilo preukázať príčinnú súvislosť len raz – napr. pri nárokoch na náhradu škody, ktorá
vznikla v dôsledku havárie lietadla, v ktorom niektorí cestujúci zomreli, iní boli
zranení, súčasne vznikla škoda aj na zemi, kam sa lietadlo zrútilo (zničené boli
domy, továrne atď.). Alebo podvodné konanie v súvislosti s cennými papiermi,
neprimerané bankové poplatky za vedenie účtu, nedávno známa kauza Diesel
gate alebo porušenie ochrany osobných údajov spoločnosťou Facebook a pod.
Z hľadiska stanovenia výšky škody u nás nie je možné priznať škodu vo väčšom ako preukázanom rozsahu, ktorá by mala sankčný, represívny a súčasne do
budúcnosti preventívny účinok (ktorá by bola obdobou punitive damage).
U nás má škoda len reparačný účinok.
Tak isto u nás nie je opora v zákone pre odškodnenie viacerých poškodených
jednou sumou. U každého jednotlivo sa musí dokázať výška škody. Výnimku
predstavuje len právo súdu určiť výšku škody (nároku) odhadom, ak možno
hodnotu nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno
zistiť vôbec § 264 ods. 1 CSP. Aj toto ustanovenie však možno aplikovať len na
jednotlivé nároky oprávnených, nie na ich prípadný súčet.
Význam kolektívneho uplatnenia nárokov, kedy dôjde ku konštatovaniu zodpovednosti žalovaného za škodu, môže mať pre poškodených s drobnými nárokmi význam skôr v tom, že sa škodca s nimi pokúsi dohodnúť na výške odškodnenia bez ďalšieho súdneho konania.
Možno teda uzavrieť, že ak má existovať prínos kolektívneho uplatnenia práv
spočívajúci v možnosti presadiť drobné nároky, bude závislý len od právneho
dôvodu vzniku nárokov. Ak vôbec môžeme hovoriť o prínose. Ten totiž treba
vnímať vo všetkých vzájomných súvislostiach, nie izolovane.
Príkladom toho sú aj USA, kde skupinové vedenie sporu v modernom právnom systéme USA nepožíva všeobecné uznanie. Zatiaľ čo sú takí, ktorí to vnímajú ako spoločensky prospešnú prax, ktorá umožňuje napr. primerane nahradiť
škodu malých žalobcov voči obrovským korporáciám, sú aj takí, ktorí považujú

skupinové vedenie sporu za spoločensky nákladné v tom, že podporuje nezmyselné
spory,
ktoré
ohrozujú
narušenie
obchodnej
dôvery
a konkurencieschopnosti.81 V súvislosti s hromadnou žalobou sa dokonca hovorí
ako o nátlakovom inštrumente, pretože hromadné žaloby sa zo svojej podstaty
ťažko budú týkať malých výrobcov alebo predajcov s mizivým podielom na
trhu. Naopak, možno ich očakávať voči solventným veľkým korporáciám,
u ktorých je predpoklad, že pred obavou z poškodenia reputácie (a nepríjemnej
medializácie súdneho konania) pristúpia na dohodu so žalobcom, i keď by inak
nárok nemal nádej na úspech.82
Z pohľadu poškodených to však môže byť niekedy len malé víťazstvo. Aj
z nášho podnikateľského prostredia je známe, že akékoľvek zaťaženie podnikateľa sa tento skôr‑neskôr snaží premietnuť do ceny svojho tovaru alebo služieb,
čo v konečnom dôsledku opäť znáša len spotrebiteľ. A nehrozí len následné
správanie sa podnikateľských subjektov. Ako ukazuje americká skúsenosť,
výrobcovia premietajú do ceny už samotné riziko vyplývajúce z hromadnej
žaloby, tiež aj zvýšenú ochranu spotrebiteľa.83
Pri pohľade na výpočet najvýznamnejších prípadov v USA je zrejmé, že nejde výlučne o prípady ochrany spotrebiteľa. Bolo by preto omylom vnímať
hromadnú žalobu ako nástroj slúžiaci výhradne ochrane spotrebiteľa.
S myšlienkami zvyšujúcej sa ochrany životného prostredia a ďalších bol všeobecne traktovaný a rešpektovaný názor, že bez tohto nástroja nie je možná efektívna ochrana a presadenie nielen práv spotrebiteľov, ale tiež ochrany životného
prostredia alebo občianskych práv. A to na základe celkom jednoduchej logiky,
že len konsolidácia malých nárokov prinesie ekonomicky efektívnu procesnú
cestu na náhradu dotknutých jednotlivcov. Súčasná americká právna veda je
však už k inštitútu hromadných žalôb značne zdržanlivejšia.84
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Verejné diskusie v USA medzi dvoma spomenutými protichodnými pohľadmi boli ostré a vyústili do množstva pokusov o zákonnú úpravu class action (skupinových žalôb). Diskusia je však ďaleko od vyriešenia.85
Aj Najvyšší súd USA čelí zneužívaniu inštitútu hromadných žalôb.86
V posledných piatich rokoch vydal päť rozhodnutí,87 ktoré menia prax class actions (skupinových žalôb). A to tak dramaticky, že advokát skupinovej žaloby, ktorý odišiel do dôchodku v roku 2009 by bol dnes takmer nepoužiteľný.
Prvé dve rozhodnutia, Stolt‑Nielsen a AT&T eliminovali variabilitu skupinových žalôb (class actions), včítane takmer všetkých skupinových arbitráží
a väčšinu skupinových žalôb majúcich pôvod v spotrebiteľských zmluvách
a v pracovnom prostredí. Ďalej súd vo veci Wal‑Mart vs. Dukes vydal rozhodnutie, ktoré veľmi odsúdilo na neúspech väčšinu diskriminačných skupinových
žalôb, ktorými sa žiadala náhrada škody na národnej, v mnohých prípadoch
dokonca na regionálnej úrovni. A napokon súd vydal dve rozhodnutia, Comcast
a Genesis. Prvé uvedené nariadilo federálnym súdom podrobnejšie preskúmať
skupinové žaloby pred ich certifikáciou, včítane starostlivého zvažovania tvrdeného nároku na náhradu škody. Druhé spomenuté rozhodnutie povzbudilo žalovaných, aby ponúkli žalobcom skupinovej žaloby uplatnenie si nároku na náhradu škody individuálne, v dôsledku čoho odradili žalobcov od podania žaloby
za celú skupinu.
A tak v tom istom čase, keď v USA silnejú pochybnosti o hromadných žalobách a vedie sa boj, ako upraviť class action, v rámci Európskej únie rastie
tlak na zavedenie hromadnej žaloby v tých štátoch, v právnych poriadkoch ktorých ešte chýba, resp. sa zvažuje vytvorenie celoeurópskej žaloby na kolektívnu
náhradu škody.88
2018, s. 77 – 78.
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Pri úvahách o prípadnej legislatívnej podobe hromadnej žaloby bude možno
stáť za úvahu vrátiť sa k jej pôvodnému zámeru. Tým bola ochrana verejného
záujmu. Nebola teda prostriedkom na presadenie a ochranu individuálneho záujmu. Kolektívna žaloba má hlbokú ekonomickú motiváciu a súvisí s tým, čomu
sa hovorí verejné blaho, verejné statky a teória záujmu skupín, nie jedincov.89
Súčasne sa ale upozorňuje90 na vysoké riziko spojené s hromadnými žalobami, ktorým je nepríjemný efekt označený ako morálny hazard. Ten spočíva
v tom, že spoločensky významné množstvo ľudí sa začne chovať nezodpovedne.
Prečo? Pretože vie alebo sa spolieha na to, že niekto ich záležitosť obstará a že
ich to nebude nič stáť. Rezignujú na svoje prirodzené spoločenské inštinkty
a zodpovednosť za vlastné konanie a jeho dôsledky: chrániť si dôsledne svoje
práva (vigilantibus iura sunt), starať sa o svoje veci poriadne. V tom je morálny
hazard, v konečnom dôsledku zhubný pre právnu istotu. Inštitút hromadnej
žaloby preto vytvorí skupinu, ktorá sa v ekonomickej oblasti označuje ako free
rider91 (čierny pasažier), osoba, ktorej sa poskytne právna ochrana bez toho, aby
pre to sama čokoľvek aktívne spravila.
Možno konštatovať, že prípadné zavedenie kolektívneho vedenia sporu, ktoré
by bolo odlišné od subjektívnej kumulácie (spoločenstva účastníkov), zatiaľ
nekorešponduje nielen s podstatou nášho civilného procesu v jeho historickom
vývoji, ale ani s hmotnoprávnou úpravou. Vzhľadom na vývojové tendencie, ale
najmä na negatívne dôsledky globalizácie, v dôsledku ktorých sa porušovaním
alebo ohrozovaním práv porušuje verejný záujem, sa mu zrejme nebude dať
vyhnúť. Bude ťažké vyriešiť fundamentálnu otázku nárokov, ktoré by bolo
možné hromadnou žalobou uplatňovať, ďalej s ňou bezprostredne súvisiacu
otázku legitimácie na podanie žaloby, na ňu nadväzujúcu otázku okruhu
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účastníkov konania, a to aj vo vzťahu k ich procesným právam, a s tým všetkým
súvisiacu otázku rozsahu účinkov súdneho rozhodnutia. Iné otázky, i keď budú
tiež dôležité, napr. príslušnosť súdov, priebeh konania, financovanie konania
a náhrada škody, by nemali byť na riešenie až také náročné.

KAPITOLA III

AKTUÁLNY STAV UPLATŇOVANIA
KOLEKTÍVNYCH NÁROKOV V EURÓPSKEJ ÚNII
Právo na účinnú právnu ochranu patrí medzi základné práva občanov Európskej
únie. Toto právo rešpektujú aj základné právne dokumenty, ktoré predstavujú
primárne únijné právo. Medzi takéto dokumenty patrí Charta základných práv
Európskej únie. Podľa jeho čl. 47 ods. 1 má každý, koho práva a slobody zaručené právom Európskej únie sú porušené, právo na účinný prostriedok nápravy
pred súdom. Účinnosť prostriedkov nápravy závisí od rôznych faktorov vrátane
praktickej dostupnosti daného prostriedku, ktorý právny systém poskytuje.
K tomu treba dodať, že v každom členskom štáte pôsobia na právnu úpravu
rôzne kultúrno‑spoločenské hodnoty, ktoré sa odrážajú v rozdielnych úpravách
hmotného práva a civilného procesu.
Práve preto európske inštitúcie už niekoľko rokov pracujú na vytvorení európskych noriem kolektívneho uplatňovania práva na nápravu.
Nezávisle od toho sa aj jednotlivé členské štáty Európskej únie usilujú
o nájdenie a zavedenie vhodnej formy alebo foriem kolektívneho uplatňovania
nárokov, resp. uplatňovania kolektívnych nárokov. Niektoré z nich sa orientujú
na hľadanie úplne nových inštitútov, iné na využitie tých tradičných, doteraz
existujúcich.
Jedným z legitímnych nástrojov hľadania čo najvhodnejšieho modelu právnej
regulácie uplatňovania kolektívnych nárokov pre konkrétne právne prostredie je
štúdium a komparácia iných národných právnych úprav, ako aj skúseností s ich
uplatňovaním. S prihliadnutím na rozmanitosť prístupov k riešeniu tejto otázky
naprieč jednotlivými krajinami Európskej únie sa ukazuje, že práve skúsenosti
iných budú zohrávať osobitne dôležitú úlohu pri hľadaní mechanizmu, ktorý by
bol vhodný pre slovenské právne prostredie.
Prekážkou pri komparatívnom skúmaní mechanizmov uplatňovania kolektívnych nárokov je neexistencia všeobecne prijateľnej definície pojmov kolektívne
uplatňovanie nárokov, resp. uplatňovanie kolektívnych nárokov či kolektívna,
skupinová, hromadná, masová, verejná žaloba. Ak zvolíme čo najvšeobecnejší
prístup k definovaniu tohto pojmu, je možné vyvodiť záver, že „uplatňovaním
kolektívnych nárokov je akýkoľvek právom upravený postup, resp. mechanizmus, ktorým je možné dosiahnuť príkaz zdržať sa ďalšieho konania, ktoré
má nepriaznivý vplyv na určitú skupinu osôb alebo ktorým je možné dosiahnuť náhradu škody, spôsobenú takýmto konaním“. Takáto definícia zahŕňa
všetky hromadné spory, bez ohľadu na to, či pôjde o žaloby podané priamo

dotknutými subjektami alebo iným, len procesne legitimovaným subjektom
(napr. osobitnými organizáciami zväčša založenými na ochranu spotrebiteľov),
tiež bez ohľadu na to, či je použitý model opt‑out alebo opt‑in atď.
Skutočnosť, že uplatňovanie kolektívnych nárokov možno vnímať ako účinný prostriedok ochrany väčšej skupiny ohrozených či porušených práv, je dnes
nesporná. Je to prostriedok, ktorý umožňuje, aby bola poskytnutá ochrana osobám, ktoré nemajú prostriedky, znalosti alebo skúsenosti na individuálne presadzovanie svojich nárokov. Je to prostriedok, ktorý môže významne znížiť počet
sporov s rovnakým, resp. veľmi podobným skutkovým základom, čo súčasne
vedie k zvýšeniu efektivity súdnictva a zníženiu ekonomickej a časovej náročnosti na strane poškodených subjektov.
Kolektívny mechanizmus ochrany poškodených či ohrozených práv má však
aj nevýhody. Jednou z nich môže byť obmedzený vplyv zastúpených osôb na
súdne konanie. Inou nevýhodou môže byť riziko vzniku konfliktu záujmov,
ktorý môže vzniknúť medzi osobou, zastupujúcou určitú skupinu osôb
a jednotlivými zastúpenými, a to práve z dôvodu osobnej neprítomnosti na konaní. Problémy, ktoré sa týkajú zastupovania osôb, budú priamo úmerné veľkosti skupiny zastupovaných osôb. Veľkosť skupiny sa bude vo veľkej miere odvíjať, okrem iného, aj v závislosti od toho, či sa v danom prípade bude uplatňovať
model opt‑in alebo opt‑out. Práve v druhom menovanom modeli je riziko vzniku sporov vyššie z dôvodu, že skupina zastúpených žalobcov bude veľká
a mnohí zo zastúpených ani len nebudú mať vedomosť o existencii nejakého
konania. Významnú prekážku uplatňovania kolektívnych nárokov predstavuje
financovanie súdneho sporu, čo zahŕňa financovanie vlastných nákladov, najmä
na kvalifikované právne zastúpenie, ale v prípade neúspechu v konaní aj trovy
žalovanej protistrany.
Napriek niektorým nevýhodám však prevláda pozitívna nálada k právnej regulácii uplatňovania kolektívnych nárokov, čoho prejavom je osobitná právna
úprava vo viacerých členských krajinách, naprieč ktorými možno identifikovať
široké spektrum rôznych mechanizmov uplatňovania kolektívnych (skupinových) nárokov. Ich delenie je pritom možné z viacerých hľadísk.
Pojem kolektívna žaloba je nesporne procesným pojmom a v procesných kódexoch členských štátoch Európskej únie sa vyprofilovalo niekoľko osobitných
„verzií“ kolektívnej žaloby. Hľadanie rozdielov medzi nimi nie je jednoduché
už len preto, že vlastné pojmy, ktoré sa na ich označenie používajú (skupinová
žaloba, kolektívna žaloba, hromadná žaloba, masová žaloba a pod.), neumožňujú zo svojej podstaty jednotný výklad.
Predovšetkým sa žiada uviesť, že hoci určitý spôsob uplatňovania kolektívnych nárokov upravuje prakticky každý právny poriadok, ani jeden z týchto
mechanizmov nie je možné označiť za hromadné žaloby (class action) vo vý-

zname, v akom je tento pojem vnímaný v súlade s americkou právnou úpravou.
Je ale pravda, že malý počet štátov zaviedol formu žaloby class action podľa
amerického vzoru, avšak len v obmedzenom rozsahu.
Je však ďalšia skupina štátov, ktorá vykazuje voči kolektívnej ochrane práv
veľkú rezistenciu. Medzi takéto štáty patrí i Slovensko. Vlastne možno povedať,
že štátov, ktoré majú zavedené osobitné mechanizmy, je v skutočnosti podstatne
menej ako tých, ktoré s cieľom uplatniť kolektívne nároky, využívajú tradičné
nástroje procesného práva. To má viaceré príčiny, avšak najdôležitejšia spočíva
v účele tohto procesného inštitútu.
V zásade možno v európskych úpravách rozoznávať dva základné modely
kolektívneho uplatňovania práva. V prvom prípade skupinu reprezentuje jeden
nárok (konanie prostredníctvom spoločnej reprezentácie) a v druhom prípade sú
viaceré jednotlivé, svojou povahou veľmi podobné nároky spojené do jedného
celku (do jednej žaloby). Medzi týmito základnými modelmi existuje veľmi
veľa variácií.
V závislosti od druhu nároku sa kolektívne uplatňovanie práva na nápravu realizuje najmä prostredníctvom osobitného typu žalôb, ktorými sa uplatňuje:
a) nárok na vydanie príkazu súdu, aby sa žalovaný zdržal určitého konania,
ktorého cieľom je zastaviť protiprávne konanie alebo
b) nárok na náhradu škody, ktorého cieľom je získať náhradu utrpenej škody.
Žaloby požadujúce prikázanie zdržania sa určitého konania alebo náhradu
škody sú civilné spory medzi dvomi súkromnými stranami, a to aj v prípade, že
jedna z týchto strán má povahu kolektívu.

1 Formy kolektívneho uplatňovania nárokov
V členských štátoch Európskej únie vznikli v rámci diskusie rôzne modely
uplatňovania kolektívnych nárokov v civilnom procese, resp. prostriedky nápravy prostredníctvom civilného procesu. Medzi najrozšírenejšie patria skupinové
(kolektívne) žaloby (Sammelklage, Massenklage, Gruppenklage), žaloby vo
verejnom záujme (Verbandsklage) a vzorové žaloby (Musterklage).

Skupinové (kolektívne) žaloby (Gruppenklage, group action)
Predstavujú taký spôsob uplatňovania nároku, kedy osoba v procesnom postavení žalobcu neuplatňuje len svoj vlastný nárok, ale po predchádzajúcej dohode
s inými osobami, ktoré majú identický alebo podobný nárok založený na identických alebo podobných okolnostiach, uplatňuje tento nárok za celú takúto
skupinu voči jednému alebo viacerým žalovaným.

Je to teda žaloba, ktorá procesne spája niekoľko individuálnych práv (nárokov) takým spôsobom, že by konaním dotknuté osoby museli byť vo formálnom
zmysle nevyhnutne stranami sporu. Skupinová žaloba spája (na rozdiel od žaloby vo verejnom záujme) individuálne nároky na náhradu škody presne ohraničeného okruhu osôb. Aj v prípade skupinovej žaloby však platí tzv. princíp
jedného hlasu (jeden hlas hovorí v záujme všetkých žalobcov).
Rozhodnutie súdu je záväzné pre všetky osoby patriace do skupiny oprávnených osôb, ktoré prejavili vôľu byť členom skupiny pri modeli opt‑in, resp.
ktoré neprejavili vôľu vystúpiť zo skupiny vytvorenej modelom opt‑out.
Skupinová žaloba je prítomná napr. v právnej úprave Švédska (od r. 2003),
Poľska (od r. 2010) a Belgicka (od r. 2014), kde je zverená osobitnému zákonu, v iných (napr. v Maďarsku od r. 2017) je upravená priamo v procesnom
poriadku.
Skupinovú žalobu sú oprávnení podať poškodení, resp. ich reprezentant
(tretia osoba, napr. záujmové združenie či asociácia).

Reprezentatívna forma žaloby (žaloba v zastúpení)
Veľký počet zainteresovaných subjektov pri skupinovej žalobe vyžaduje, aby sa
vedenie sporu koncentrovalo do jedného bodu, ktorým môže byť reprezentant,
t. j. osoba, ktorá nie je osobne zainteresovaná na výsledku sporu. Prostredníctvom princípu reprezentácie sa zabezpečuje, aby stranou skupinovej žaloby bol
iba skupinový žalobca. Na druhej strane je potrebné rešpektovať záujem každého člena skupiny.
Pre konanie o reprezentatívnej žalobe je typické, že konkrétne osoby, ktorých
záujmy sú predmetom sporu a ktoré by inak mohli byť žalobcami, nie sú
účastníkmi konania. Tým je iba tzv. reprezentatívny zástupca. Keďže nie je
nositeľom žalovaného práva, rozhodnutie ho priamo nezaväzuje, ani pre neho
nepredstavuje exekučný titul. Reprezentatívny proces je vhodný predovšetkým
v prípade, keď sa žalobou požaduje zdržanie sa protiprávneho konania alebo
odstránenie nezákonného stavu. Splnenie uloženej povinnosti spravidla nevyžaduje, aby sa takto konalo voči konkrétnym subjektom. Vo všeobecnosti sa toto
konanie nepovažuje za vhodný prostriedok súdnej ochrany tam, kde by sa požadovalo peňažné plnenie (napr. náhrada ujmy).
Prostredníctvom princípu reprezentácie sa zabezpečuje predovšetkým to, aby
bol stranou sporu iba skupinový žalobca, ktorý vykonáva procesné práva členov
skupiny ako zástupca. Primerané zastúpenie je preto jedným zo základných
znakov reprezentatívnej žaloby. Preto napr. v prípade americkej formy hromadnej žaloby má tzv. named plaintiff povinnosť zastupovať záujmy členov skupiny férovo a adekvátne (adequacy of representation).

Rovnaké pravidlo pozná aj § 8 ods. 5 švédskeho zákona o skupinovej žalobe
z r. 2002 alebo anglického Group Litigation Order z r. 2000 vo vzťahu k lead
solicitor.
Pravidlá týkajúce sa aktívnej legitimácie na podávanie žalôb v zastúpení sú
procesnými zárukami, z ktorých majú pri kolektívnych žalobách prospech žalobcovia aj žalovaní. Normy zabezpečujúce odbornosť subjektov zastupujúcich
určité záujmy a ich spôsobilosť riešiť zložité prípady zabezpečujú žalobcovi
vysokokvalitné služby a takisto chránia žalovaného pred neopodstatnenou žalobou. Uplatňovanie kolektívneho práva na nápravu v podobe žaloby v zastúpení
existuje skoro vo všetkých členských štátoch Európskej únie a prevláda
v súdnych príkazoch v oblasti životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, pričom jej dostupnosť v druhej uvedenej oblasti sa vyžaduje na základe smernice
o súdnych príkazoch [v čl. ods. 2 smernice 2014/54/EÚ o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu
pracovníkov sa požaduje, aby členské štáty Európskej únie zabezpečili, aby
združenia, organizácie (vrátane sociálnych partnerov) alebo iné subjekty mohli
zastupovať pracovníkov Európskej únie v súdnych alebo správnych konaniach
s cieľom zabezpečiť presadzovanie práv].
Skupinové (kolektívne) žaloby v zastúpení s cieľom dosiahnuť náhradu škody sú dostupné v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku,
Litve, Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Španielsku a Švédsku.
V dvoch členských štátoch (Fínsku a Poľsku) sú oprávnené podávať žaloby
v zastúpení len orgány verejnej moci, zatiaľ čo v niektorých iných sa o túto
právomoc delia mimovládne subjekty a orgány verejnej moci (Maďarsko
a Dánsko).
Medzi európske štáty s praktickými skúsenosťami v oblasti kolektívnej
ochrany práv prostredníctvom zástupcu patrí Anglicko. Anglický systém sa na
prvý pohľad javí ako veľmi diferencovaný, pretože v dôsledku reformy procesného práva (ktorej autorom bol lord Woolf) síce ponechal model opt‑in, ale
súčasne ponúka záujemcom aj model opt‑out, ak ide o reprezentatívny model
súdneho sporu. Anglický civilný proces umožňuje skupinový záujem viacerých
zainteresovaných osôb riešiť troma spôsobmi:
a) prostredníctvom spojenia vecí alebo procesného spoločenstva (consolidated litigation or joinder),
b) formou reprezentatívnej žaloby (representative proceedings), kde máme
síce dočinenia s jediným konaním, ale jeho účinky zasahujú všetkých členov zastúpenej skupiny a
c) formou skupinovej žaloby (group litigation), v ktorej je koordinovaná
účasť viacerých členov skupiny, ktorá reprezentuje ich spoločný záujem.
Z času na čas sa medzi žaloby typu group litigation zaraďujú aj tzv. skúšob-

né, pilotné spory (test case litigation), ktoré sú spojené s prerušením už prebiehajúcich individuálnych sporov (ide o viaceré spory, ktoré sú skutkovo rovnaké
a majú rovnakú právnu kvalifikáciu).
Konanie prostredníctvom reprezentanta (representative proceedings) je teda
v Anglicku treťou formou kolektívneho uplatňovania práv v civilnom procese
popri skupinovej žalobe (označovanej aj ako mass claims) a tzv. konsolidovanom konaní. K tomu treba povedať, že v Anglicku má reprezentatívna forma
ochrany kolektívnych práv dvestoročnú tradíciu. Model zastúpenia viacerých
členov skupiny jediným reprezentantom alebo skupinou reprezentantov je rozšírený práve v právnom systéme common law. Ten ho definuje ako: „A legal
action in which one or a few members of a class sue on behalf of themselves
and other members of the same class; lawsuit brought by the stockholders of
a corporation, on its behalf, for the enforcement of a corporate right.“
Zatiaľ čo skupinová žaloba, ktorá má oporu v Group Litigation Orders
(2000), vychádza z modelu opt‑in, reprezentatívna forma žaloby zakotvená
v Civil Procedure Rules (1999) vychádza z modelu opt‑out. V skutočnosti je
však reprezentatívna žaloba kombináciou systémov opt‑in a opt‑out, pretože na
rozdiel od americkej class action je žalobca jedinou stranou sporu, hoci žalobu
podáva nielen vo svojom mene, ale súčasne v mene ostatných členov skupiny;
zastúpení členovia skupiny sa nepovažujú za strany sporu. Spoločné so skupinovou žalobou má reprezentatívna forma žaloby to, že rozhodnutie súdu sa
vzťahuje na všetkých členov skupiny. Členovia skupiny teda požívajú všetky
výhody, ktoré vyplývajú z konečného rozhodnutia súdu.
Novšia právna úprava žalôb, ktoré sú charakterizované konaním spoločného
zástupcu v niektorých členských štátoch Britského spoločenstva národov
(Commonwealth of Nations) mení svoj charakter smerom k americkému modelu class action. Napr. v Austrálii bol už v r. 1992 prijatý Federal Court of Australia Act. Ten zaviedol tzv. representative proceedings, ktorý obsahuje mechanizmy podobné americkej forme hromadnej žaloby. Reprezentatívna forma
procesu má v týchto prípadoch veľmi blízko k modelu opt‑out. Novšie procesné
poriadky v štátoch s právnym poriadkom common law ukazujú, že nástroj spoločného zastúpenia v civilnom procese môže zohrávať významnú úlohu najmä
v prípade určovacích žalôb. Výhodou systému reprezentatívneho procesného
zastúpenia je vyššia efektivita a lepšia dostupnosť k spravodlivosti. Tento procesný postup je totiž charakterizovaný tým, že celkovú žalovanú sumu možno
veľmi presne zistiť a existujú jasné kritériá pre exaktné rozdelenie tejto sumy
medzi poškodených. Prerozdelenie vysúdenej peňažnej sumy medzi zastúpených členov skupiny však vyžaduje, aby bol tento proces dôsledne monitorovaný.

Verejná alebo zväzová (spolková) žaloba (Verbandsklage)
Je najrozšírenejšou formou kolektívneho uplatňovania práva v rámci civilného
procesu.
Ako už zo samotného jej názvu vyplýva, je to žaloba podávaná vo verejnom
záujme. Zatiaľ čo pri skupinovej žalobe sú osoby, o ktorých záujmy ide, individualizovateľné – hoci aj s veľkou námahou kvôli ich počtu, v žalobe vo verejnom záujme ide o záujmy, ktoré nie sú priradené jednotlivým osobám, keďže
pri nich ide o záujmy s takým všeobecným charakterom, že sa dotýkajú takmer
každého jedného človeka. Inak povedané, pri skupinovej žalobe ide o záujmy,
ktoré by v podstate mohli byť uplatnené súdnou cestou každou dotknutou osobou, pri žalobe vo verejnom záujme ide o základné záujmy spoločnosti, ktoré sú
vlastne úlohou štátu, každý jedinec by mohol byť dotknutý a podľa všeobecnej
spoločenskej mienky sú považované za hodné ochrany.92
Verejnou žalobou sa teda presadzuje verejný záujem (public enforcement),
nie záujem len určitej skupiny osôb, teda súkromný záujem (privat enforcement), ktorý je príznačný pre hromadné, resp. skupinové žaloby. Ak preto aj
žalobu podáva združenie, toto nereprezentuje individuálne záujmy svojich členov, ale verejný záujem na presadzovaní objektívneho práva.
Presadzovanie verejného záujmu je v mnohých prípadoch účinnejšie na zabránenie nekalého konania, resp. predídenie vzniku škody. Skúmanie právnych
úprav jednotlivých štátov, ktoré boli zahrnuté do štúdie Komisie EÚ (Ashurst93),
viedlo k zisteniu, že ani v jednom členskom štáte sa nemožno stretnúť s takým
konaním vo verejnom záujme, ktoré by umožňovalo priznanie náhrady škody
zainteresovaným osobám. Ako jediná výnimka sa uvádza Nemecko, v ktorom
záujmové združenia môžu požadovať, aby sa majetková výhoda získaná prostredníctvom kartelového konania odviedla do štátneho rozpočtu (pozri § 34
ods. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen z 15. 7. 2005).
Verejnú žalobu môže v mene širšieho okruhu zainteresovaných osôb podať
záujmové združenie (napr. organizácia zameraná na ochranu spotrebiteľov),
organizácia alebo štátom ustanovený subjekt. Poškodených teda nereprezentuje
jeden z poškodených, ale kvalifikovaný subjekt.
Táto forma žaloby sa vyvinula v nemeckom práve vo forme tzv. spolkovej
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žaloby (Verbandsklage). Práve Nemecko patrí medzi tie štáty, ktoré sú povestné
svojím uvážlivým prístupom pri zavádzaní kolektívnych foriem žaloby a ktoré
idú skôr cestou čiastkových úprav. V Nemecku bola najprv zavedená kolektívna
reprezentačná žaloba v oblasti ochrany spotrebiteľov a neskôr žaloba menšinových akcionárov proti orgánom akciovej spoločnosti. Tieto žaloby smerujú len
na zdržanie sa určitej činnosti a neumožňujú uplatnenie nároku na náhradu škody.
Žaloba v mene členov skupiny je známa aj v rakúskom práve, v ktorom ide
o reprezentatívny typ hromadnej žaloby, kedy nároky poškodených uplatňuje
tretia, zákonom na to oprávnená osoba. Najväčší význam má uvedená žaloba
v oblasti ochrany spotrebiteľa (Konsumentenschutzgesetz) a nekalej súťaže
(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Určité aspekty sú upravené aj
v zákone o ochrane hospodárskej súťaže (Kartellgesetz), v zákone o miestnom
zásobovaní (Nahversorgungsgesetz), v zákone o pracovnom a sociálnom súdnictve (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz) a v antidiskriminačnom zákone (Gleichbehandlungsgesetz). Čiastkové ustanovenia obsahuje aj obchodný zákonník
(Unternehmensgesetzbuch), pokiaľ ide o ochranu pred zneužívajúcimi klauzulami alebo obchodnými praktikami.
Žaloba vo verejnom záujme je tradičnou formou ochrany kolektívnych práv
v oblasti spotrebiteľského práva. Účelom žaloby na upustenie od konania uvedeného v žalobe nie je náprava ujmy (náhradu škody) slabšej zmluvnej strany,
ale zamedzenie určitého konania porušovateľa práva, najmä prostredníctvom
zákazu používania neprijateľných zmluvných podmienok. Žalobcom je v tomto
prípade príslušné združenie spotrebiteľov, ktoré obhajuje rovnorodé záujmy,
ktoré sú mu blízke, aby sa tak zabránilo abstraktnému konaniu, ktoré poškodzuje záujmy tretích osôb. Združenie ako také nemusí byť konaním žalovaného
zasiahnuté. Ako už bolo uvedené, žaloba nemá za účel hájiť záujmy účastníkov
združenia, ale verejný (kolektívny) záujem na presadzovaní objektívneho práva.
Jednotlivé dotknuté osoby (spotrebitelia), ktoré samy nie sú stranami sporu,
profitujú z výsledku tohto konania sprostredkovane, a to z dôvodu širších účinkov rozsudku súdu alebo v dôsledku jeho prejudiciálneho charakteru.
Účelom žaloby vo verejnom záujme je spravidla abstraktná kontrola zmluvných podmienok v spotrebiteľských veciach. Tá prostredníctvom intervencie
súdu sleduje regulačný rámec, aby sa zabránilo používaniu nekalých zmluvných
podmienok. Jej účelom nie je reparácia škôd spôsobených určitej skupine osôb.
To je jeden z nedostatkov tejto formy žaloby, pretože jej cieľom nie je dosiahnuť náhradu škody (ujmy), ale len stanoviť zákazy pre žalovaného a zabrániť
budúcemu konaniu, ktoré bolo predmetom žaloby.
V posledných desaťročiach prešla žaloba vo verejnom záujme v jednotlivých
členských štátoch Európskej únie viacerými zmenami, avšak dominantným

európskym trendom nie je jej nasmerovanie k žalobe typu class action podľa
amerického vzoru. Napriek tomu, že viacerí autori94 propagujú širšie použitie
žalôb záujmových združení a dokonca ich kombináciu s americkým variantom
skupinovej žaloby (class action), zákonodarcovia na európskom kontinente
preferujú skôr reštriktívnejší variant žaloby vo verejnom záujme.
V odporúčaní č. 2013/396/EÚ vyzvala Komisia EÚ členské štáty, aby určili
subjekty, ktoré majú aktívnu legitimáciu na podanie žaloby v zastúpení. Na
určenie týchto subjektov sú v odporúčaní uvedené osobitné minimálne kritériá,
a to neziskový charakter subjektu, priamy súvis medzi jeho cieľmi a porušenými
právami a dostatočná spôsobilosť na zastupovanie viacerých žalobcov v ich
najlepšom záujme. V odporúčaní sa počíta s možnosťou všeobecného určenia,
ktorým vzniká všeobecné právo subjektu konať alebo s možnosťou poverenia
ad hoc len na účely konkrétnej veci, ale takisto sa v ňom ako alternatíva uvádza
aj oprávnenie orgánov verejnej moci.
V niektorých právnych poriadkoch môže žalobu vo verejnom záujme podať
v mene zastúpených osôb iba osoba výslovne určená zákonom. Napr. vo Fínsku
prislúcha právo podať žalobu iba ombudsmanovi pre spotrebiteľské veci
(Consumer Ombudsman). Rovnako v Rakúsku pristúpili k obmedzeniu aktívnej
legitimácie, a to prostredníctvom vymedzenia subjektov, ktoré sú na to oprávnené. Z taxatívneho výpočtu týchto subjektov možno vyvodiť, že ide
o verejnoprávne štátne organizácie, ku ktorým sa výnimočne priraďuje rakúska
asociácia spotrebiteľov (Verein für Konsumenteninformation).
V Nemecku išiel zákonodarca v prípade žaloby vo verejnom záujme ešte ďalej, keď popri nej zaviedol i dve odstupňované sankčné opatrenia v rámci konania vo verejnom záujme. V prvom rade je to konanie, ktorého účelom je odčerpanie nezákonne získanej majetkovej výhody (Gewinnabschöpfung). Toto konanie sa uplatňuje najmä v prípade menších škôd u jednotlivých členov zainteresovanej skupiny osôb a rizika vyšších nákladov, ktoré by boli neporovnateľné
k vzniknutej ujme. To je aj dôvod, prečo sa dotknuté osoby v týchto prípadoch
spravidla vzdajú uplatnenia svojho práva na súde. Preto nemecký zákonodarca
zaviedol v r. 2005 v oblasti kartelového a súťažného práva taký model uplatnenia kolektívneho práva vo verejnom záujme, ktorý umožňuje odčerpať od žalovanej strany nepoctivo dosiahnutý zisk (Gewinnabschöpfungsanspruch). Ak
spoločnosť úmyselne porušuje pravidlá hospodárskej súťaže alebo kartelového
zákona, výsledný zisk škodcu môže byť odčerpaný a odvedený do verejného
rozpočtu. Takúto žalobu sú, okrem iného, oprávnené podať aj združenia na
ochranu spotrebiteľa, priemyselné a obchodné komory alebo iné združenia za94
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stupujúce záujmy živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb.
V nemeckom práve existuje od roku 2002 osobitná forma spojenej verejnoprávnej žaloby formátu opt‑in, a to tzv. konfiškačná žaloba (Einziehungsklage).
Tá vychádza z predpokladu, že ak ide o stredne vysoké škody a ak jednotlivé
obete sú náchylné presadzovať svoje práva individuálne, sú náklady a riziká
spojené so súdnym konaním prijateľné. Na rozdiel od skupinovej žaloby (Sammelklage) nejde v prípade konfiškačnej žaloby o spojenie viacerých samostatných vecí (žalôb), ale iba o spojenie viacerých nárokov do jednej žaloby. To
poskytuje združeniam na ochranu spotrebiteľov možnosť podať konfiškačnú
žalobu v záujme niekoľkých spotrebiteľov vo vlastnom mene s cieľom odčerpať
bezdôvodne získaný prospech na úkor spotrebiteľov. V prípade takejto žaloby
sa výrazne znižujú náklady a riziko výsledku jednotlivých súdnych konaní.
Súčasne takáto žaloba zabraňuje zneužitiu práva a predchádza unáhleným žalobám. Nový nemecký zákon o právnych službách, ktorý nadobudol účinnosť 1.
7. 2008, tento kolektívny nástroj ďalej rozšíril.
Žaloby profesijných a záujmových spoločenstiev vo forme žaloby vo verejnom záujme sa uplatňovali vo Francúzsku a v Nemecku od prelomu
19. a 20. storočia. V rôznych formách je zväzová žaloba využívaná aj
v právnych poriadkoch Grécka, Švédska, Španielska, Dánska, Fínska či Talianska.
Verejná žaloba predstavuje osobitnú formu populárnej žaloby (actio popularis), ktorá sa vyznačuje tým, že ju môže podať ktokoľvek bez toho, aby bol
osobne zainteresovaný vo veci. Populárna žaloba sa považuje za formu sociálnej
kontroly. Takúto funkciu plní aj žaloba, ktorá sa v slovenskom právnom poriadku presadzuje vo forme konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach (§ 301 a nasl. CSP). Podľa viacerých autorov95 možno práve túto formu
žaloby najlepšie zapracovať do európskeho modelu procesného práva.

Vzorové žaloby (Musterklage)
Tradičný model hromadnej žaloby bol v Nemecku „zdokonalený“ prostredníctvom zákona o modelovom (vzorovom) konaní vo veciach sporov týkajúcich sa
kapitálového trhu z r. 2012 [Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger‑Musterverfahrensgesetz – KapMuG
z 19. 10. 2012]. Dôvodom prijatia tohto zákona boli obsahovo rovnaké žaloby
(cca 16 000) proti Deutsche Telekom s jednotlivými akcionármi, ktorých táto
spoločnosť zavádzala pri vydaní prospektu cenných papierov (preto sa aj zákon
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označuje ako „Lex Telekom“). Zákon o vzorovom konaní vo veciach kapitálového trhu bol pôvodne prijatý ako dočasné riešenie jediného prípadu. Cieľom
zákona v čase jeho prijatia bolo urýchlene a dočasne riešiť danú situáciu alebo
obdobné prípady, aby nedošlo k bezprecedentnému zahlteniu súdov, ktoré neboli pripravené vysporiadať sa s tak vysokým nápadom vecí. Z toho dôvodu bola
platnosť zákona pôvodne obmedzená do roku 2010. Následne bol však zákon
v r. 2012 novelizovaný, zmodernizovaný a rozšírený na ďalšie prípady. Stále
však zostáva časovo obmedzený, v súčasnosti do roku 2020.
Cieľom zavedenia uvedeného súdneho procesu je, rovnako ako v prípade
iných foriem kolektívneho uplatnenia práva, jednotné vyporiadanie sporov,
ktoré majú rovnaký (konzistentný) právny základ a zabránenie tak vzájomne si
odporujúcim rozhodnutiam súdov. V prípade vzorového súdneho konania dochádza k zisteniu alebo vylúčeniu okolností, o ktoré sa opiera nárok žalobcu.
Predmetom takéhoto konania je výlučne ochrana záujmov drobných investorov
na kapitálovom trhu, ktorí dostali neúplnú, nepravdivú alebo zavádzajúcu informáciu od emitenta cenného papiera.
V podstate ide o vzorové konanie, ktorého základom sú súdne spory, ktoré sa
týkajú najmenej desiatich právne a skutkovo rovnakých (súvisiacich) vecí. Systém modelového konania vo veciach uvedeného zákona pozostáva z piatich fáz.
Prvá fáza: Modelový spor sa týka žaloby, ktorú podal niektorý
z poškodených subjektov na súde prvého stupňa. Pokiaľ má žalobca záujem,
aby vo veci prebehlo vzorové konanie, musí predložiť súdu žiadosť prostredníctvom vzorového formulára (Musterverfahrensantrag), pričom žiadosť podlieha
zverejneniu v úradnom vestníku (Bundesanzeiger). V žiadosti musí žalobca
poukázať na to, že emitent urobil pri vydaní cenných papierov chybu, ďalej
musí uviesť dôvodnosť práva na náhradu škody a v čom spočíva podobnosť
jeho nároku s nárokmi iných dotknutých osôb, ktoré boli uplatnené v iných
súdnych konaniach. Podanie žiadosti prerušuje súdne konanie v danej veci, ale
nemá vplyv na ostatné prebiehajúce konania v rovnakej veci.
Druhá fáza: Pokiaľ v priebehu šiestich mesiacov od podania žiadosti
o vzorové konanie bude predložených najmenej deväť podobných žiadostí
v rovnakej veci, žiadosti sa predložia súdu vyššieho stupňa. Potom, čo sa žiadosti dostali na odvolací súd, nemožno už v ďalších veciach podávať nové žiadosti.
Tretia fáza: Prvostupňový súd vydá rozhodnutie adresované súdu druhej inštancie, ktoré obsahuje všetky právne a faktické otázky, ktoré musia byť zodpovedané, čo sa týka všetkých jednotlivých žiadateľov.
Odvolací súd musí overiť, či boli splnené procesné podmienky na začatie konania a rozhodne o tom, ktoré aspekty predmetu sporu sú podobné s ostatnými
prípadmi. Prijatie žiadosti odvolacím súdom sa uvedie v osobitnom registri

(Klageregister nach dem Kapitalanleger- Musterverfahrensgesetz), v ktorom
sa poznamenajú spoločné právne a skutkové okolnosti s menami iných zainteresovaných osôb. Súd určí otázky, ktoré nie je po ňom oprávnený preskúmavať
žiadny iný súd, ktorý prejednáva rovnaký druh vecí. Zverejnenie v uvedenom
registri má za následok, že konania v iných podobných veciach na súde nižšej
inštancie sa prerušia. Ani stiahnutie žiadosti s cieľom, aby spor prebehol podľa
procesného vzoru, nemá vplyv na priebeh konania o vzorovej žalobe.
Štvrtá fáza: Odvolací súd vyberie jeden alebo niekoľko prípadov, ktoré sa
zdajú byť vhodné ako vzorové prípady a ktorých riešenie dá odpoveď na právne
otázky, ktoré majú spoločného menovateľa s ostatnými riešenými prípadmi.
Súčasne vyberie podľa svojej úvahy osobu, ktorá bude schopná reprezentovať
záujmy skupiny. Žalovaným je podnikateľský subjekt, ktorý emitoval cenné
papiere. Konania sa môžu zúčastniť ako prizvané osoby tí, ktorí majú právny
záujem na spore (Beigeladener).
Piata fáza: Odvolací súd pošle svoje rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorý
jednotlivo prejedná všetky dovtedy prerušené veci, sledujúc tak rozhodnutie vo
vzorovej veci. Rozhodnutie prijaté vo vzorovom konaní je záväzné pre všetky
konania, v ktorých prebieha spor s rovnakým skutkovým a právnym základom.
Vzorovú žalobu podľa nemeckého práva zaviedlo aj Rakúsku (pozri § 502
ods. 5 bod 5 civilného procesného poriadku). Jej hlavným zmyslom je, aby aj
v konaniach týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, v ktorých ide typicky o nízke
nároky vyradené z možnosti podať dovolanie, mohlo dochádzať k zjednoteniu
judikatúry. Preto, ak jeden z poškodených spotrebiteľov postúpi svoj nárok
vybranej asociácii, neuplatňuje sa obmedzenie pre podanie dovolania.
Uvedené je potrebné doplniť tým, že model opt‑out nie je v tomto konaní
povolený, pretože vzorové rozhodnutie odvolacieho súdu je pre prvostupňový
súd záväzné vo všetkých ostatných veciach.
Výhody kolektívneho vzorového konania oproti individuálnemu civilnému
sporu odborná literatúra zhrnula nasledujúco:
a) jednotliví investori môžu svoje právo na náhradu škody presadiť efektívnejším spôsobom,
b) komplex skutkových a právnych otázok sa vyjasní raz s účinkami pre všetkých poškodených investorov (dokazovanie sa uskutoční iba raz),
c) riziko trov konania sa pre jednotlivého investora podstatne zníži (nemusí sa
skladať záloha pre nákladné znalecké posudky); v prípade neúspechu žalobcu sa náklady rozložia na viacerých žalobcov,
d) dochádza k zrýchleniu riešenia veľkého počtu súdnych sporov; dotknuté
súdy sú zbavené prieťahov a žalované spoločnosti získajú rýchlejšie právnu
istotu.

Osobitne ešte možno spomenúť štúdiu pod názvom „Ashurst Report“,96 ktorú
dala vypracovať Komisia EÚ o stave kolektívneho uplatňovania práv v rámci
hospodárskej súťaže. Tá priniesla poznatok, že v členských štátoch Európskej
únie existuje viac foriem a modelov kolektívneho uplatnenia práv, ktoré by
mohli viesť aj k uplatneniu práva na náhradu škody. Uvedená štúdia vymedzuje
tieto druhy kolektívneho uplatnenia práv:
a) konanie vo verejnom záujme (public interest litigation) predstavuje sporové konanie, ktoré neprebieha v mene jednotlivých hmotnoprávne zainteresovaných osôb, ale znamená konanie vo verejnom záujme. Z toho dôvodu
je v praxi pravidlom, že priznaná náhrada škody sa vynakladá na verejné
prospešné ciele alebo je priamo zdrojom príjmu štátneho rozpočtu;
b) konanie o skupinovej žalobe (class action) je také sporové konanie,
v ktorom jeden alebo skupina hmotnoprávne oprávnených osôb podáva žalobu vo svojom mene alebo v mene členov skupiny, ktorí nie sú individualizovaní. Rozhodnutie súdu je záväzné pre všetky osoby patriace do skupiny oprávnených s výnimkou tých, ktorí takpovediac vystúpia z konania
(opt‑out). Náhrada škody sa určuje jednou sumou, na ktorú majú nárok
jednotliví členovia skupiny v pomernej časti;
c) kolektívna žaloba (collective claim) je riešením, ktoré v hrubých rysoch
zodpovedá skupinovej žalobe; pri nej jediný žalobca podáva žalobu v mene
oprávnených členov skupiny. Tí môžu, ale aj nemusia byť konkrétne určení. Náhrada sa aj v tomto prípade určuje jednou peňažnou sumou;
d) reprezentatívna forma žaloby (representative claim) predstavuje žalobu
podávanú jedinou osobou (spravidla súkromným združením) z poverenia
individuálne určených, ale spoločne zainteresovaných osôb (spravidla členov združenia). Pretože členov skupiny možno identifikovať, náhrada škody sa nepriznáva jednou sumou, ale v prospech jednotlivo oprávnených
osôb;
e) procesné spoločenstvo (joint action) znamená, že žalobu na základe spoločného predmetu sporu podáva spoločne viac osôb, ktoré reprezentujú
spoločný nárok, pričom každá z nich vystupuje v procese samostatne
a koná vo svojom mene. Z toho dôvodu súd v jednom rozsudku rozhodne
individuálne o každom uplatnenom práve;
f) postúpenie nárokov (assignment of claims) umožňuje, aby jedna osoba
nezainteresovaná v základnom spore, mohla na základe postúpenia pohľadávok na náhradu škody (právneho nástupníctva) samostatne uplatniť prá96
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va na náhradu škody, ktoré predtým utrpelo viacero osôb.

2 Horizontálne a sektorové mechanizmy
Ako už bolo naznačené, uplatňovanie kolektívnych nárokov zahŕňa široké spektrum mechanizmov, ktoré smerujú k dosiahnutiu rovnakého cieľa, no rôznymi
spôsobmi. Jednotlivé mechanizmy je možné zaradiť do dvoch základných skupín.
Do prvej skupiny patria mechanizmy označované ako všeobecné alebo horizontálne, ktoré sa potenciálne vzťahujú na nároky vznikajúce v rámci všetkých
právnych odvetví daného právneho poriadku, resp. nie sú zamerané len na úzku
či špecifickú skupinu nárokov vyplývajúcu z jedného právneho odvetvia alebo
vznikajúcu zo špecifického právneho dôvodu.
Vo väčšine právnych poriadkov horizontálne mechanizmy upravené nie sú,
najtypickejšiu výnimku v tomto smere predstavuje predovšetkým holandská
právna úprava, príp. právna úprava vo Švédsku, Bulharsku, príp. v Spojenom
kráľovstve. V prevažnej väčšine krajín však právny poriadok umožňuje kolektívnu formu uplatňovania nárokov aj bez potreby prijatia osobitnej (horizontálnej) právnej úpravy, a to využitím všeobecných hmotnoprávnych (napr. formou
postupovania individuálnych pohľadávok na združenia, ktoré budú v konaní
vystupovať ako žalobca) či procesnoprávnych nástrojov (procesné spoločenstvo,
spojenie vecí a pod.). V niektorých krajinách k tomu pristupuje uzatváranie
osobitných dohôd o financovaní konania o kolektívnej žalobe (napr. Rakúsko).
V Spojenom kráľovstve sú v rámci právneho poriadku upravené okrem sektorových nástrojov kolektívnej ochrany (v sektore súťažného práva) aj mechanizmy
(the representative action a the group litigation order), ktoré je možné použiť
na každý nárok bez ohľadu na jeho povahu.
Do druhej skupiny možno zaradiť nástroje sektorového (odvetvového) uplatňovania nárokov. V mnohých krajinách sú osobitné pravidlá upravujúce skupinovú ochranu nárokov vyplývajúcich z ochrany životného prostredia (Francúzsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko), súťažného práva (Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Luxembursko), zamestnanosti (Maďarsko, Španielsko), ale aj osobitné odvetvia ako ochrana verejného zdravia (Francúzsko,
Maďarsko), kultúrneho dedičstva, diskriminácie (Francúzsko, Taliansko),
ochrany osobných údajov či pracovného práva. V niektorých právnych poriadkoch je použitý unisektorový nástroj vzťahujúci sa len na určitý konkrétny typ
nároku či skupinu osôb (nároky skupiny investorov v Nemecku alebo vo viacerých krajinách nároky plynúce z predpisov o ochrane spotrebiteľa), v iných
multisektorový nástroj (napr. v Maďarsku ochrana spotrebiteľov, pracovno-

právne spory, nároky na náhradu škody spôsobenej na životnom prostredí,
v Poľsku spotrebiteľské nároky, nároky vyplývajúce zo súťažného práva, nároky zo škody spôsobenej vadným výrobkom a iné, v Portugalsku napr. nároky
vyplývajúce z ochrany verejného zdravia, životného prostredia, spotrebiteľské
spory, ochrana kultúrneho dedičstva a ďalšie). V každom prípade ide o široké
spektrum vykazujúce veľmi vysokú mieru mnohorakosti.

3 Povaha uplatňovaného nároku
Iným hľadiskom je delenie mechanizmov kolektívneho uplatňovania nároku
podľa toho, či žaloba smeruje k zdržaniu sa určitého konania, alebo
k poskytnutiu peňažnej náhrady za spôsobenú škodu. Podľa správy Európskej
komisie z januára 2018 vyplýva, že v rámci Únie neexistuje národný právny
poriadok, ktorý by neupravoval nejakú formu kolektívnej ochrany práv, hoci
tieto mechanizmy nie sú formálne označované ako mechanizmy kolektívneho
uplatňovania nárokov.
Právne predpisy Európskej únie a medzinárodné dohody ratifikované Európskou úniou vyžadujú od členských štátov, aby v niektorých oblastiach stanovili
možnosť kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého
konania. V oblasti práva spotrebiteľov majú oprávnené orgány na ochranu spotrebiteľa a organizácie spotrebiteľov v dôsledku smernice o súdnych príkazoch
(smernica 2009/22/ES) právomoc začať v ktoromkoľvek členskom štáte konanie
pred súdom alebo na orgáne verejnej moci a požadovať zákaz praktík, ktoré
porušujú vnútroštátne predpisy alebo predpisy Európskej únie v oblasti ochrany
spotrebiteľa. V oblasti práva životného prostredia Aarhuský dohovor požaduje
od členských štátov zabezpečenie prístupu k spravodlivosti, pokiaľ ide
o porušovanie environmentálnych noriem (pozn.: členské štáty Európskej únie
vykonali tento dohovor tým, že mimovládnym organizáciám udelili aktívnu
legitimáciu na napadnutie administratívnych rozhodnutí v oblasti životného
prostredia pred súdmi). Všetky členské štáty Európskej únie majú teda zavedené
postupy, ktoré žalujúcim stranám, konajúcim kolektívne alebo v zastúpení,
umožňujú požadovať prikázanie zdržania sa protiprávneho konania.
Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu v podobe súdneho príkazu na
zdržanie sa určitého konania existuje vo všetkých členských štátoch Európskej
únie vo vzťahu k spotrebiteľským veciam, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti
smernice o súdnych príkazoch.
V niektorých členských štátoch sú kolektívne súdne príkazy k dispozícii horizontálne, napr. v Bulharsku, Dánsku, Litve, Holandsku, Švédsku.
V iných členských štátoch sú kolektívne súdne príkazy k dispozícii len

v osobitných oblastiach, najmä v oblasti:
a) hospodárskej súťaže (Maďarsko, Luxembursko, Španielsko),
b) životného prostredia (Francúzsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko,
Španielsko),
c) zamestnanosti (Maďarsko, Španielsko) alebo
d) boja proti diskriminačnému konaniu (Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko).
Kolektívne uplatňovanie práva na nápravu v prípade, že je dostupné, sa
v praxi využíva najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa a súvisiacich oblastiach,
ako sú práva cestujúcich alebo finančné služby. Ďalšou oblasťou, kde bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, je právo hospodárskej súťaže, najmä pokiaľ
ide o prípady, keď si osoby údajne poškodené kartelmi, nárokujú náhradu škody
po rozhodnutí o porušení právnych predpisov orgánom na ochranu hospodárskej
súťaže (nadväzujúce žaloby). Dôvodom pomerne zriedkavého využívania kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v iných oblastiach nie je len to, že
v mnohých členských štátoch Európskej únie je uplatňovanie nárokov na náhradu škody alebo dokonca na súdny príkaz na zdržanie sa určitého konania dostupné len pre spotrebiteľov alebo v rámci práva hospodárskej súťaže. Zdá sa,
že to súvisí aj s inými faktormi, ako je zložitosť a dĺžka konaní alebo obmedzujúce pravidlá prípustnosti, čo často súvisí s aktívnou legitimáciou. V Rakúsku,
Čechách, Nemecku a Luxembursku sa zároveň zaznamenalo niekoľko situácií,
väčšinou v spotrebiteľských veciach, keď sa v dôsledku neexistencie systémov
uplatňovania nárokov na náhradu škody v rámci vnútroštátnych právnych predpisov nepodala žiadna žaloba.
Možno konštatovať, že právny poriadok každého členského štátu upravuje
súdne mechanizmy, smerujúce k súdnemu zákazu (zdržaniu sa) určitého konania (napr. v spotrebiteľských veciach typicky zdržanie sa ďalšieho používania
neprijateľnej zmluvnej podmienky v spotrebiteľských zmluvách).
V právnych poriadkoch členských štátov sú však menej častými konania
o hromadných kompenzačných nárokoch, ktoré smerujú k odškodneniu určitej
skupiny poškodených osôb.
Kolektívne uplatňovanie práva na náhradu škody je v súčasnosti dostupné
v 19 členských štátoch Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Estónsko, Holandsko, Maďarsko, Taliansko,
Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Veľká
Británia), ale vo viac ako polovici z nich sa obmedzuje na konkrétne sektory,
najmä na spotrebiteľské práva (s výnimkou Nemecka, kde sa jediný osobitný
mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu škody nevzťahuje
na spotrebiteľov, ale len na nároky investorov). Ďalšími oblasťami, v ktorých je
uplatňovanie práva na náhradu škody bežne dostupné, sú hospodárska súťaž,

finančné služby, zamestnávanie, životné prostredie alebo diskriminačné konanie. Rozdiely v rozsahu pôsobnosti medzi členskými štátmi Európskej únie,
ktoré uplatňujú sektorový prístup, sú výrazné. Zatiaľ čo napr. v Belgicku môžu
kolektívne právo na náhradu ujmy uplatňovať iba spotrebitelia, vo Francúzsku
je to prípustné aj v oblasti hospodárskej súťaže, zdravotnej starostlivosti, diskriminácie a životného prostredia. Len šesť členských štátov (Bulharsko, Dánsko, Litva, Holandsko, Portugalsko a Veľká Británia) uplatnilo vo svojich právnych predpisoch horizontálny prístup umožňujúci kolektívne uplatňovanie práva
na náhradu škody vo všetkých oblastiach. V Bulharsku a Veľkej Británii existujú horizontálne mechanizmy súbežne s osobitnými postupmi pre konkrétne sektory, ktoré sa v praxi používajú častejšie. V Rakúsku napriek neexistencii právnych predpisov o uplatňovaní kolektívneho práva na náhradu škody, konanie
o takýchto nárokoch prebieha na základe postúpenia práv alebo spojenia viacerých samostatných vecí (konaní). Vždy to však znamená, že všetky zainteresované subjekty musia byť účastníkmi procesu so všetkými právami strany sporu.
Po vydaní odporúčania Komisie EÚ č. 2013/396/EÚ boli nové právne predpisy v oblasti kolektívneho uplatňovania práva na náhradu škody prijaté v piatich
členských štátoch Európskej únie: v Belgicku, Litve a Maďarsku po prvýkrát,
kým vo Francúzsku a Veľkej Británii došlo k významným legislatívnym zmenám. V Slovinsku a Holandsku boli predložené nové návrhy zákonov. Okrem
Belgicka, kde sa právne predpisy týkajú len práv spotrebiteľov, majú tieto iniciatívy široký rozsah pôsobnosti.
Z uvedeného vyplýva, že možno rozlišovať tri skupiny právnych poriadkov
členských štátov. A to také, ktoré:
1. sú bez mechanizmov smerujúcich ku kolektívnej náhrade škody,
2. majú upravenú určitú formu kolektívnych kompenzačných mechanizmov,
ktoré sa však vzťahujú len na určité právne odvetvie,
3. upravujú kolektívne kompenzačné mechanizmy uplatniteľné v prevažnej
časti právnych odvetví alebo dokonca pre potreby celého právneho poriadku.
Do prvej kategórie je možné zaradiť napr. Estónsko, Českú republiku, Rumunsko, Luxembursko, Lotyšsko alebo Rakúsko.
Estónske právo upravuje len mechanizmy smerujúce k zdržaniu sa protiprávneho
konania
v prípade
uplatňovania
neprijateľných
podmienok
v spotrebiteľských zmluvách. Rovnakú možnosť upravuje rumunské právo.
Kompenzačné nároky je možné uplatňovať len individuálne – kolektívne uplatňovanie je možné len v dôsledku využitia všeobecných procesnoprávnych nástrojov, akými sú spojenie viacerých vecí do jedného konania. Podľa luxemburského práva je možné domáhať sa len zdržania sa ďalšieho konania
v spotrebiteľských konaniach a dotknutí spotrebitelia sa nemôžu domáhať náro-

ku na náhradu škody, ktorá im vznikla v dôsledku protiprávneho konania. Rakúsko možno v rámci tejto kategórie považovať za osobitný prípad. Stricto
sensu, rakúsky právny poriadok nemá legislatívne upravené nástroje smerujúce
k uplatňovaniu kolektívnych nárokov na náhradu škody, aplikačná prax si však
spontánne vytvorila osobitný a dobre fungujúci mechanizmus spočívajúci
v hromadnom postupovaní pohľadávok na kvalifikovanú organizáciu, ktorá plní
funkciu zástupcu tejto skupiny dotknutých osôb a ako žalobca vystupuje
v konaní o náhradu škody. Tento jednoduchý mechanizmus je založený na využití štandardných právnych nástrojov, a preto nie je možné tento model označiť
za osobitný (a právom osobitne upravený) mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov.
Do druhej kategórie patria napr. Belgicko, Taliansko alebo Španielsko, kde je
možné uplatniť kompenzačné nároky na náhradu škody len v spotrebiteľských
veciach.
V tretej kategórii sú štáty, ktorých právny poriadok umožňuje kolektívne
uplatňovanie kompenzačných nárokov vo viacerých sektoroch alebo všeobecne
pre celú oblasť právneho poriadku (napr. Holandsko, Maďarsko, Bulharsko,
Francúzsko, Poľsko). Vo Francúzsku je okrem oblasti ochrany spotrebiteľa
action de groupe prípustná aj v oblasti hospodárskej súťaže, zdravotnej starostlivosti, diskriminácie a životného prostredia. Podľa poľského práva je možné
uplatňovať nároky zo škody spôsobenej vadným výrobkom, nároky vyplývajúce
z neplnenia alebo vadného plnenia zmluvného záväzku, nároky z bezdôvodného
obohatenia a nároky zo spôsobenej škody.
Existujúce mechanizmy, prostredníctvom ktorých môže skupina jednotlivcov
poškodených nezákonnými obchodnými praktikami uplatňovať právo na náhradu škody (ujmy), sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie líšia.
V tejto súvislosti možno poukázať napr. na štúdiu Hodnotenie účinnosti
a efektívnosti mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu
v Európskej únii z roku 2008, ktorú zadala vypracovať Európska komisia.
Hlavné rozdiely medzi týmito mechanizmami sa týkajú rozsahu ich použiteľnosti, dostupnosti pre zastupujúce organizácie alebo jednotlivcov ako žalobcov,
spôsobu kreovania skupiny žalobcov (model opt‑in alebo opt‑out), financovania žaloby a rozdelenia priznanej náhrady škody v rámci úspešnej skupiny.

4 Kolektívne urovnanie alebo kolektívna žaloba
Národné mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov je možné deliť aj
z hľadiska, či ide o primárne hmotnoprávny mechanizmus (hoci s mnohými
procesnými aspektmi), alebo sú uplatňované mechanizmy rýdzo procesného

charakteru.
Ukážkovým príkladom prvého prípadu je úprava kolektívneho urovnania
v Holandsku, kde hmotné právo podrobne upravuje proces uzatvárania dohody
o urovnaní. Čiastočne sú hmotnoprávne mechanizmy aj v Spojenom kráľovstve
(vo vzťahu k súťažnému právu) alebo v Nemecku (vo vzťahu k akcionárskym
sporom podľa Kapitalanleger‑Musterverfahrensgesetz (KapMuG). Presah
procesného práva sa prejavuje najmä v tom, že takéto dohody o urovnaní spravidla podliehajú schváleniu zo strany súdu.
Druhá kategória je podstatne početnejšia a spadajú do nej všetky prípady kolektívnych (bez ohľadu na ich pomenovanie ako skupinových, verejných a pod.)
žalôb alebo nástrojov spájania viacerých individuálnych nárokov do jedného
(spoločného) konania. Vzhľadom na všeobecnosť týchto nástrojov, ako aj
vzhľadom na relatívnu príbuznosť jednotlivých právnych poriadkov, sú tieto
nástroje prítomné prakticky v každom právnom poriadku členských krajín. Tieto
nástroje sú však svojou povahou skôr nástrojom efektívnej procesnej správy ako
sui generis nástrojmi kolektívneho žalovania.
V niektorých krajinách (napr. Rakúsko) sa spontánne vytvorili mechanizmy,
ktoré spájajú použitie hmotnoprávnych nástrojov (postúpenie pohľadávky na
združenie) a procesných nástrojov (žaloba podaná združením proti zodpovednému subjektu).

5 Model opt‑in alebo opt‑out
Medzi najdiskutovanejšie otázky, ktoré súvisia s fungovaním kolektívnych
žalôb, patrí hľadanie odpovede na otázku, či a v akom rozsahu uvoľniť účastníctvo v kolektívnom súdnom spore, t. j. či má toto konanie prebiehať s uzavretým
okruhom potenciálnych žalobcov alebo má byť otvorený režim, ktorý umožní
vstup a vystúpenie počas prebiehajúceho konania. S tým súvisí celý rad ďalších
otázok, ktoré sa týkajú nielen procesnej ekonómie, ale aj nárokov, ktoré má
kolektívny spor riešiť, nákladov takéhoto sporu, spôsobu spoločného zastúpenia
atď.
Podľa názoru renomovaného autora v oblasti procesného práva97 sa pri úvahách o optimálnom modeli kolektívneho uplatnenia práv majú zohľadniť nasledujúce aspekty:
a) v akej miere môže konkrétny model poslúžiť spravodlivému riešeniu,
b) či a v akej miere môže konkrétny model zodpovedať záujmom európskeho
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hospodárstva a konkurencieschopnosti,
c) môže konkrétny model odčerpať protiprávne nadobudnutý zisk od porušovateľa práva,
d) možno napraviť ujmu tým, ktorí utrpeli škodu v dôsledku nekalej činnosti
porušovateľa práva,
e) môže konkrétny model napomôcť tomu, aby sa porušovateľ práva a iní
správali v budúcnosti zákonným spôsobom,
f) je konkrétny model prístupný verejnosti a funguje jednoduchým spôsobom,
g) je konkrétny model dostatočne rýchly,
h) sú náklady naň primerané,
i) môže konkrétny model zabrániť pred zneužívaním?
Súčasné diskusie o vhodnej forme pre kolektívne uplatňovanie práv
v civilnom procese sa lámu na dvoch základných modeloch. Rozlišuje sa medzi
tradičným európskym modelom opt‑in a americkým modelom opt‑out. Tieto
modely definujú základné prístupy k spôsobu, akým sa vytvára skupina dotknutých osôb reprezentujúca spoločné záujmy.
V modeli opt‑in zahŕňa dotknutá skupina iba tie fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa aktívne rozhodli stať sa jej súčasťou. Inými slovami povedané,
v tomto modeli sa za členov skupiny považujú iba tí, ktorí sa prihlásili na výzvu,
t. j. do skupiny vstúpia. Ani potom sa spravidla nestávajú stranami sporu, ale sú
členmi skupiny a ako takí majú určité práva. Rozsudok súdu je záväzný iba pre
tie osoby, ktoré sú členmi skupiny a ktoré do nej v priebehu nejakej doby aktívne vstúpili. Všetky ostatné osoby poškodené v dôsledku rovnakého alebo podobného porušenia práva si môžu uplatniť nárok na náhradu škody individuálne.
V modeli opt‑out sa skupina skladá zo všetkých osôb, ktoré patria
k definovanej skupine a ktoré tvrdia, že boli poškodené rovnakým alebo podobným porušením právnych predpisov, pokiaľ sa aktívne nerozhodnú, že nechcú
byť jej súčasťou. To znamená, že za členov skupiny sa považujú všetci
v podobnej situácii, avšak môžu sa výslovne z konania vylúčiť, t. j. vystúpiť zo
skupiny. Rozsudok súdu je záväzný pre všetky osoby, ktoré patria k definovanej
skupine. Rozsudok sa nevzťahuje len na tie osoby, ktoré z konania výslovne
vystúpili. Ak tak však v stanovenej lehote neurobia, právoplatnosť rozhodnutia
sa na ne vzťahuje, a to aj vtedy, keď o existencii konania nemali vedomosť. To
má za následok, že už samostatne svoje nároky uplatniť nemôžu. Model opt‑out
preto predpokladá väčšiu mieru ostražitosti zo strany účastníka konania.
Skupinová žaloba má za cieľ spoločné posúdenie individuálnych práv
v rámci jediného súdneho procesu. Ak sa má tento spoločný cieľ dosiahnuť
žalobou v modeli opt‑out, môže sa uplatniť viac menších nárokov na náhradu
škody spoločne. Preto má takáto žaloba význam v prípade bagateľných škôd.
Naproti tomu skupinová žaloba v modeli opt‑in je vhodná v prípade veľkých

(hromadných) škôd, ktoré zasiahli väčšiu skupinu osôb. Má potenciál viesť
k úspore nákladov a justičných zdrojov a tiež aj k predídeniu protichodným
rozhodnutiam súdov v tej istej veci. V prípade bagateľných škôd je táto výhoda
podmienená, pretože najprv je potrebné identifikovať poškodených, aby títo
mohli vstúpiť do konania.
V odporúčaní Komisie EÚ č. 2013/396/EÚ boli členské štáty Európskej únie
vyzvané, aby zaviedli do svojich vnútroštátnych systémov kolektívneho uplatňovania práva na nápravu zásadu predchádzajúceho súhlasu (model opt‑in), na
základe ktorej by sa fyzické alebo právnické osoby mali pripájať ku kolektívnej
žalobe len na základe svojho výslovného súhlasu. Mali by mať možnosť pripojiť
sa k žalobe alebo ukončiť svoju účasť na nej do vynesenia rozsudku alebo urovnania veci. Výnimky z tejto zásady sú prípustné, mali by byť však odôvodnené
potrebou riadneho výkonu spravodlivosti.
Podnetom na prijatie uvedenej zásady je potreba predchádzať zneužívaniu
súdnych sporov v prípade, keď sa niekto stal stranou súdneho sporu bez svojho
výslovného súhlasu. Uplatňovanie opačnej zásady, t. j. zásady „uplatnenia výnimky“ (model opt‑out), na základe ktorej sa strany patriace do určitej skupiny
automaticky stávajú stranami súdneho sporu (prípadne mimosúdneho urovnania), pokiaľ výslovne neukončia svoju účasť, by sa za určitých okolností mohlo
považovať za problematické. Na druhej strane sa model opt‑out považuje za
účinnejší prístup a mohol by byť odôvodnený v prípadoch, keď sa ochrana kolektívnych záujmov zdá dôležitá, ale výslovný súhlas dotknutých osôb je ťažké
získať (napr. ak ide o spotrebiteľské veci s nízkou individuálnou výškou škody,
ale s vysokou súhrnnou škodou, ktorá nemotivuje na uplatnenie modelu opt‑in).
Komisia EÚ v uvedenom Odporúčaní vyjadrila názor, že v európskom horizontálnom rámci pre kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu by sa žalujúca
strana mala vytvárať na základe modelu opt‑in a že akékoľvek výnimky z tejto
zásady poskytnuté zákonom alebo na základe súdneho príkazu by mali byť náležite odôvodnené potrebou riadneho výkonu spravodlivosti. Európska komisia
preto navrhla, aby akýkoľvek európsky prístup rešpektoval tieto pravidlá:
a) umožňovať účinne riešiť veľký počet individuálnych nárokov na náhradu
škody, a tým prispievať k zjednodušeniu postupov,
b) umožňovať dospieť v primeranom časovom rámci k právne istým
a spravodlivým výsledkom pri súčasnom rešpektovaní práv všetkých zúčastnených strán,
c) stanoviť solídne právne poistky proti zneužívaniu súdnych sporov, pričom
by sa nemali vytvárať hospodárske stimuly na uplatňovanie špekulatívnych
nárokov.
V členských štátoch Európskej únie, v ktorých existujú mechanizmy kolektívneho uplatňovania práva na náhradu škody, sa predtým uvedené modely

uplatňujú rôzne.
V trinástich členských štátoch (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Estónsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Španielsko
a Švédsko) sa uplatňuje výlučne princíp opt‑in.
Spomenúť možno napr. Taliansko, v ktorom akonáhle súd pripustí azione
collettiva a vymedzí skupinu, zverejní najvhodnejším spôsobom verejnú výzvu
smerujúcu k všetkým potenciálne dotknutým osobám na pripojenie sa k žalobe.
Rozhodnutie súdu sa potom, pochopiteľne, vzťahuje len na osoby, ktoré sa včas
pripojili k podanej žalobe. Francúzsko zaviedlo do svojho právneho poriadku
modifikáciu opt‑in modelu, ktorý spočíva v tom, že potenciálni žalobcovia sa
môžu ku skupine pripojiť až po tom, čo súd na základe action de groupe rozhodol o základe uplatňovaného nároku, a to v lehote stanovenej súdom (napr.
v prípade spotrebiteľských sporov táto lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov). Teoreticky poskytuje tento model potenciálnym
žalobcom lepší pohľad na možnosť ich úspechu v konaní, pretože sú podstatne
menej vystavení riziku neúspechu v konaní. Tiež má byť nástrojom „prebudenia“ dotknutých osôb z procesnej apatie. Nevýhoda tohto modelu spočíva
v neistote na strane súdu a už prihlásených osôb vo vzťahu ku konečnej veľkosti
skupiny a z toho plynúcej výšky uplatňovanej náhrady škody.
Kombinácia modelu opt‑in aj modelu opt‑out v závislosti od druhu žaloby
alebo od konkrétnych okolností prípadu existuje v Belgicku, Bulharsku, Dánsku
a Veľkej Británii.
V rámci krajín Európy nepatriacich do Európskej únie možno poukázať na
nórsku právnu úpravu, v ktorej sa kombinuje model opt‑in a opt‑out. Nórsko
pristúpilo k prijatiu úpravy hromadných žalôb v súvislosti s rekodifikáciou tamojšieho civilného procesu. Stalo sa tak prijatím zákona s názvom Act relating
to Mediation and Procedure in Civil Disputes, nórsky Lov om mekling og rettergang aj Sivila tvister či skrátene tvisteloven (zákon o mediácii a súdnom
konaní v občianskych sporoch), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008. Ten
vtelil do všeobecného civilného procesného predpisu osobitnú časť venujúcu sa
práve kolektívnej žalobe. Úprava je pomerne komplexná, obsiahnutá na konci
zákona, a to v časti VIII: „Osobitné spôsoby konania“ (særlig prosessformer),
v kapitole 35 „Skupinová žaloba“ (Gruppesøksmål). Nórska úprava pritom pripúšťa skupinu na strane žalobcu, aj skupinu na strane žalovaného. Na skupinu
na strane žalovaného sa obdobne použijú ustanovenia o skupine na strane žalobcu, logicky, s vylúčením použitia ustanovenia o možnosti opt‑out.
Model opt‑in je pritom základným pravidlom a model opt‑out je výnimkou
z tohto pravidla. Rozlišujú sa tak dva druhy skupinových žalôb – skupinová
žaloba, ktorá vyžaduje registráciu členov skupiny (čl. 35‑6) a skupinová žaloba,
ktorá nevyžaduje registráciu členov skupiny (čl. 35‑7).

Ako už bolo povedané, základným pravidlom je model opt‑in. To znamená,
že nórska skupinová žaloba spravidla vyžaduje registráciu členov s tým, že do
skupiny sa môže prihlásiť len osoba majúca nárok, ktorý spadá do rozsahu spoločnej skupinovej žaloby. Prihláška musí byť podaná v lehote, ktorú na to určí
súd. Súd pritom do doby, než je nariadené hlavné konanie, môže kedykoľvek
pripustiť oneskorenú prihlášku, ibaže to odporuje záujmu ostatných strán.
Z hľadiska financovania konania možno ako osobitosť označiť právo súdu na
návrh osoby, ktorá podala skupinovú žalobu alebo na návrh skupinového zástupcu rozhodnúť, že prihlásená osoba bude zaradená do skupiny až po prijatí
záväzku podieľať sa na náhrade trov konania v určitej výške.
Register prihlášok vedie súd. V tomto ohľade môže súd vydať nariadenie,
ktoré bude register podrobnejšie upravovať.
V určitých prípadoch môže súd rozhodnúť, že namiesto prihlasovania sa
uplatní princíp opt‑out. Vtedy ide o skupinovú žalobu, ktorá nevyžaduje registráciu členov skupiny (čl. 35‑7). Je na uvážení súdu, či v certifikačnom rozhodnutí namiesto modelu opt‑in zvolí model opt‑out. Vždy však musia byť súčasne
splnené nasledujúce dve podmienky. Po prvé, nároky zahŕňajú sumy alebo záujmy, ktoré sú tak malé, že je potrebné predpokladať, že väčšina z nich by nebola uplatnená na súde individuálnou žalobou (teda spravidla ide o tzv. bagateľné
škody). Po druhé, nemožno predpokladať, že by z týchto nárokov vyplývali
ďalšie otázky, ktoré by sa museli prerokovať osobitne.
Osoby, ktoré si neželajú zúčastniť sa skupinového konania, môžu zo skupiny
vystúpiť. Vystúpenie zo skupiny sa uskutočňuje výmazom zo skupinového registra alebo zápisom do registra výstupov. Účinné je okamihom doručenia
oznámenia o vystúpení zo skupiny súdu. Člen skupiny nemôže vystúpiť po tom,
čo bolo o jeho nároku rozhodnuté konečným a vykonateľným rozsudkom.
Predtým, ako je doručený rozsudok vo veci samej záväzný pre členov skupiny, môže člen skupiny vystúpiť bez straty svojho subjektívneho nároku. Nórska
právna úprava umožňuje, aby súd rozhodol najprv o nárokoch len niektorých
členov skupiny, a to v prípadoch, ak z rôznych dôvodov (napr. z dôvodu vznesených námietok) nie je možné rozhodnúť jedným rozhodnutím o nárokoch
všetkých členov skupiny. Rozhodnutia o nárokoch ostávajúcich členov skupiny
obsahovo nadväzujú na skoršie rozhodnutie, ibaže existujú osobitné dôvody pre
prijatie odlišného rozhodnutia. Ak člen skupiny, o nároku ktorého ešte nebolo
rozhodnuté, vystúpi zo skupiny po tom, čo už bolo predtým rozhodnuté vo veci
vo vzťahu k iným členom skupiny, ďalšie prejednanie jeho veci pred súdom sa
bude riadiť ustanoveniami o všeobecnom sporovom konaní alebo ustanoveniami
o konaní s nízkou hodnotou sporu.
V Holandsku a Portugalsku sa používa výlučne iba model opt‑out, pričom
radikálnejšia forma modelu opt‑out existuje v Dánsku a Nórsku.

V Holandsku je tento model využívaný v rámci kolektívneho urovnávania nároku na náhradu škody.
Čiastočne je uplatňovaný aj v Nemecku v sporoch podľa KapMuG, a to tak,
že žalobcovia sa do tohto konania najprv musia aktívne prihlásiť (opt‑in). Ak sa
v konaní dosiahne dohoda o urovnaní, táto podlieha schváleniu zo strany aspoň
70 % dotknutých žalobcov a je záväzná pre všetkých, ktorí nevystúpili zo skupiny.
Model opt‑out je v európskom priestore zriedkavejší. Má však aj svoje výhody. Po prvé, uľahčuje prístup k spravodlivosti v prípadoch, keď je individuálna
škoda taká nízka, že potenciálni žalobcovia by nepovažovali za zmysluplné
uplatniť si individuálny nárok. Po druhé, model opt‑out poskytuje žalovaným
väčšiu istotu, pretože rozsudok je záväzný pre všetkých, okrem tých, ktorí si
zvolili, že nechcú byť súčasťou skupiny.
Vo viacerých členských štátoch došlo po vydaní Odporúčania k prijatiu alebo
zmene právnych predpisov, ktoré sa týkajú kolektívneho uplatňovania nárokov
v civilnom procese. Litva a Francúzsko zaviedli model opt‑in, zatiaľ čo Belgicko a Veľká Británia majú vo svojich novozavedených systémoch (napr. veci
v oblasti hospodárskej súťaže vo Veľkej Británii) hybridný systém uplatňovania
buď modelu opt‑in alebo modelu opt‑out, o čom podľa vlastného uváženia
rozhoduje súd. V Belgicku sa uplatňovanie každého z týchto modelov posudzuje od prípadu k prípadu s cieľom určiť, ako možno najlepšie brániť záujmy spotrebiteľov. V novej legislatívnej predlohe, ktorá sa pripravuje v Holandsku, sa
nadväzuje na platnú právnu úpravu a uplatňuje sa v nej model opt‑out.
V Slovinsku síce návrh príslušného zákona zavádza model opt‑in, avšak model
opt‑out sa pripúšťa ako výnimka, ak je odôvodnená potrebou riadneho výkonu
spravodlivosti (napr. nízka hodnota jednotlivých nárokov). Možno konštatovať,
že kým sa v drvivej väčšine členských štátov Európskej únie uplatňuje zásada
opt‑in vo všetkých alebo špecifických druhoch žalôb na účely kolektívneho
uplatňovania práva na nápravu, Odporúčanie malo na právne predpisy členských štátov obmedzený vplyv.
Dá sa predpokladať, že vyššia početnosť modelu opt‑in v európskom priestore, môže mať svoje korene v právnych poriadkoch jednotlivých členských štátov, v ktorých sa pred zavedením osobitných mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov využívali, ale stále sa aj popri nich využívajú, všeobecné nástroje, ako napr. spojenie vecí alebo postúpenie pohľadávok, ktoré zo svojej
podstaty predpokladajú aktivitu zo strany osoby, ktorej práva boli ohrozené
alebo poškodené konaním iného. Tento model taktiež lepšie zodpovedá jednotlivým národným základným ústavnoprávnym princípom a zásadám, obzvlášť
zásade dispozičnej autonómie. Taktiež je ho možné považovať za model kompatibilnejší so zásadou úspechu v konaní, uplatňovanou v rámci rozhodovania

o náhrade trov konania, pretože pri modeli opt‑out sa na náhrade trov konania
v prípade neúspechu podieľajú aj tí, čo ostali v priebehu konania nečinní. Vyššiu mieru kompatibility modelu opt‑in vidno aj vo vzťahu k prekážke res iudicata, ktorá by sa mala vzťahovať len na tie osoby, ktoré boli formálne stranami
konania, resp. výslovne prejavili vôľu byť zúčastnené na kolektívnom uplatňovaní nárokov. V porovnaní s modelom opt‑out je výslovný prejav zapojiť sa do
kolektívneho uplatňovania nároku podstatne zreteľnejšou a nepochybnejšou
manifestáciou informovaného súhlasu s podmienkami kolektívneho uplatňovania nároku.

6 Kolektívny zástupca
Nevyhnutným predpokladom každého kolektívneho procesu je existencia osoby
alebo skupiny osôb, ktoré v postavení žalobcu iniciujú súdne konanie, konečným účelom ktorého je poskytnutie ochrany právam viacerých osôb. Túto osobu
je možné pomenovať ako „kolektívny zástupca“ a môže, no i nemusí byť nositeľom hmotnoprávneho nároku. Vychádzajúc z uvedeného možno kolektívnych
zástupcov kategorizovať do troch skupín.
Buď ide o osobu alebo osoby, ktoré patria do skupiny dotknutých osôb (t. j.
tieto osoby sú súčasne nositeľmi hmotnoprávneho nároku, a teda majú vecnú
legitimáciu na vedenie sporu), alebo ide o kvalifikovanú osobu, ktorá zoskupuje
(konsoliduje) záujmy členov skupiny nezriedka ešte pred začatím samotného
procesu (spravidla pôjde o právnické osoby profesionálne sa zaoberajúce ochranou určitej skupiny osôb – spotrebiteľov, zamestnancov a pod.) a reprezentuje
dotknuté osoby v súdnom konaní. A napokon môže ísť o orgán verejnej moci,
pokiaľ ide o vec verejného záujmu (verejnú žalobu).
Vzhľadom na rozmanitosť mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov
možno v právnych poriadkoch jednotlivých členských štátov rozpoznať všetky
varianty, resp. ich rôzne vzájomné kombinácie. V niektorých členských štátoch
(Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Rumunsko, Španielsko) je možné podať žalobu len prostredníctvom kvalifikovaného reprezentanta
(zástupcu). V Spojenom kráľovstve, ktoré má tri rôzne mechanizmy uplatňovania kolektívnych nárokov, môže v dvoch z nich (representative actions a group
litigation orders) žalovať len vecne legitimovaná osoba. V Rakúsku môže spor
iniciovať osobitná organizácia alebo aj dotknutí členovia skupiny.
V Luxembursku má žalobné právo hneď niekoľko subjektov (napr. profesijná
organizácia, resp. ďalšie špecifické subjekty). V Poľsku môže žalobu podať
spotrebiteľský ombudsman alebo zástupca skupiny; zástupcom skupiny však
môže byť len niektorý z členov skupiny, čiže musí mať vecnú legitimáciu (pro-

cesná legitimácia nestačí). V Taliansku sa otázka osoby majúcej žalobné právo
odvíja od povahy uplatňovaného petitu. Na podanie žaloby smerujúcej k zákazu
protiprávneho konania patrí legitimácia organizáciám založeným na účely presadzovania práv spotrebiteľov. Ak žaloba smeruje k náhrade škody, žalobu
môžu podať len dotknuté osoby.

7 Financovanie
Mimoriadne citlivým problémom všetkých právnych úprav a praktického kolektívneho uplatňovania nárokov je otázka financovania konania. Keďže kolektívne
uplatňovanie nárokov je nesporne ekonomicky náročným procesom, práve nedostatok peňažných prostriedkov, resp. ekonomické riziko spojené s účasťou na
kolektívnom uplatňovaní nárokov, môže predstavovať prekážku, pre ktorú napokon nedôjde k uplatneniu nároku a osoba sa rozhodne radšej nepodstúpiť
riziko spojené s účasťou v súdnom spore.
Štáty, ale aj súkromný sektor hľadajú rôzne možnosti riešenia tohto problému. Do úvahy totiž prichádza niekoľko modelov. Náklady konania môžu byť
hradené jednak zo strany osobitných (spravidla spotrebiteľských) združení,
tretích osôb alebo štátu, alebo náklady konania znášajú individuálne účastníci
tohto konania.
Model financovania konania prostredníctvom osobitných združení poznajú
napr. právne poriadky Francúzska alebo Maďarska. Žiada sa uviesť, že tieto
združenia sú spravidla financované len prostredníctvom členských príspevkov,
resp. príspevkami iných osôb a vo veľkej väčšine prípadov sú financované nedostatočne, čoho dôsledkom je obava z uplatňovania nárokov, pretože tieto
združenia musia niesť finančné riziko spojené s iniciovaním súdneho konania.
Model financovania prostredníctvom tretích, na konaní inak nezúčastnených
subjektov, ako sú napr. špecializované advokátske kancelárie, ad hoc združenia,
či podnikateľské subjekty, naberá v niektorých členských krajinách (Rakúsko,
Nemecko, Holandsko, Švédsko) na popularite a ide o významný prvok podporujúci kolektívne uplatňovanie nárokov. V absolútnej väčšine prípadov pritom
tento model financovania nie je vôbec právne regulovaný a ide o prirodzený
výsledok, ku ktorému dospela aplikačná prax. Motiváciou tretích strán je možnosť získania podielu (spravidla v nie zanedbateľnom rozsahu) na poskytnutom
odškodnení v prípade úspechu v konaní. Zdá sa však, že pre efektívne zavedenie
tohto modelu musí existovať vysoká miera dôvery v súdnu moc vrátane predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a vyššia miera ekonomickej úrovne daného štátu,
ktorá predpokladá dostatok solventných subjektov ochotných financovať takéto
konanie. Rizikom tohto modelu je možný konflikt záujmov či obavy

z ovplyvňovania súdneho procesu zo strany financujúceho subjektu. Nevyhnutnou odpoveďou na tieto obavy sa preto javí byť podrobnejšia právna regulácia
tohto modelu financovania kolektívneho uplatňovania nárokov.
S otázkou financovania konania úzko súvisia otázky náhrady trov konania
v prípade neúspechu v konaní, ako aj otázka platenia súdnych poplatkov či výdavkov spojených s právnym zastupovaním.

8 Podmienky prípustnosti
Väčšina členských krajín vyžaduje pre pripustenie kolektívnej žaloby, pokiaľ
ich právny poriadok vôbec obsahuje, osobitné pravidlá kolektívneho uplatňovania nárokov, určité osobitné podmienky, ktoré musia byť splnené nad rámec
ostatných všeobecných podmienok konania. Možno medzi ne zaradiť najmä
podmienky:
a) dostatočnej početnosti skupiny tak, aby individuálne uplatňovanie nárokov
nebolo praktické,
b) spoločnej povahy skutkových a právnych otázok,
c) totožnosti alebo podobnosti nárokov jednotlivých členov skupiny,
d) adekvátneho zastúpenia (reprezentácie) skupiny jednotlivcom alebo skupinou osôb,
e) vhodnosti vedenia sporu vzhľadom na spoločnú povahu skutkových
a právnych otázok a povahu a rozsah skupiny.98
Podmienka dostatočnej početnosti je upravená rôzne, resp. určenie minimálnej hranice je skôr zriedkavé. Poľská či maďarská právna úprava vyžaduje najmenej desať dotknutých osôb, francúzska právna úprava najmenej dve takéto
osoby. S minimálnym počtom dvoch osôb počíta aj Odporúčanie. Určenie minimálnej hranice sa však javí vzhľadom na rozmanitosť právnych nárokov, resp.
právnych dôvodov ich vzniku, ako nepraktické riešenie.
Ostatné z uvedených podmienok možno označiť za spoločné pre všetky právne poriadky, čo však vzhľadom na charakter týchto podmienok možno vnímať
ako logické.
Toto sú len niektoré z typických otázok spojených s právnou úpravou kolektívneho uplatňovania nárokov. Osobitosti právneho, spoločenského
a ekonomického prostredia v jednotlivých krajinách so sebou prinášajú osobitné
problémy a osobitné riešenia, tie však prekračujú potreby tohto textu, ktorého
ambíciou nie je podať podrobný či vyčerpávajúci popis všetkých aspektov jed98
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notlivých právnych úprav a aplikačných problémov v jednotlivých európskych
krajinách.
Z tohto dôvodu sme sa ďalej zamerali len na právne úpravy v niektorých
členských štátoch, ktoré môžu slúžiť ako zdroj možnej inšpirácie pre národnú
právnu úpravu, resp. v ktorých aplikačná prax našla osobitné spôsoby riešenia
tejto otázky. Ako vzorové sme vybrali právne úpravy vo Švédsku, Holandsku,
Poľsku, Bulharsku, Rakúsku, Francúzsku a Maďarsku.

9
Druhy kolektívneho uplatňovania nárokov v EÚ
a vo vybraných členských štátoch
Európske inštitúcie niekoľko rokov pracujú na vytvorení európskych noriem
kolektívneho uplatňovania práva na nápravu. Táto snaha bola premietnutá do
viacerých už spomenutých dokumentov, ktoré riešia problematiku kolektívnej
ochrany práv spotrebiteľov a porušovania pravidiel súťažného práva.
Snaha riešiť problematiku kolektívnej ochrany práv viedla k legislatívnym
aktivitám aj v niektorých členských štátov EÚ. V iných sa novému fenomému
prispôsobila právna prax, v niektorých sa na riešenie problematiky ešte iba čaká.
Z hľadiska ďalšieho výskumu problematiky kolektívnej ochrany práv sme sa
zamerali na analýzu právnej úpravy hromadných žalôb vo vybraných členských
štátoch EÚ.

9.1 Švédsko
Švédsko patrí medzi prvé štáty v Európe, ktoré prijalo komplexnú právnu úpravu hromadných žalôb. V r. 1991 bola švédskou vládou vytvorená komisia špecialistov, na čele ktorých stál prof. P. H. Lindblom. Táto skupina odborníkov
spracovala návrh, ktorý bol dlhý vyše tisíc strán. K prijatiu samotného zákona
však došlo až po dlhých prestojoch roku 2002, pričom do účinnosti vstúpil
v januári v roku 2003.
Švédsky zákon o skupinových99 konaniach – Group Proceedings Act
(2002:599), ktorý sa po švédsky nazýva „Lag om grupprättegång“, umožňuje
spojiť do spoločného konania viaceré nároky uplatňované voči jednej osobe,
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ktoré sú založené na tých istých alebo podobných skutkových okolnostiach.
Podmienkou je, že jednotlivé nároky nemôžu byť rovnako efektívne uplatňované prostredníctvom iných procesných foriem.
Skupinová forma žaloby slúži vo Švédsku na presadenie nárokov vo veciach
masových škôd, nie však nepatrných, resp. bagateľných škôd, čo podľa niektorých názorov100 môže sťažiť aplikáciu tohto zákona v praxi.
Konanie o skupinovej žalobe sa uskutočňuje na okresných súdoch, ktoré určí
vláda, pričom v každom kraji musí byť takto určený aspoň jeden okresný súd.
Dôvodom pre uvedený postup je skutočnosť, že vláda daným spôsobom dokáže
vhodnejšie vybrať príslušné súdy, ktoré sú personálne, odborne a kapacitne
vybavené na prejednanie skupinových žalôb, ktoré majú oproti bežnému sporu
určité špecifiká.
Hromadnú žalobu možno podať vo forme súkromnej skupinovej žaloby, spolkovej žaloby alebo verejnej skupinovej žaloby.
Súkromnú skupinovú žalobu môže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má subjektívny nárok odôvodňujúci podanie žaloby. Žalobu môže podať
v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany pred diskrimináciou a ochrany v oblasti
súťažného práva.
Spolkovú žalobu môže podať neziskové združenie, ktoré v súlade so svojimi
stanovami chráni záujmy spotrebiteľov alebo zamestnancov v spore medzi spotrebiteľmi a podnikateľským subjektom týkajúcim sa akýchkoľvek tovarov
alebo služieb, ktoré podnikateľský subjekt ponúka spotrebiteľom.
Verejnú skupinovú žalobu môže podať orgán, ktorý je vzhľadom na predmet
sporu vhodný na zastupovanie členov skupiny. Vláda rozhoduje, ktoré orgány
môžu iniciovať verejnú skupinovú žalobu.
Švédsky model je založený na princípe opt‑in. To znamená, člen skupiny,
ktorý písomne neoznámi súdu v lehote určenej súdom, že chce byť zahrnutý
v skupine iniciujúcej konanie o hromadnej žalobe, sa považuje za člena, ktorý
vystúpil zo skupiny.
Členovia skupiny nie sú stranami sporu v procesnom zmysle. Žalobca však
musí uviesť mená a adresy všetkých členov skupiny (len výnimočne je možné
túto povinnosť opomenúť a splniť ju dodatočne). Členovia skupiny sa zvyčajne
konania nezúčastňujú, môžu však do neho zasiahnuť, majú určité procesné práva, dokonca majú samostatné odvolacie právo. Členovia skupiny musia byť
podrobne informovaní a poučení. Pokiaľ ide o zodpovedanie dôležitých otázok,
žalobca poskytne členom skupiny príležitosť vyjadriť svoje názory, ak je to
možné bez nepomerných ťažkostí. Ak o to člen skupiny požiada, poskytne mu
100

Pozri napr. GEIGER, C.: Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozess. Tübingen: Mohr Siebeck,
2015, s. 107.

žalobca informácie dôležité pre uplatňovanie jeho práv. Ak dôjde k zastaveniu
konania, súd pokračuje v konaní o oddelenom nároku člena skupiny na jeho
návrh.
Ak nedôjde k odmietnutiu žalobcovej hromadnej žaloby, upovedomí súd členov skupiny o začatí konania o hromadnej žalobe. Oznámenie musí obsahovať
v rozsahu, ktorý súd pokladá za vhodný, stručný opis žaloby, informácie
o konaní o hromadnej žalobe ako forme konania, v rámci ktorého sa vec prejedná, o možnosti členov zúčastniť sa na konaní osobne, o právnych účinkoch rozsudku vydaného v konaní o hromadnej žalobe a o pravidlách vzťahujúcich sa na
trovy konania, podrobnosti o menách a adresách žalobcu a právneho zástupcu,
lehotu určenú súdom pre zaslanie oznámenia, či člen skupiny chce byť zahrnutý
v skupine, príp. informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré sú dôležité pre práva
členov skupiny.
Zákon upravuje osobitné predpoklady konania. Hromadná žaloba sa prejedná
iba v prípade, že:
a) žaloba je založená na subjektívnych nárokoch členov skupiny, ktoré sa
odvíjajú od spoločných alebo podobných skutočností,
b) konanie o hromadnej žalobe sa nejaví ako nevhodné z dôvodu niektorých
subjektívnych nárokov členov skupiny, ktoré sa podstatne líšia čo do ich
dôvodu,
c) podstatnejšiu časť nárokov uplatnených v žalobe nemožno rovnako efektívne uplatniť samostatnými žalobami členov skupiny,
d) po zohľadnení počtu osôb, rámca veci a iných faktorov ide skutočne
o niektorú zo skupín, ktoré zákon predpokladá,
e) žalobcov záujem vo veci, jeho finančné prostriedky pre podanie hromadnej
žaloby a iné všeobecné okolnosti nie sú prekážkou jeho spôsobilosti riadne
zastupovať členov skupiny v konaní o hromadnej žalobe.
O pripustenie žaloby ako skupinovej (resp. o zmene individuálnej žaloby na
skupinovú) treba súd požiadať. Súd ju pripustí za splnenia podmienok, ktoré
sám posúdi. Súd schvaľuje aj žalobcu – reprezentanta žaloby. Spravidla je ním
advokát, ale môže ním byť aj iná osoba.
Na skupinové konania sa vzťahujú všeobecné pravidlá týkajúce sa trov konania. Žalobca vo veci skupinovej žaloby teda znáša náklady súdneho konania,
a to vrátane náhrady trov konania na strane žalovaného v prípade, ak nebol
v spore úspešný.
Členovia skupiny nie sú vo všeobecnosti zodpovední za trovy konania. Trovy
konania znášajú len vtedy, ak súd zaviazal žalovaného na náhradu trov konania
žalobcovi alebo štátu a tento ich nemôže nahradiť. V takomto prípade nahradia
tieto trovy konania členovia skupiny, čo sa vzťahuje aj na dodatočné trovy konania súvisiace s dohodami o riziku. Každý člen skupiny je zodpovedný za svoj

podiel na trovách konania a nie je povinný nahradiť viac ako získal v rámci
konania.
Zákon umožňuje, aby advokát uzatvoril so žalobcom dohodu, označovanú
ako dohoda o riziku. Jej predmetom je dohoda o tom, že výška odmeny advokáta sa určí podľa rozsahu, v akom budú vymožené nároky členov skupiny. Nároky z tejto dohody môže uplatňovať voči členom skupiny len vtedy, ak ju schváli
súd.
Žalobca má nárok na náhradu trov konania z verejných prostriedkov vo výške
zodpovedajúcej trovám vynaloženým na prípravu a priebeh konania, ako aj
odmene advokáta alebo právnika za predpokladu, že náklady boli primerane
vynaložené na ochranu práv členov skupiny. Náhrada trov konania zahŕňa aj
odmenu za prácu žalobcu a náhradu za stratu času žalobcu v dôsledku konania.
Trovy vynaložené na predbežné prejednanie sporu v dôsledku podanej žaloby sa
považujú za trovy vynaložené na prípravu konania. Súd môže uložiť povinnosť
zložiť preddavok na trovy konania v primeranom rozsahu, ak to odôvodňuje
výška trov konania alebo odmena za prácu, ktorú osoba vykonala, odhadovaná
dĺžka celkového konania a iné skutočnosti.
Švédska úprava vychádzajúca z modelu opt‑in, je názorným svedectvom toho, že skupinovú žalobu možno úspešne zakomponovať aj do existujúcich národných mechanizmov procesného práva. Za nedostatok švédskej úpravy možno
považovať chýbajúci mechanizmus na výpočet škody a jej rozdelenie medzi
poškodené osoby.

9.2 Holandsko
Holandské právo pozná tri101 mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov.
Hromadná žaloba podľa § 3:305a až § 305d holandského občianskeho zákonníka, kolektívne urovnanie nároku na náhradu škody podľa osobitného zákona
(WCAM – Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade z roku 2005) a žaloby
založené na princípe reprezentácie a/alebo prevodu nárokov. Tieto mechanizmy
sú vzájomne kombinovateľné.102
Všetky tieto tri mechanizmy predpokladajú existenciu osobitného subjektu,
spravidla nadácie (Stichting), ktorej účelom je uplatňovanie určitého nároku
101
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v mene určitej skupiny osôb v určitom konkrétnom prípade. Niekedy tieto nadácie bývajú označované aj ako „Claimstichting“, pričom dotknuté osoby spravidla platia určitý poplatok, ktorý môže byť použitý na financovanie súdneho konania alebo konania smerujúceho ku kolektívnemu urovnaniu nárokov na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
Historicky najstarším je hromadná žaloba podľa čl. 3:305a až 305d holandského občianskeho zákonníka, ktorá bola do holandského právneho poriadku zaradená v roku 1994, ktorá umožňovala žalovať len o zdržanie sa určitého
konania a neumožňovala uplatňovanie peňažných nárokov na náhradu škody.
Ide o horizontálny nástroj použiteľný na všetky typy sporov.
Hromadnú žalobu môže podať len organizácia alebo združenie s plnou právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti je ochrana konkrétnych práv
a právom chránených záujmov. Podmienkou prípustnosti žaloby je uskutočnenie
dostatočných opatrení smerujúcich k tomu, aby bol spor urovnaný mimosúdnou
cestou, a to prostredníctvom predbežnej komunikácie so žalovaným. Dostatočným opatrením je pritom doručenie žiadosti o nápravu žalovanému s uvedením
dvojtýždňovej lehoty na vykonanie nápravy.
Hlavným účelom žaloby je vynútenie nápravy zo strany žalovaného cestou
súdneho rozhodnutia, a to takým spôsobom, o akom rozhodne súd a na náklady
toho, koho v rozhodnutí určí súd. Ako už bolo uvedené, hromadná žaloba nesmie byť podaná s cieľom uplatniť nároky na náhradu škody či inej spôsobenej
ujmy a rovnako nesmie byť založená na uplatnení individuálneho nároku konkrétneho jednotlivca, ktorý je dotknutý na jeho právach a právom chránených
záujmoch. Rozhodnutie súdu pritom nemá žiadne účinky vo vzťahu k osobe,
ktorej práva alebo právom chránené záujmy sú žalobou uplatnené, a to
v prípade, ak táto osoba dala preukázateľne najavo, že nemá záujem na tom, aby
sa súdne rozhodnutie vzťahovalo aj na ňu (model opt‑out).
Rozhodnutie súdu teda vytvára účinok res iudicata103 len medzi účastníkmi
konkrétneho konania, resp. vo vzťahu k nárokom, ktoré boli predmetom konania. Holandská judikatúra však dospela k záveru, že takéto rozhodnutie vydané
v prospech žalobcu môže slúžiť ako základ pre uplatňovanie subjektívnych
nárokov ďalších osôb, pre ktoré takéto rozhodnutie vytvára kvázi res iudicata
účinok a je pre ne z tohto hľadiska mimoriadne užitočné.
Tento nedostatok bol odstránený zákonom o kolektívnom uplatnení nárokov
na náhradu hromadnej (masovej) škody (WCAM – Wet Collectieve Afwikkeling
Massaschade) z roku 2005, ktorým došlo k doplneniu občianskeho zákonníka
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(Burgerlijk Wetboak) o ustanovenia 7:907–910 a Civilného procesného poriadku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) o články 1013 – 1018a. Ustanovenia občianskeho zákonníka pritom upravujú materiálne predpoklady uzatvorenia dohody o kolektívnom urovnaní a ustanovenia civilného procesného
poriadku zase upravujú procesný postup smerujúci k tomu, aby sa uzatvorená
dohoda stala záväznou pre všetky dotknuté subjekty, okrem tých, ktoré uplatnili
svoje opt‑out právo.
Cieľom kolektívneho uplatnenia práva na náhradu škody v Holandsku je dosiahnuť kolektívne urovnanie nárokov na náhradu škody v prípade masových
škôd (napr. zostrelenie malajzijského Boeingu 777 nad ukrajinským územím).
Postup urovnania sporu, predmetom ktorého je škoda spôsobená viacerým
poškodeným, možno považovať za zaujímavý a podnetný. Strana alebo strany,
ktoré majú poskytnúť náhradu škody a združenie zastupujúce poškodené osoby,
vypracujú dohodu o urovnaní, ktorá následne podlieha schváleniu zo strany
súdu. Združenie zastupujúce poškodené osoby musí mať plnú právnu spôsobilosť konať pred súdom.
Zmluva, ktorej účelom je náhrada škody spôsobenej určitou udalosťou alebo
obdobnými udalosťami, uzavretá medzi jedným alebo viacerými združeniami
alebo spoločnosťami s plnou právnou subjektivitou a jedným alebo viacerými
účastníkmi, ktorí sa zaviazali k náhrade škody, môže byť, za splnenia podmienky spoločnej žiadosti týchto združení, spoločností a ostatných účastníkov, vyhlásená súdom za dohodu záväznú aj pre ďalšie osoby, ktorým bola takto spôsobená škoda, a to za predpokladu, že uvedené združenia a spoločnosti konajú
v rámci predmetu svojej činnosti uvedeného v ich zakladajúcich dokumentoch,
pričom cieľom ich činnosti je poskytovať ochranu právom chráneným záujmom
dotknutých osôb.
Zmluva musí obsahovať:
a) opis škodovej udalosti, resp. škodových udalostí, na ktoré sa vzťahuje,
b) identifikáciu skupiny alebo skupín osôb, v mene ktorých je zmluva uzavretá, a to podľa povahy a závažnosti spôsobenej ujmy,
c) čo možno najpresnejší odhad počtu osôb, patriacich do dotknutej skupiny,
resp. skupín,
d) výšku finančnej náhrady, ktorá v prípade škodovej udalosti, bude vyplatená
týmto osobám,
e) podmienky priznania nároku na náhradu škody,
f) postup súvisiaci s uplatnením nároku na náhradu škody.
Záväznosť uzatvorenej zmluvy o urovnaní musí byť schválená súdom, ktorý
ju môže neschváliť z rôznych dôvodov. Napr. preto, že dohodnutá výška finančného odškodnenia nie je primeranou, okrem iného, vzhľadom na celkový
rozsah vzniknutej škody, efektívnosť procesu súvisiaceho so samotnou náhra-

dou škody a príčiny vzniku škody. Tiež aj preto, že organizácie alebo asociácie,
ktoré zastupujú dotknuté osoby, neposkytujú dostatočnú záruku zastúpenia
v kontexte ochrany záujmov osôb, v mene ktorých bola dohoda uzavretá alebo
skupina osôb, v mene ktorých bola dohoda uzavretá, nie je natoľko početná na
to, aby súd mohol vyhlásiť zmluvu za záväznú a iné.
Následkom schválenia záväznosti zmluvy súdom je vo vzťahu k jej účastníkom skutočnosť, že každá z oprávnených osôb sa považuje za stranu. Schválenie záväznosti samotnej zmluvy však nemá účinky vo vzťahu k tej osobe, ktorá
písomne oznámila, že nemá právny záujem na tom, aby bola viazaná zmluvou
(opt‑out model).
Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia súdu
o všeobecnej záväznosti zmluvy o urovnaní sa poškodené osoby stávajú zmluvnými stranami. Môžu tak požadovať plnenie spočívajúce v náhrade škody či inej
spôsobenej ujmy, ktorá je následkom škodovej udalosti. Na to, aby si však mohli uplatniť individuálne svoj nárok na náhradu škody, musia od zmluvy odstúpiť,
inak sú viazaní zmluvnými ustanoveniami vrátane tých, ktoré upravujú otázku
výšky náhrady škody. Možnosť odstúpenia od zmluvy predstavuje jednu z jej
základných náležitostí. Vyhlásenie súdu o záväznosti zmluvy vo vzťahu ku
konkrétnym skupinám poškodených predvídaných zmluvou tak nemá žiadne
právne účinky vo vzťahu k tým osobám, resp. zmluvným stranám, ktoré využijú
možnosť odstúpenia od zmluvy a zachovajú si tak právo uplatniť si nárok na
náhradu škody či inej ujmy individuálne. Dotknuté osoby tak majú právo, resp.
musia sa rozhodnúť, či si nárok na náhradu škody uplatnia individuálne, alebo
budú viazané zmluvnými ustanoveniami, ktoré, okrem iného, určujú aj výšku
celkovej náhrady škody. Lehotu na odstúpenie od zmluvy ustanoví súd, pričom
nesmie byť kratšia, ako tri mesiace.
O schválení záväznosti zmluvy rozhoduje odvolací súd v Amsterdame. Ide
o zámerný krok zákonodarcu, ktorý nezveril túto právomoc všeobecným prvostupňovým súdom, pričom hlavným dôvodom bola skutočnosť, že súčasťou
súdu v Amsterdame je aj oddelenie, zaoberajúce sa tzv. korporátnymi spormi
a práve toto oddelenie je dostatočnou empirickou zárukou správnej aplikácie
právnej úpravy do praxe.
Tretiu možnosť kolektívneho uplatňovania nárokov podľa holandského práva
predstavujú žaloby, ktoré sú založené na využití tradičných inštitútov hmotného
práva. Jednotlivé dotknuté osoby poveria inú osobu, spravidla nadáciu, aby ich
zastupovala pri uplatňovaní ich nárokov, pričom nezriedka dochádza aj
k uzatvoreniu zmluvy o postúpení pohľadávky. Dotknuté osoby sú spravidla
povinné zaplatiť nadácii určitý poplatok, pričom súhrn týchto poplatkov od
dostatočného počtu dotknutých osôb umožňuje pokryť náklady konania, najmä
náklady právneho zastúpenia. Tento mechanizmus vzhľadom na svoju všeobec-

nosť umožňuje uplatňovanie akéhokoľvek druhu nároku.

9.3 Poľsko
Poľsko zaviedlo do svojho právneho poriadku osobitnú právnu úpravu kolektívneho uplatňovania nárokov schválením zákona 17. decembra 2009, ktorý nadobudol účinnosť 19. júna 2010. Zmenou zákona v roku 2017 došlo k rozšíreniu
prípadov, v ktorých je možné podať skupinovú žalobu.104
Skupinové konania v Poľsku sú založené na princípe opt‑in
a reprezentatívnom princípe.105 Zákon definuje skupinové konanie ako typ súkromnoprávneho konania v prípadoch, kedy sa na rovnakom alebo obdobnom
skutkovom základe uplatňujú nároky rovnakého druhu najmenej desiatich osôb.
Poľská právna úprava je príkladom sektorového prístupu, čo znamená, že skupinové konanie nie je možné v ľubovoľnom prípade, ale len v určitých kategóriách prípadov.
Skupinové konanie je možné len v prípadoch, kedy dochádza k uplatňovaniu
nárokov zo škody spôsobenej vadným výrobkom, nárokov vyplývajúcich
z neplnenia alebo vadného plnenia zmluvného záväzku, nárokov
z bezdôvodného obohatenia, nárokov zo spôsobenej škody a v ostatných veciach len nárokov vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľa.
Osoba, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie skupinového konania, vystupuje ako zástupca týchto osôb. Zástupcom môže byť len jeden z členov skupiny, t. j. zástupca je sám nositeľom hmotnoprávneho nároku alebo zástupcom
môže byť tzv. spotrebiteľský ombudsman. Zástupca musí byť schválený všetkými členmi skupiny a z procesného hľadiska vystupuje ako jediný na strane
žalobcu. Poľská právna úprava súčasne vyžaduje, aby aj zástupca bol zastúpený
advokátom, resp. profesionálnym právnym zástupcom. Okrem tejto požiadavky
zákon bližšie neupravuje vzťahy medzi zástupcom a členmi skupiny, strany tieto
otázky spravidla riešia uzatvorením osobitnej dohody.106
Ako už bolo uvedené, poľská právna úprava je príkladom opt‑in modelu.
Účastníkom konania môže byť len osoba, ktorá priamo vyjadrila vôľu zúčastniť
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sa konania predložením vyhlásenia o vstupe do skupiny žalobcov. Existencia
skupinového konania súčasne nevylučuje možnosť individuálneho uplatňovania
subjektívnych nárokov osobami, ktoré nie sú členmi skupiny alebo boli členmi
skupiny, no neskôr, v dôsledku vystúpenia zo skupiny, prestali byť jej členmi.
Rozsudok je záväzný pre všetkých členov skupiny, hoci tí formálne nie sú
účastníkmi konania.
Skupinové konania patria do funkčnej právomoci všeobecných regionálnych
súdov, ktorých je 45.107 Poľský model teda nepredpokladá vytvorenie osobitnej
štruktúry špecializovaných súdov.
Skupinová žaloba je prípustná za predpokladu splnenia niekoľkých podmienok:
a) homogenity nárokov jednotlivých členov skupiny,
b) rovnaký alebo podobný skutkový základ,
c) požadované množstvo členov skupiny, t. j. najmenej desať,
d) musí ísť o jeden z nárokov, ktoré je možné uplatňovať skupinovo,
e) v prípade uplatňovania peňažných nárokov sa vyžaduje „štandardizácia“
nárokov jednotlivých členov skupiny, čo znamená, že najmenej dvaja členovia skupiny musia uplatňovať peňažný nárok v rovnakej výške.
Osobitné pravidlá týkajúce sa financovania konania upravené nie sú, a preto
sa aj na skupinové konania vzťahujú všeobecné pravidlá o náhrade trov konania.
Keďže zástupca je jedinou osobou vystupujúcou na strane žalobcu, ako jediný
súčasne znáša aj náklady konania. Právna úprava taktiež nijako nereguluje prerozdelenie nákladov konania medzi jednotlivých členov skupiny vrátane nákladov právneho zastúpenia. Tieto otázky, ako už bolo uvedené, sú vecou dohody
medzi členmi skupiny.
Skupinové konanie pozostáva z dvoch atypických štádií, ktoré štandardné
súdne konanie nezahŕňa a ktoré predchádzajú samotnému meritórnemu posúdeniu skupinovej žaloby. Prvou je fáza schválenia prípadu a druhou je fáza formovania skupiny.108
Fáza schvaľovania prípadu spočíva v preskúmaní, či konkrétny prípad môže
byť predmetom skupinovej žaloby. Ak je výsledok súdneho skúmania pozitívny,
súd vydá rozhodnutie o pripustení žaloby v rámci skupinového konania, voči
ktorému je prípustné odvolanie.
Druhou fázou je formovanie skupiny. Táto začína oznámením o začatí kona107
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nia. Pokiaľ ide o spôsob uverejnenia oznámenia, určuje ho súd s prihliadnutím
na okolnosti konkrétneho prípadu. Obsah oznámenia navrhuje žalobca a jeho
účelom je vytvoriť možnosť vstupu do skupiny pre každého potenciálneho žalobcu. Vyhlásenia o vstupe do skupiny sú predkladané zástupcovi, ktorý na
základe doručených vyhlásení pripraví zoznam členov skupiny. Súd následne
doručí zoznam členov žalovanému a určí lehotu na podanie námietok voči členstvu jednotlivých osôb v skupine. Žalovaný tak môže namietať zaradenie osoby
do skupiny tvrdením, že nárok tejto osoby je odlišný od nárokov ostatných členov skupiny, napr. že je založený na inom skutkovom základe. Výsledkom tohto
štádia je rozhodnutie o zložení skupiny, ktoré môže byť napadnuté opravným
prostriedkom.
Tretím štádiom je konanie vo veci samej. V tomto ohľade osobitný zákon neupravuje nijaké osobitosti a na konanie sa vzťahujú všeobecné pravidlá upravujúce civilný proces. Napriek tomu sa vzťahujú na skupinové konania určité osobitosti. Súd je napr. povinný uviesť v rozsudku všetkých členov skupiny, hoci
formálne nie sú účastníkmi konania. Ak je predmetom konania peňažné plnenie,
súd by mal určiť peňažnú sumu, ktorá bude vyplatená jednotlivým členom skupiny alebo podskupiny. Ak nie je možné presne určiť výšku nároku každého
člena skupiny alebo je takéto preukázanie obzvlášť náročné, súd môže podľa
vlastného uváženia rozhodnúť, že výška nároku člena, ktorého nárok nemožno
vyčísliť, nebude vyššia, ako je štandardizovaná výška pohľadávky.
Osobitosťou skupinového konania je taktiež existencia práva žalovaného žiadať zloženie primeraného preddavku s cieľom zabezpečiť náklady konania.
Zámerom je vytvoriť nástroj, ktorý by zabránil neuváženým skupinovým konaniam. O povinnosti zložiť preddavok rozhoduje súd, ktorý môže, no nemusí
takémuto návrhu vyhovieť. Výška preddavku však nesmie presiahnuť 20 %
hodnoty predmetu sporu.
Je povinnosťou súdu v priebehu konania viesť strany k zmierlivému urovnaniu sporu prostredníctvom mediácie. Zástupca, ktorý sa rozhodne pre tento spôsob urovnania sporu, musí získať súhlas aspoň polovice členov skupiny. Analogicky, späťvzatie žaloby, zmena žaloby alebo uzatvorenie dohody o urovnaní sú
podmienené súhlasom najmenej jednej polovice členov skupiny.

9.4 Bulharsko
Bulharsko je jedna z krajín, ktorá do svojho právneho poriadku prijala horizontálnu109 právnu úpravu kolektívneho uplatňovania nárokov. Ustanovenia bulhar109
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ského civilného procesného poriadku sa vzťahujú na uplatňovanie akéhokoľvek
porušenia spoločného či kolektívneho práva alebo právom chráneného záujmu.
Podľa § 379 bulharského civilného procesného poriadku možno kolektívne
uplatňovať negatórne nároky (t. j. smerujúce k zdržaniu sa určitého konania),
ako aj kompenzačné nároky (t. j. nároky smerujúce k zaplateniu náhrady škody),
a to najmä vtedy, ak vzhľadom na povahu porušenia nie je možné presne identifikovať okruh dotknutých osôb. Zákon priznáva vecnú legitimáciu:
a) každej osobe, ktorá tvrdí, že je dotknutá porušením spoločného záujmu,
b) združeniu založenému ad‑hoc na ochranu osôb dotknutých konkrétnym
porušením kolektívneho záujmu alebo
c) združeniu založenému s cieľom chrániť kolektívne záujmy (spravidla spotrebiteľské združenia).110
Z procesného hľadiska tak na strane žalobcov vystupujú buď všetky osoby
tvoriace skupinu, alebo združenie ako osobitný zástupca, ktorý v mene a na účet
jednotlivých členov skupiny vykonáva ich procesné práva.
Či určitá konkrétna osoba patrí alebo nepatrí do skupiny dotknutých osôb, je
podmienené splnením osobitných podmienok vzťahujúcich sa na konkrétny
prípad porušenia subjektívnych práv (napr. členmi skupiny budú všetci zákazníci telekomunikačného operátora, ktorí s ním uzatvorili zmluvu v čase od –
do111). Tento prístup by v konečnom dôsledku mal zabezpečiť, že zloženie skupiny bude stabilné, pričom tie dotknuté osoby, ktoré uplatnia svoje opt‑out
právo, naďalej nebudú považované za osoby, ktorých práva boli konaním žalovaného subjektu porušené alebo ohrozené.
Osobitosťou bulharského prístupu je súbežné uplatňovanie princípov opt‑in
a opt‑out. Súd, ktorý prejednáva konkrétnu vec, musí pripustiť procesnú účasť
ďalších poškodených osôb alebo organizácií určených na ochranu kolektívnych
nárokov, pokiaľ o to požiadajú v rámci stanovenej lehoty (opt‑in) a súčasne
vylúčiť z konania tie osoby, ktoré v stanovenej lehote oznámili, že pri uplatňovaní svojho nároku budú ďalej postupovať individuálne (opt‑out).
Skupina dotknutých osôb musí byť definovaná v žalobe bez potreby identifikácie každej dotknutej osoby. Na tento účel sa súd za účasti žalobcu
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a žalovaného oboznámi so všetkými okolnosťami určujúcimi okruh dotknutých
osôb, ako aj so spôsobom, akým by mala byť vedená komunikácia vo vzťahu
k verejnosti s ohľadom na uplatnený nárok. Súd následne určí spôsob informovania verejnosti a súčasne určí lehotu na zaslanie oznámenia o tom, či dotknutá
osoba má záujem zúčastniť sa tohto konania (opt‑in), alebo bude uplatňovať
svoje nároky individuálne.
Súd je následne povinný podľa čl. 381 cit. zákona ex offo overiť prípustnosť
uplatneného nároku, ako aj schopnosť osoby alebo osôb, ktoré podali žalobu,
v dobrej viere chrániť poškodené osoby a ich schopnosť znášať náklady konania. Súd na tento účel môže vykonať verejný výsluch osôb, ktoré podali žalobu.
Súd bude pokračovať v konaní len za predpokladu, že sú splnené uvedené podmienky.
Súd je povinný počas celého konania viesť strany k zmierlivému urovnaniu
sporu. Pokiaľ sa tak stane a strany skutočne dohodu o mimosúdnom urovnaní
veci uzatvoria, podlieha takáto dohoda schváleniu zo strany súdu z hľadiska, či
uzatvorená dohoda o urovnaní nie je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi,
alebo či dotknuté práva môžu byť dostatočne chránené prostredníctvom nástrojov dohodnutých v urovnaní.

9.5 Rakúsko
Rakúsky právny poriadok nemá osobitné pravidlá týkajúce sa kolektívneho
uplatňovania nárokov, ktoré by bolo možné porovnať s právnymi úpravami
regulujúcimi skutočné kolektívne konania, no napriek tomu v ňom možno identifikovať tri mechanizmy,112 ktoré smerujú v určitej miere ku kolektívnemu
uplatňovaniu nárokov. Ani jeden z týchto mechanizmov nemožno považovať za
rýdzo horizontálny.
Prvým nástrojom sú zväzové žaloby (Verbandsklage) upravené v zákone
o ochrane spotrebiteľa a v zákone o nekalej súťaži. Vybrané subjekty (spolková
komora zamestnancov, rakúska hospodárska komora a iné) majú právo podať
žalobu v niektorých prípadoch, v ktorých dochádza k poškodzovaniu práv spotrebiteľov. Ich nevýhodou je skutočnosť, že nevyvolávajú právne následky voči
tretím osobám a majú výlučne charakter negatórnej žaloby smerujúcej
k zdržaniu sa určitého protiprávneho konania.
Druhým nástrojom sú tzv. zväzové vzorové žaloby (Verbandsmusterklage),
v ktorých vystupuje len jeden žalobca a žalovaný a pre obdobné konania má
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rozhodnutie súdu len príkladný charakter. Nárok konkrétneho jednotlivca je
postúpený na určitý zväz, ktorý následne podáva žalobu, ktorou sa domáha
ochrany postúpeného nároku. Nevýhodou tohto nástroja je to, že o každom jednotlivom nároku sa musí viesť samostatné konanie. Ako výhodu možno naopak
vnímať to, že pokiaľ vo veci rozhodne Najvyšší súdny dvor, malo by byť
v rovnakých prípadoch rozhodnuté rovnako.
Spoločným nedostatkom oboch konaní je skutočnosť, že nemajú právnu záväznosť vo vzťahu k tretím osobám. Kolektívne nároky viacerých subjektov
možno účinne uplatňovať až pomocou tretieho mechanizmu, ktorý je označovaný ako Österreichisches Modell der Sammelklage113 (rakúsky model hromadnej
žaloby). Žiada sa upozorniť, že tento model je výsledkom aplikačnej praxe na
úseku hromadného uplatňovania nárokov a nejde o osobitnú skupinu právnych
noriem. Napriek tomu je označovaný ako úspešný a efektívne fungujúci model.
Základným princípom tohto modelu je „kolektivizácia“ jednotlivých nárokov
potenciálnych žalobcov v podobe ich postúpenia na združenie, ktoré následne
vo vlastnom mene podáva žalobu. Prakticky existujú len dve združenia, ktoré
podávajú takéto žaloby a to VKI – Verein für Konsumenteninformation (zamerané na ochranu spotrebiteľa) a Arbeiterkammern (komora zameraná na ochranu
pracovnoprávnych nárokov).
Táto schéma umožňuje zhromaždiť veľké množstvo potenciálnych žalobcov,
ktorí by inak žalobu samostatne z rôznych dôvodov nepodávali. Atraktivitu
tohto modelu naviac zvyšuje skutočnosť, že hromadnú žalobu nefinancujú zastúpení potenciálni žalobcovia, ale náklady konania znášajú tretie osoby, ktoré
uzatvárajú s účastníkmi konania dohodu, že v prípade úspechu v konaní získajú
určitý podiel z predmetu sporu, zatiaľ čo v prípade neúspechu budú niesť všetky
výdavky spojené s konaním. Žiada sa uviesť, že touto treťou, financujúcou osobou je spravidla podnikateľ, ktorý to robí s cieľom dosiahnuť zisk. Na tento účel
došlo len prednedávnom k založeniu osobitného združenia COBIN Claim (COBIN – Consumers‑Business‑Investors).114 Tento postup je známy ako
pactum de quota litis,115 jeho právnym základom je § 879 ods. 2 ABGB a má
chrániť účastníkov konania pred neistým výsledkom konania.
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Právnym základom hromadnej žaloby je § 227 rakúskeho Zivilprozessordnung.116 Potenciálny rozsah tejto žaloby nie je obmedzený a prakticky je uplatniteľný na každý súkromnoprávny nárok. Hoci základným predpokladom uplatnenia tohto modelu je kolektivizácia pohľadávok prostredníctvom ich postúpenia na jeden žalujúci subjekt, jednotlivé nároky ostávajú aj po ich postúpení
samostatné a súd musí rozhodnúť o každom z nich. Rozhodnutie o jednom nároku preto nepredstavuje precedens vo vzťahu k ostatným nárokom, napriek
tomu bude mať takéto rozhodnutie významný vplyv aj na rozhodnutia
o ostatných nárokoch.
Predpokladom podania kolektívnej žaloby je splnenie predpokladov, ktoré
definoval rakúsky Najvyšší súd v konaní 4 Ob 116/05w117 tak, že právny základ,
ako aj príslušné právne a faktické aspekty každého nároku musia byť rovnaké
alebo podobné a na všetky nároky je možné uplatniť rovnaký procesný postup.

9.6 Francúzsko
Vo Francúzsku vzniklo už pred prijatím zákona o kolektívnych žalobách
z r. 2014 (loi Hamon) viacero modelov spoločného uplatnenia práv v súdnom
konaní.
Za taký model sa v správnom súdnictve považuje tzv. procedúra pilotného
rozsudku. Tá vychádza z toho, že ak sa podá väčšie množstvo identických žalôb
pred rovnakým správnym súdom, je jedna typická vybraná a riešená prednostne.
Ostatné žaloby sú potom vybavené bez pojednávania v zrýchlenom konaní podľa pilotného vzoru.
Druhým modelom sú tzv. substitučné žaloby v pracovnom práve, ktoré
vznikli prostredníctvom súdnej praxe. Tie dovoľujú odborovej organizácii podať žalobu namiesto zamestnanca ako slabšej strany sporu (napr. ak má len
dočasný pracovný pomer), pričom výsledok tohto sporu je potom záväzný aj pre
ostatných členov skupiny v rovnakej pozícii. Niektorí autori118 hodnotia toto
riešenie ako systém opt‑out, pretože žaloba nie je podávaná v mene jednotlivých osôb a závisí od každej z nich, aby sa rozhodla, či chce alebo nechce
uplatniť právo na základe výsledku tohto konania.
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Do tretice treba spomenúť reprezentatívnu formu spoločného zastúpenia (action en représentation conjointe), ktorá sa pôvodne týkala spotrebiteľského
práva, súťažného práva a práva životného prostredia. Podľa čl. L 422‑1 zákonníka o ochrane spotrebiteľov (Code de la consommation) išlo o žalobu podávanú záujmovým združením v záujme poškodených osôb nachádzajúcich sa
v obdobnom postavení. Jeho zmyslom bola ochrana práv spotrebiteľov. Táto
žaloba smerovala k zákazu činnosti uvedenej v žalobe.
K zásadnejšej zmene v oblasti kolektívneho uplatňovania práva došlo vo
Francúzsku až v dôsledku prijatia zákona č. 344/2014 zo 17. marca 2014
o ochrane spotrebiteľov. Ten zaviedol novú skupinovú žalobu (l’action de
groupe) v oblasti spotrebiteľského práva. Konanie o tejto žalobe pozostáva zo
štyroch hlavných fáz:
a) podanie žaloby združením spotrebiteľov a jej schválenie súdom,
b) vydanie rozsudku, ktorý zakotvuje zodpovednosť, kompenzáciu
a definovanie skupiny, na ktorú sa zodpovednosť profesionála vzťahuje,
c) zverejnenie rozsudku a jeho distribúcia vymedzenej skupine spotrebiteľov,
ktorí chcú profitovať zo žaloby,
d) rozdelenie finančnej kompenzácie medzi členov definovanej skupiny.
Zmyslom hromadnej žaloby je náhrada škody spôsobenej spotrebiteľom
s vylúčením nemajetkovej ujmy a ujmy na zdraví. Pre túto žalobu je typické, že
žalobu môžu uplatňovať v záujme prihlásených poškodených osôb vybrané
organizácie. Ostatní poškodení sa môžu sami prihlásiť po prvej fáze, teda po
vydaní právoplatného určovacieho rozsudku, v ktorom súd posúdil prípustnosť
hromadnej žaloby, zodpovednosť škodcu a spôsob náhrady škody (akýsi late
opt‑in). Rozsudok je pritom záväzný pre všetkých členov skupiny, ktorí sa pripoja po prvej fáze konania.
Hoci pôvodnou ambíciou návrhu zákona o kolektívnych žalobách (action de
group) bolo zavedenie hromadnej žaloby podľa amerického vzoru, ostal napokon schválený zákon pod silným vplyvom tradičného francúzskeho procesného
práva a v mnohom sa líši od amerického class action. Na rozdiel od amerického
modelu opt‑out počíta prijatý francúzsky zákon o kolektívnej žalobe s modelom
opt‑in a rovnako sú spod tejto žaloby vylúčené nároky sankčného charakteru
(punitive damages).
Na rozdiel od bežného procesného predpisu predvída nový francúzsky zákon
o skupinovej žalobe menej formalizovaný priebeh procesu o náhrade škody, ak
je stranou sporu spotrebiteľ. Napriek tomu, že v názve zákona sa uvádza pojem
skupinová žaloba, mnohí autori119 uvádzajú, že v skutočnosti ide o žalobu re119
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prezentatívneho typu (resp. spolkovú žalobu).
Nový nástroj skupinovej žaloby francúzskeho práva vyžaduje ešte doladenie
viacerých detailov, vrátane procesných, ale aj spôsobu výpočtu náhrady, ktorá
sa má poskytnúť dotknutým osobám. Na novom modeli kolektívnej žaloby by
sa podľa vyjadrenia francúzskeho ministra pre spotrebiteľov nemali priživovať
veľké advokátske kancelárie, ako je to v prípade amerického class action, pretože vysúdená čiastka má byť vyhradená výlučne združeniu zastupujúceho
v konaní záujmy spotrebiteľov.
Pôsobnosť nového francúzskeho zákona bola rozšírená aj do oblasti zdravotníctva a životného prostredia. Zákonom z 18. novembra 2016 o modernizácii
justície v 21. storočí (Le décret n° 2017‑888 du 6 mai 2017, en application de
la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) bola
pôsobnosť zákona o skupinovej žalobe rozšírená aj na oblasť diskriminácie
v pracovnom práve, ochranu osobných údajov a verejné zdravie (škody spôsobené liečivami).

9.7 Maďarsko
Maďarský právny poriadok umožňuje tzv. kolektívny súdny spor len od
1. januára 2018 po nadobudnutí účinnosti zákona č. CXXX/2016 o civilnom
sporovom konaní. Tento zákon obsahuje popri úprave konaní začatých vo verejnom záujme aj osobitnú úpravu tzv. spoločného konania (§ 580 a nasl.), čo je
vlastne osobitná forma kolektívneho uplatnenia práva v civilnom procese. Maďarská úprava o kolektívnej žalobe preberá viaceré prvky, ktoré sa vyskytujú
v holandskej a v anglickej úprave. Okrem modelu opt‑in možno v ňom nájsť aj
prvky modelu opt‑out, keď pripúšťa zvýšenú flexibilitu pokiaľ ide o účastníctvo
na žalobe.
Vo forme kolektívneho sporu možno uplatniť jedno alebo viac práv najmenej
desiatich žalobcov, ak obsah týchto práv je u všetkých žalobcov totožný, rovnorodý, napr. nárok na náhradu konkrétneho druhu škody (tzv. „reprezentatívne
právo“) a ak skutočnosti zakladajúce reprezentatívne právo sú vo svojej podstate
vo vzťahu k všetkým žalobcom rovnaké (tzv. „reprezentatívne skutočnosti“).
Kolektívny spor možno viesť:
a) s cieľom uplatniť nároky vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv,
b) v pracovnoprávnom spore alebo
c) ak ide o nároky vyplývajúce zo škôd na zdraví alebo zo škôd na majetku,
ak boli bezprostredne spôsobené nepredvídateľným zaťažením životného
prostredia spočívajúcom v ľudskom konaní alebo opomenutí.
O pripustení kolektívneho sporu rozhoduje súd na základe žiadosti, ktorá je
súčasťou žaloby. Žiadosť musí obsahovať:

a) označenie spoločných žalobcov a skutočnosť odôvodňujúcu ich združenie,
b) označenie toho žalobcu, ktorý ako jediný bude v konaní vystupovať
v mene spoločných žalobcov (tzv. „reprezentatívny žalobca“) a označenie
náhradného reprezentatívneho žalobcu,
c) odkaz na plnomocenstvo oprávňujúce na vedenie sporu, ktoré reprezentatívny žalobca udelil právnemu zástupcovi,
d) označenie reprezentatívneho práva,
e) označenie reprezentatívnych skutočností,
f) určenie takého prostriedku, príp. spôsobu, ktoré sú spôsobilé potvrdiť, že
každý zo žalobcov je osoba, vo vzťahu ku ktorej existujú reprezentatívne
skutočnosti a na základe toho jej prislúcha reprezentatívne právo (čím sa
dokazuje na vzájomné prepojenie žalobcov a ich nárokov) a
g) odkaz na zmluvu o kolektívnom spore.
Žalobu na začatie konania o kolektívnom spore podáva a žiadosť o povolenie
takéhoto sporu predkladá reprezentatívny žalobca. V žalobe musia byť nároky
žalobcov označené samostatne vo vzťahu ku každému žalobcovi.
Súd zamietne žiadosť o povolenie kolektívneho sporu v prípade, ak počet žalobcov je nižší ako desať, ak predmetom konania nie je vec, o ktorej je možné
viesť kolektívny spor, ak tvrdené právo nie je reprezentatívne, ak skutočnosti
odôvodňujúce tvrdené právo nie sú reprezentatívne, ak označený prostriedok
a spôsob nie je spôsobilý na potvrdenie vzájomného prepojenia žalobcov, alebo
ak pripustenie kolektívneho sporu nie je účelné.
Súd v rozhodnutí o povolení kolektívneho sporu uvedie reprezentatívne právo, reprezentatívne skutočnosti a spôsob overenia vzájomného prepojenia, ako
aj lehotu danú na preukázanie skutočného vzájomného prepojenia.
Pred začatím konania o kolektívnom spore musia oprávnené osoby, ktoré
chcú takýmto spôsobom uplatniť svoje práva, uzavrieť písomne zmluvu
o kolektívnom vedení sporu, ktorá, okrem iného, musí obsahovať označenie
reprezentatívneho žalobcu, pravidlá týkajúce sa nákladov spojených
s uzatvorením zmluvy o kolektívnom vedení sporu vrátane výdavkov súvisiacich s prípravou kolektívneho sporu, podrobnosti o povinnosti strán sporu súvisiace s poskytovaním procesných dokumentov, pravidlá týkajúce sa zodpovednosti reprezentatívneho žalobcu, najmä podrobnosti o spôsobe a forme náhrady
škody spôsobenej neodborným vedením sporu, úpravu toho, či sa po začatí kolektívneho sporu môžu k zmluve o kolektívnom vedení sporu pripojiť nové
strany, resp. či zmluvné strany môžu individuálne vypovedať zmluvu
o kolektívnom vedení sporu, určenie pravidiel o tom, akým spôsobom bude
reprezentatívny žalobca informovať o prebiehajúcom konaní strany zmluvy, ako
aj ich dohľad nad priebehom konania, podrobnosti o tom, v akom pomere vo
vzťahu k pôvodne uplatnenému nároku patrí žalobcom prisúdená suma alebo na

základe urovnania prislúchajúca peňažná suma, iná vec alebo právo a iné. Strany tejto zmluvy sa pritom následne nesmú dohodnúť na inom prerozdeľovacom
pláne, ako je dohodnuté v zmluve.
Vstup do konania o kolektívnej žalobe v pozícii nového žalobcu alebo vystúpenie z neho je možný iba v štádiu rozhodovania súdu o povolení sporu a len so
súhlasom súdu. Súhlas súdu s prípadným vstupom alebo vystúpením môže reprezentatívny žalobca žiadať iba raz a spoločne pre všetky zainteresované osoby. Súd udelí súhlas iba vtedy, ak v dôsledku vstupu alebo vystúpenia z konania
nedôjde k takej zmene okolností ovplyvňujúcich rozhodnutie sudcu
o kolektívnej žalobe, ktoré by si vyžadovali opakovanie predchádzajúcich úkonov pri prijímaní žaloby alebo podstatnú zmenu ich obsahu. S cieľom preukázať
vstúpenie alebo vystúpenie je vstupujúci žalobca povinný pripojiť vyhlásenie
o pristúpení k zmluve o kolektívnom vedení sporu a v prípade vystúpenia je
vystupujúci žalobca povinný pripojiť výpoveď tejto zmluvy.
Práva patriace v kolektívnom spore žalobcom môže vykonávať výlučne reprezentatívny žalobca. Žalobcovia sú pritom oprávnení zúčastniť sa pojednávania, a to aj v prípade vylúčenia verejnosti a majú tiež právo nahliadať do spisov.
Súd v kolektívnom spore rozhodne o žalobe žalobcov jednotne a svoje rozhodnutie prijme s ohľadom na reprezentatívne právo a vo vzťahu
k reprezentatívnym skutočnostiam na základe zisteného skutkového stavu. Žalovaného zaviaže iba vo vzťahu k tým žalobcom, u ktorých bolo preukázané
skutočné vzájomné prepojenie. Ak súd z dôvodu neúspešného preukázania vzájomného prepojenia zamietne žalobu iba vo vzťahu k jednému alebo viacerým
žalobcom, reprezentatívny žalobca môže z tohto dôvodu napadnúť rozsudok
odvolaním iba vo vzťahu k týmto žalobcom.

KAPITOLA IV

UPLATŇOVANIE KOLEKTÍVNYCH NÁROKOV
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE DE LEGE LATA A DE
LEGE FERENDA
1
Možnosti uplatňovania kolektívnych nárokov
v Slovenskej republike de lege lata
Napriek tomu, že v právnom poriadku Slovenskej republiky, najmä
v základnom procesnoprávnom predpise – Civilnom sporovom poriadku, zákon
č. 160/2015 Z. z., nie je zatiaľ výslovne zakotvený inštitút hromadnej žaloby,
nič nebráni tomu, aby sa v konaní pred súdom vymáhali súčasne viaceré nároky
(dokonca bez obmedzenia ich počtu), ktoré sú založené na tom istom právnom
základe.
Vymáhanie takýchto nárokov pripúšťajú niektoré inštitúty Civilného sporového poriadku. Spomenúť možno najmä procesné spoločenstvo, ktoré je všeobecným inštitútom prípustným takmer vo všetkých konaniach bez obmedzenia
predmetu sporu alebo povahy a počtu strán. Tiež možno spomenúť aj konanie
o abstraktnej kontrole v spotrebiteľskej zmluve alebo antidiskriminačný spor.
Vymáhanie takýchto nárokov však pripúšťajú aj niektoré hmotnoprávne inštitúty. Z nich možno spomenúť napr. nárok štátu na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 456 OZ a nárok na domáhanie sa zdržania nekalosúťažného
konania alebo nárok na odstránenie závadného stavu podľa § 53 a § 54 OBZ.
Vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty mali prijať právnu úpravu kolektívneho uplatňovania nárokov podľa odporúčania č. 2013/396/EÚ, pre lepšie
porovnanie inštitútov obsiahnutých v našej právnej úprave s požiadavkami obsiahnutými v odporúčaní, sa pri ďalšom výklade vychádza z terminológie použitej v tomto odporúčaní.
V zmysle nej [bod 3 písm. a)] sa pod kolektívnym uplatňovaním nárokov rozumie právny mechanizmus, ktorý zabezpečuje dvom alebo viacerým fyzickým
alebo právnickým osobám možnosť uplatňovať si nárok na zastavenie protiprávneho správania (nárok na prikázanie zdržania sa určitého konania) alebo
nárok na náhradu hromadnej škody. Svoje nároky si môžu uplatňovať fyzické
alebo právnické osoby samy alebo prostredníctvom subjektu oprávneného podať
žalobu v zastúpení.
Ak sa budú v konaní kolektívne vymáhať nároky určitej skupiny osôb (napr.

nároky na náhradu škody spôsobenej viacerým poškodeným tým istým alebo
obdobným protiprávnym konaním), pričom skupina osôb je súčasne aj účastníkom konania, malo by ísť v zmysle terminológie používanej pri hromadných
žalobách o skupinovú hromadnú žalobu. Z našich inštitútov je k takejto žalobe
najbližšie inštitút samostatného procesného spoločenstva.
Na druhej strane, ak sa nebudú v konaní kolektívne vymáhať nároky, ale bude sa vymáhať kolektívny nárok (napr. nárok na zdržanie sa určitého konania)
a ak skupina osôb nebude účastníkom konania, no namiesto nej bude účastníkom osoba, ktorá je len procesne legitimovaná na podanie žaloby, malo by ísť
v tomto prípade v zmysle zaužívanej terminológie o žalobu v zastúpení, príp.
o žalobu vo verejnom záujme. Z našich inštitútov je k takejto žalobe najbližšie
inštitút konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Tiež sem
možno zahrnúť aj inštitút vymáhania nárokov z nekalosúťažného konania,
z nekalej zmluvnej podmienky a nekalej obchodnej praxe.
Prípadné iné špecifické druhy hromadných žalôb [napr. kolektívna nadväzná
žaloba, ktorú predpokladá odporúčanie v bode 3 písm. e)] nie je možné porovnať so žiadnym inštitútom z našej právnej úpravy, ktorý by sledoval aspoň podobné ciele. Je však pravdou, že v zákone č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže je zakotvená viazanosť súdu rozhodujúceho o náhrade škody
právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
o porušení práva hospodárskej súťaže alebo konečným rozhodnutím súdu preskúmavajúceho toto rozhodnutie (§ 4 ods. 1). Tiež konečné rozhodnutie
o porušení práva hospodárskej súťaže vydané v inom členskom štáte EÚ sa
považuje za dôkaz o porušení práva hospodárskej súťaže, pokiaľ v súdnom
konaní o náhradu škody nebude preukázaný opak (§ 4 ods. 2). Hoci predmetný
zákon kolektívne uplatňovanie nárokov výslovne neupravuje, neznamená to, že
by zákonom stanovená záväznosť rozhodnutí nebola použiteľná pri existujúcich
formách kolektívneho uplatňovania nárokov.
Základnou otázkou preto ostáva, či existujúce inštitúty sú porovnateľné
s právnou úpravou hromadných žalôb, ktorej základné zásady sú vymedzené
v odporúčaní, t. j. či garantujú dostatočnú ochranu práv skupiny osôb, o ktorej
nárokoch sa vedie konanie, alebo či je potrebná (zásadná) zmena našej právnej
úpravy.

1.1
Samostatné procesné spoločenstvo (subjektívna kumulácia)
Samostatné procesné spoločenstvo (§ 76 CSP) je typický procesný inštitút, ktorý je našej právnej úprave dlhodobo známy. Jeho podstata spočíva v tom, že

v tom istom konaní vystupuje na strane žalobcu alebo na strane žalovaného
viacero subjektov, minimálne však dvaja. Z nich si každý v konaní uplatňuje
alebo bráni svoje samostatné subjektívne právo. Každý z nich koná v konaní
sám za seba, čo znamená, že úkon urobený jedným zo spoločníkov vyvoláva
účinky len voči nemu samému, teda nie aj voči ostatným spoločníkom.
A napokon, o každom nároku súd rozhoduje samostatne. Môže síce o všetkých
nárokoch rozhodnúť v jednom rozsudku, ale o každom rozhodne samostatným
výrokom, ktorý samostatne, nezávisle od ostatných, nadobúda právoplatnosť
a záväzné účinky vyvoláva len medzi konkrétnym spoločníkom a jeho odporcom. Nie je vylúčené, že o všetkých nárokoch môže súd rozhodnúť rovnako,
to znamená, že všetkým žalobcom môže ich právo priznať alebo zamietnuť, ale
tiež môžu byť výroky voči každému spoločníkovi rozdielne. Niet teda pochybností o tom, že samostatné procesné spoločenstvo umožňuje kolektívne uplatňovanie nárokov.
K samostatnému procesnému spoločenstvu môže dôjsť dvoma spôsobmi.
A to buď z vôle žalobcu, alebo na základe rozhodnutia súdu.
Žalobca je jediný subjekt, ktorý je oprávnený v sporovom konaní vymedziť
okruh účastníkov konania. V prípade, že má na strane žalovaných vystupovať
viacero subjektov, stačí ich uviesť v žalobe. Z vlastnej iniciatívy žalovaný nemôže meniť okruh žalovaných subjektov. To znamená, že v ich prípade nie je
možné hovoriť ani o systéme opt‑in, ani o systéme opt‑out.
Na strane žalujúcej strany musia vystupovať v zmysle bodu 3 odporúčania
viaceré subjekty (fyzické alebo právnické osoby), najmenej však dva. Ani počet
subjektov v našom procesnom spoločenstve nie je limitovaný hornou hranicou.
Zo samej podstaty spoločenstva vyplýva len minimálna hranica dvoch subjektov.
Kreovanie žalujúceho účastníka je zakotvené v bode 21 odporúčania. Podľa
neho by sa mal žalujúci subjekt vytvárať na základe výslovného súhlasu fyzických alebo právnických osôb, ktoré tvrdia, že utrpeli škodu (tzv. zásada opt‑in).
Aj podľa našej právnej úpravy, ak má byť na strane žalobcu viacero subjektov, musí s tým každý z nich súhlasiť. Platí totiž zásada, že nikto sa nemôže stať
žalobcom proti svojej vôli. Znamená to, že systém kreovania spoločenstva sa
podobá systému opt‑in, ktorý je založený na záujme subjektu vstúpiť do konania. Nedá sa však hovoriť, že ide o typický systém opt‑in. Dôvodom nie je ani
tak skutočnosť časová. To znamená, že pre procesné spoločenstvo nie je u nás
typické, že by až po podaní žaloby jedným alebo viacerými žalobcami bola
poskytnutá lehota iným potenciálnym subjektom na vstup do konania na stranu
žalobcu. Ani dodatočné pristúpenie ďalších žalobcov však nie je vylúčené.
Umožňuje to § 79 CSP upravujúci inštitút pristúpenia do konania. Oproti klasickej skupinovej žalobe, v ktorej vystupuje v konaní viacero subjektov, je roz-

diel v tom, že každý ďalší, kto by chcel vstúpiť do konania ako žalobca, tak
môže urobiť len so súhlasom pôvodného žalobcu (všetkých žalobcov). Právo
subjektu pristúpiť do konania nie je v § 79 CSP nijako časovo obmedzené. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že si uplatňuje samostatný hmotnoprávny nárok,
je jeho právo limitované koncentráciou konania. Možno preto konštatovať, že
právo subjektov pristúpiť do konania plne korešponduje s bodom 23 odporúčania. Ten priznáva fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré tvrdia, že utrpeli
rovnakú hromadnú škodu, možnosť pripojiť sa k žalujúcemu účastníkovi, a to
kedykoľvek pred vynesením konečného rozsudku, resp. pred iným platným
skončením veci. V tejto súvislosti je významný aj dodatok, podľa ktorého by
mali mať takúto možnosť len za podmienky, ak to nemarí riadny výkon spravodlivosti. A práve podmienka nemarenia výkonu spravodlivosti je porovnateľná s koncentráciou konania. V prípade, že spor už pokročil do takého štádia, že
pristúpenie účastníka by už nebolo praktické, resp. ak žalobca nedá súhlas na
pristúpenie ďalšieho subjektu do konania, nič nebráni tomuto subjektu podať
samostatnú žalobu, čím je zachované jeho právo na súdnu ochranu. Následným
rozhodnutím súdu by napokon aj toto ním začaté konanie mohlo byť spojené do
jedného konania s iným alebo viacerými konaniami.
Za zmienku stojí ešte problematika hromadnej škody, ktorá je hmotnoprávnou podmienkou hromadnej žaloby. Pod týmto pojmom možno v zmysle bodu 3
písm. b) odporúčania rozumieť situáciu, keď dve alebo viaceré fyzické alebo
právnické osoby utrpeli škodu v dôsledku jedného a toho istého protiprávneho
správania sa dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb.
S takýmto vymedzením pojmu hromadná škoda nie je možné súhlasiť, pokiaľ
sa trvá na spôsobení škody protiprávnym správaním sa viacerých fyzických
alebo právnických osôb, minimálne však dvoch. Je pravda, že môže dôjsť
k vzniku hromadnej škody aj v dôsledku protiprávneho konania viacerých subjektov. Na tejto podmienke však nie je spravodlivé trvať. Vylučovalo by to totiž
možnosť kolektívneho vymáhania škody v prípade, ak by hromadnú škodu spôsobil len jeden zodpovedný subjekt.
Preto pod hromadnou škodou treba rozumieť škodu, ktorá vznikla z jedného
alebo viacerých právnych dôvodov a ktorá pozostáva z viacerých škôd jednotlivých poškodených.
A napokon možno spomenúť bod 22 odporúčania, podľa ktorého člen žalujúceho účastníka by mal mať možnosť kedykoľvek pred vynesením konečného
rozsudku, resp. pred iným platným skončením veci, a to za rovnakých podmienok ako platia v prípade individuálnych žalôb, žalujúceho účastníka opustiť, a to
bez toho, aby tým stratil možnosť uplatňovať si svoje nároky inou formou. Opäť
je toto jeho právo podmienené tým, že jeho vystúpenie nemarí riadny výkon
spravodlivosti.

Možno konštatovať, že podľa našej právnej úpravy nikto nie je viazaný zotrvať v spore, ktorý začal na základe jeho žaloby, resp. do ktorého dodatočne
vstúpil, resp. s ktorým došlo k spojeniu jeho konania na základe rozhodnutia
súdu. Náš Civilný sporový poriadok upravuje inštitút späťvzatia žaloby v § 144
– § 146 CSP. Z nich vyplýva, že žalobca sa môže kedykoľvek slobodne rozhodnúť, že chce ukončiť konanie bez rozhodnutia vo veci samej tým, že vezme
svoju žalobu späť. Toto právo mu dokonca prislúcha ešte aj počas odvolacieho
konania. Ak žalobca vezme žalobu späť, súd voči nemu konanie zastaví.
S výnimkou pripustenou odporúčaním možno nájsť paralelu s právom žalovaného zabrániť späťvzatiu žaloby. A to tým, že so späťvzatím nebude súhlasiť.
Nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z odporúčania je u nás v ust. § 256
ods. 1 CSP zakotvená aj sankcia za zavinené zastavenie konania, ku ktorému
prichádza v prípade späťvzatia žaloby, okrem, ak bola žaloba vzatá späť
z dôvodu, že žalovaný uspokojil hmotnoprávny nárok, ktorý bol predmetom
žaloby. Spomenutá sankcia spočíva v tom, že žalobca by sa považoval za stranu,
ktorá procesne zavinila zastavenie konania, v dôsledku čoho by ju súd zaviazal
nahradiť trovy konania žalovanému.
Ako už bolo uvedené, vytvorenie procesného spoločenstva prichádza do úvahy aj rozhodnutím súdu. A to vtedy, ak sú na to splnené zákonné podmienky
(§ 166 CSP). Týmito podmienkami je, že:
– na tom istom súde začali viaceré konania,
– ide o konania, ktoré skutkovo spolu súvisia alebo alternatívne sa týkajú
tých istých strán,
– spojenie do jedného konania je v záujme hospodárnosti konania.
Z hľadiska úvah o možnosti kolektívneho uplatňovania nárokov možno hovoriť najmä o spojení vecí, ktoré skutkovo spolu súvisia.
V prípade existencie skutkovej súvislosti medzi spojenými vecami možno
s vysokou pravdepodobnosťou hovoriť súčasne aj o právnej zhodnosti, resp.
veľkej podobnosti. A to sú základné pojmové znaky hromadnej, resp. kolektívnej žaloby, ktorá sa považuje za typ žaloby slúžiacej na uplatňovanie obdobných
nárokov z tých istých alebo obdobných protiprávnych úkonov, ktorou dochádza
k hájeniu záujmov väčšej skupiny osôb.
Rozhodnutie súdu o spojení viacerých vecí do jedného konania alebo naopak,
rozhodnutie súdu o vylúčení niektorej veci na samostatné konanie (§ 166 ods. 2
CSP) možno prirovnať k tzv. certifikácii alebo k oprávneniu súdu zastaviť konanie o hromadnej žalobe, ak na takéto konanie nie sú splnené podmienky
(bod 8 odporúčania).
Samostatné procesné spoločenstvo prichádza do úvahy pri uplatňovaní práva
z akejkoľvek oblasti právnych vzťahov, ktorá spadá do právomoci súdov. Oblasť použitia tak zodpovedá oblastiam, ktoré sú zamýšľané na zavedenie hro-

madných žalôb v odporúčaní. Podľa bodu 7 recitálu sa síce osobitne zdôrazňuje
ochrana spotrebiteľa, hospodárska súťaž, ochrana životného prostredia, ochrana
osobných údajov, finančné služby a ochrana investorov, súčasne sa však favorizuje horizontálne uplatňovanie zásad na všetky oblasti, kde by mohlo byť relevantné kolektívne uplatňovanie nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody.
Hoci to z bodu 3 odporúčania výslovne nevyplýva, ale z charakteristiky
a samej podstaty hromadnej žaloby vyplýva, že pre obidva základné druhy hromadných žalôb je príznačné, že za celú skupinu nekonajú všetci žalobcovia, ale
len jeden z nich, ktorý je vecne legitimovaný (v skupinovej žalobe) alebo je len
procesne legitimovaný (v reprezentatívnej žalobe). Z hľadiska procesnej ekonómie aj rýchlosti konania to možno len vítať.
Jeden z týchto postupov je pri samostatnom procesnom spoločenstve predvídaný aj našou právnou úpravou. Konkrétne ust. § 75 ods. 2 CSP dáva súdu
oprávnenie rozhodnúť, že za spoločenstvo bude konať len jeden subjekt (napr.
jeden žalobca spomedzi všetkých žalobcov, nie iná osoba). Nejde o povinnosť
súdu takto rozhodnúť. Je to ponechané len na jeho voľnú úvahu. Podmienkou je,
že na jednej strane (či už na strane žalobcu alebo žalovaného) vystupuje viac
ako desať subjektov, t. j. minimálne jedenásť. Nezáleží, či k takému počtu subjektov došlo činnosťou žalobcu alebo rozhodnutím súdu o spojení viacerých
vecí do jedného konania.
Dôsledkom takéhoto rozhodnutia súdu je, že ďalšie úkony v konaní bude vykonávať len určený subjekt, len tento bude predvolávaný na pojednávania, len
tomuto sa budú doručovať rozhodnutia. Podľa doslovného znenia § 75 CSP je
výnimkou len zmena žaloby, ktorá sa musí doručiť všetkým subjektom. Domnievame sa však, že takáto úprava je nedostatočná a vzhľadom na účel zákona
treba od ostatných subjektov v postavení žalobcu vyžadovať ich súhlas aj na
zmenu alebo späťvzatie žaloby, na vzdanie sa nároku aj na uzavretie zmieru
v rozsahu, ktorý sa týka ich subjektívneho práva (nie teda vo vzťahu
k subjektívnym právam iných). Inak by s hmotnoprávnym subjektívnym oprávnením jedného subjektu disponoval niekto iný, kto na to podľa hmotného práva
oprávnenie nemá. To by znamenalo porušenie práva na spravodlivý proces.
Zákon dáva ostatným žalobcom tiež aj žalovaným možnosť vysloviť svoj nesúhlas s rozhodnutím súdu o tom, že za spoločenstvo bude konať len jeden subjekt. Zákon už ale neupravuje, aký by mal alebo mohol byť v takomto prípade
následný postup súdu. Pôvodná právna úprava (§ 29a ods. 2 OSP) výslovne
oprávňovala súd vylúčiť prejednanie takého nároku na samostatné konanie, ak
to povaha veci dovoľovala. V súčasnosti sa ale tiež dá dospieť k takémuto záveru voľnejším výkladom § 166 ods. 2 CSP. Ten oprávňuje súd vylúčiť vec na
samostatné konanie, ak sa v žalobe uvádzajú veci, ktoré sa na spojenie nehodia,

alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré súd konania spojil.
Otázka šírenia informácie o začatom konaní medzi verejnosť (upravená
v bode 10 odporúčania) nie je v našom zákone vôbec upravená. Znamená to, že
rozsah procesného spoločenstva bude závisieť od vôle žalobcov, či v tomto
smere budú vyvíjať nejakú iniciatívu alebo nie, ale tiež aj od toho, aký bude
záujem osôb dotknutých na svojich právach zúčastniť sa konania. Niektorí
z nich nemusia mať záujem napriek vedomosti o prebiehajúcom konaní. A to či
z dôvodu finančného, ktorý by sa v prípade neúspechu prejavil minimálne pri
náhrade trov konania, z dôvodu záujmu uplatňovať svoju pohľadávku
v samostatnom konaní, z dôvodu nezáujmu súdiť sa pre stále medializovanú
nedôveru voči súdnictvu, či z iných dôvodov.
Otázka financovania konania, resp. povinnosť žalobcu oznámiť súdu pôvod
finančných prostriedkov, ktoré bude používať na účely vedenia konania, nie je
v Civilnom sporovom poriadku vôbec upravená. Odporúčanie na to kladie
značný dôraz, o čom svedčí, v porovnaní s inými otázkami, dosť podrobne
upravená problematika v bode 14 až 16 odporúčania.
Odhliadnuc od tejto skutočnosti si treba uvedomiť, že v procesnom spoločenstve sú všetky subjekty v postavení žalobcu. Či už pôjde o subjekt, ktorý je na
základe rozhodnutia súdu oprávnený ako jediný konať so súdom za celú skupinu
žalobcov, alebo budú konať všetci sami za seba, budú povinní znášať výdavky,
ktoré im vznikli v konaní (§ 252 CSP) a v prípade neúspechu ich aj nahradiť
úspešnej protistrane (§ 255 ods. 1 CSP). Takáto úprava plne zodpovedá požiadavke formulovanej v bode 13 odporúčania. Vždy však pôjde o výdavky nižšie,
ako keby strana viedla samostatné konanie. Práve táto obava zo straty finančných prostriedkov môže byť určujúca pre rozhodnutie strany, či podá alebo
nepodá samostatnú žalobu, alebo či sa k inej žalobe pripojí. Inštitút procesného
spoločenstva preto problém kolektívnej žaloby nevyrieši, i keď sa javí byť výhodnejší ako podávanie samostatných žalôb. A to nielen z pohľadu strán, ale aj
z pohľadu štátu, pre ktorý menej konaní, hoci s väčším počtom strán, ale
s rovnakým alebo veľmi podobným skutkovým stavom znamená minimálne
úsporu ľudského potenciálu na strane sudcov a času vynaloženého na vykonávanie dokazovania.
Výhodou rozhodnutia o kolektívnej žalobe je, že napr. pri náhrade škody nemusí súd priznať každému členovi skupiny presne vyčíslenú sumu, ale môže
priznať jednu sumu, ktorá sa následne na základe vopred určeného pravidla
rozdelí medzi všetkých členov skupiny. Dokonca sa môže stať, že zo súdom
priznanej sumy (najmä pri systéme opt‑out) ostane určitá nerozdelená čiastka,
ktorá sa následne buď vráti žalovanému (škodcovi), alebo sa dá na charitatívne
účely.
Pri rozhodovaní o nárokoch, ktoré boli uplatnené žalobou a ich nositelia sa

stali členmi samostatného procesného spoločenstva na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia súdu o spojení vecí, sa predtým popísaná
situácia nemôže stať. Dôvodom je skutočnosť, že rozhodnutie súdu o náhrade
škody musí obsahovať toľko výrokov vo veci samej, koľko je samostatných
nárokov, a to aj vtedy, ak za všetkých spoločníkov koná na základe rozhodnutia
súdu len jeden z nich. Dokazovanie výšky jednotlivých škôd sa preto nedá zovšeobecniť.
Tomuto náročnému dokazovaniu výšky škody pri každom jednotlivom nároku by sa dalo predísť zmierom. Niet pochybností o tom, že pri existencii samostatného procesného spoločenstva môže byť predmetom iba sporová vec (nie
mimosporová), preto s uplatneným nárokom môžu subjekty disponovať. Dispozícia sa, prirodzene, týka aj možnosti uzavrieť zmier. Už bolo uvedené, že na
zmier by sa mal vyžadovať súhlas všetkých dotknutých subjektov. Zmier by sa
mohol uzavrieť tak, že by bol uzavretý len jeden zmier, v rámci ktorého by boli
jednotlivo vymedzené všetky samostatné subjektívne práva (nároky). Tiež by sa
mohlo uzavrieť aj viacero zmierov, a to podľa počtu subjektívnych práv, pričom
o každom z nich by bol uzavretý samostatný zmier. Dá sa však predpokladať, že
v súlade so zákonom by mohol byť aj tretí druh zmieru. A to taký, v ktorom by
sa všetci účastníci dohodli na celkovej výške náhrady škody a tiež aj na pravidlách jej rozdelenia medzi jednotlivých oprávnených. Iba tak by bola zabezpečená jeho určitosť nevyhnutná na to, aby sa zmier stal exekučným titulom. Tento
tretí druh zmieru by do určitej miery uľahčil dokazovanie súdu, resp. jeho voľnú
úvahu o výške škody. V konaní by sa musela preukázať len maximálna možná
výška škody, nad ktorú by už súd zmier nemohol schváliť. Naša právna úprava
preto spĺňa aj požiadavku z odporúčania o zákaze náhrady škody s represívnou
funkciou (bod 31).
Na základe predchádzajúcich úvah možno konštatovať, že inštitút samostatného procesného spoločenstva umožňuje kolektívne uplatňovanie nárokov aj
bez legislatívneho zakotvenia kolektívnej žaloby, pričom spĺňa mnohé zásady
vymedzené v odporúčaní. Ide však o typický princíp opt‑in, ktorý sa podľa
dostupných informácií v praxi veľmi neosvedčil.120 Problém racionálnej apatie
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Napr. European Law Institute považuje principiálne uprednostňovanie systému opt‑in pri
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totiž neodstraňuje a protiprávnym konaniam, ktoré majú rozsiahle celospoločenské dopady, hoci sa vo sfére jednotlivca premietajú len minimálne (tzv. difúzne
škody), čeliť nedokáže.121 Ak by mala byť kolektívna žaloba založená na princípe opt‑in, tak možno konštatovať, že by bola vo vzťahu k procesnému spoločenstvu len inak pomenovaným inštitútom.
Náš záver možno oprieť aj o vôbec nie ojedinelé názory,122 podľa ktorých je
procesné spoločenstvo (joint action) jednou z foriem kolektívneho uplatnenia
práv, ktoré by mohli viesť aj k uplatneniu práva na náhradu škody.

1.2 Postúpenie nárokov (assignment of claims)
Postúpenie pohľadávky (cessia) je jeden z tradičných hmotnoprávnych inštitútov. Upravený je v § 524 – § 530 OZ. Jeho podstata spočíva v práve veriteľa,
postúpiť svoju pohľadávku, prípadne aj len jej časť, písomnou zmluvou aj bez
súhlasu dlžníka na iný subjekt. Predmetom môže byť pohľadávka peňažná aj
nepeňažná, splatná aj nesplatná, aj pohľadávka sporná. Postúpiť nie je možné
len pohľadávky, pre ktoré to stanovuje zákon v § 525 OZ. Postúpenie pohľadávky sa môže dojednať za odplatu alebo bezodplatne (§ 527 OZ).
Pokiaľ by jednotlivé hmotnoprávne oprávnené subjekty (postupcovia, cedenti) postúpili svoje pohľadávky na dve alebo viaceré osoby (postupníkov, cesionárov), je možné, aby postupníci vymáhali už svoje nároky spoločne, pričom by
tvorili samostatné spoločenstvo.
Ak by dané nároky vymáhali postupníci samostatne, možno povedať, že by
išlo o jeden z modelov kolektívneho uplatnenia práv, ktoré predpokladá štúdia
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pod názvom „Ashurst Report“,123 ktorú dala vypracovať Komisia EÚ o stave
kolektívneho uplatňovania práv v rámci hospodárskej súťaže. Podľa predmetnej
štúdie je postúpenie nárokov (assignment of claims) formou kolektívneho
uplatnenia práv na náhradu škody. Tento inštitút umožňuje, aby jedna osoba
nezainteresovaná v základnom spore na základe postúpenia pohľadávok na náhradu škody na základe takpovediac právneho nástupníctva mohla samostatne
uplatniť práva na náhradu škody, ktoré predtým utrpelo viacero osôb.
Možno sa stretnúť aj s iným podobným názorom.124 Ten rozlišuje právny
spor medzi jednotlivými stranami, na mieru ktorého je šité civilné sporové konanie a rozdielne formy kolektívnej ochrany práva, kde možno hovoriť
o „hromadnej zainteresovanosti.“ Pod hromadnou zainteresovanosťou rozumie
situácie, keď došlo k rovnakému alebo podobnému zásahu do záujmov veľkého
počtu oprávnených osôb. Avšak aj v prípade, ak zásah do jednotlivých záujmov
vyžaduje verejnú ochranu, je úlohou zákonodarcu zaviesť osobitné mechanizmy
nápravy. Na uskutočnenie týchto cieľov popisuje viaceré možnosti, z ktorých
jedna je pripustenie, aby s cieľom spoločne uplatniť právo došlo k postúpeniu
jednotlivých práv (pohľadávok) na záujmové združenia alebo organizácie, ktoré
sa profesionálne venujú vymáhaniu práv (pohľadávok).
Samotný inštitút cessie podľa slovenského Občianskeho zákonníka je
kompatibilný s citovanými názormi. Je však pravda, že ak by postupníkom bol
len jediný subjekt, tak žalobu ním podanú, či už o náhradu škody alebo zdržanie
sa určitého konania, nie je možné subsumovať pod žiadnu formu kolektívneho
uplatňovania nárokov, ktorú predpokladá odporúčanie vo svojom bode 3.

1.3
Právo štátu domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia
Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je obdobným nárokom na peňažné
plnenie, ako je nárok na náhradu škody.
Bezdôvodné obohatenie je upravené v § 451 – § 459 OZ. Je ním majetkový
prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový
prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
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V zmysle § 456 OZ platí, že predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. V reálnom živote sa nedá vylúčiť, aby jeden
subjekt získal majetkový prospech na úkor viacerých subjektov. Tieto poškodené subjekty si môžu svoje samostatné nároky uplatňovať samostatnou žalobou
v individuálnych konaniach alebo sa môžu, podobne ako viacerí poškodení pri
nárokoch na náhradu škody, domáhať svojich nárokov ako samostatní procesní
spoločníci. V ďalšom preto možno odkázať na výklad o samostatnom procesnom spoločenstve.
Pre ďalší výklad spočívajúci v porovnávaní našej právnej úpravy
s odporúčaním má význam druhá veta § 456 OZ, podľa ktorej sa predmet bezdôvodného obohatenia musí vydať štátu, ak nemožno zistiť toho, na úkor koho
sa získal. Môže ísť napr. o nepoctivé konanie podnikateľa voči spotrebiteľom
v takom malom rozsahu, že to spotrebitelia ani nezistia. Až následná kontrola
napr. zistí, že podnikateľ mal zle nastavené váhy, v dôsledku čoho okrádal spotrebiteľov o centy, v súhrne však získal zaujímavú sumu. Alebo mal podnikateľ
zle nastavený stojan na výdaj pohonných hmôt, v dôsledku čoho vydal menší
objem tovaru každému zákazníkovi, ako sa zobrazovalo a účtovalo. V týchto
a im podobných prípadoch je prakticky nemožné zistiť jednotlivých poškodených. Preto musí voči nepoctivému subjektu nastúpiť sankcia v podobe práva
domáhať sa toho, čo subjektu podľa práva neprislúcha. Je zrejmé, že v tomto
prípade nepôjde o uplatňovanie jednotlivých nárokov, ale o jeden nárok, ktorý
je výslednicou čiastkových, teda kolektívnych nárokov. Už v predchádzajúcich
výkladoch sme sa venovali otázke rozdielu medzi kolektívnym uplatňovaním
nárokov a uplatňovaním kolektívnych nárokov.
Ust. § 456 druhá veta OZ priamo súvisí s ust. § 93 ods. 1 CSP. Podľa neho,
ak ide o uplatnenie nároku štátu na vydanie bezdôvodného obohatenia, je
oprávnený podať žalobu prokurátor.
Článok 3 bod d) odporúčania predpokladá žalobu v zastúpení. Jej podstata
spočíva v tom, že ju podáva, okrem iného, aj orgán verejnej moci. Túto podmienku by prokurátor spĺňal. Nespĺňa však ďalšiu podmienku tejto žaloby, ktorou je, že sa podáva v mene dvoch alebo viacerých subjektov, ktoré tvrdia, že sú
vystavené hrozbe utrpenia hromadnej škody, resp. ktoré utrpeli hromadnú škodu, pričom tieto subjekty nie sú účastníkmi konania. Je síce pravda, že viaceré
subjekty už utrpeli poškodenie v podobe bezdôvodného obohatenia iného subjektu na ich úkor, avšak prokurátor nepodáva žalobu na vydanie bezdôvodného
obohatenia v mene poškodených, ale vo svojom mene. Vznik oprávnenia štátu
(za ktorý bude konať prokurátor) na podanie žaloby je totiž viazané na zákonnú
podmienku, že nie je možné zistiť, na úkor koho sa bezdôvodné obohatenie
získalo.
Pri porovnaní s odporúčaním preto nie je možné vysloviť záver, že by právo

štátu vymáhať nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia bolo možné subsumovať pod kolektívne uplatňovanie nárokov.
Na druhej strane však treba povedať, že žalobou vo verejnom záujme, ktorá
je jedným z druhov hromadnej žaloby, sa presadzuje verejný záujem, nie záujem
len určitej skupiny osôb, teda súkromný záujem. Ak preto verejnú žalobu podáva oprávnený subjekt (napr. združenie alebo orgán verejnej moci), nereprezentuje individuálne záujmy svojich členov, ale verejný záujem na presadzovaní
objektívneho práva. Túto podmienku žaloba štátu o vydanie bezdôvodného
obohatenia nepochybne spĺňa.125
Štúdia pod názvom „Ashurst Report“, ktorú dala vypracovať Komisia EÚ
o stave kolektívneho uplatňovania práv v rámci hospodárskej súťaže, priniesla
poznatok, že v členských štátoch EÚ existuje viac foriem a modelov kolektívneho uplatňovania práv, ktoré by mohli viesť aj k uplatneniu práva na náhradu
škody.126 Uvedená štúdia, okrem iného, vymedzuje ako jeden z druhov kolektívneho uplatnenia práv aj konanie vo verejnom záujme (public interest litigation). Toto konanie je sporovým konaním, ktoré neprebieha v mene jednotlivých hmotnoprávne zainteresovaných osôb, ale znamená konanie vo verejnom
záujme. Z toho dôvodu je v praxi pravidlom, že priznaná náhrada škody sa vynakladá na verejné prospešné ciele alebo je priamo zdrojom príjmu štátneho
rozpočtu.
Vyslovený názor preto možno, podľa nášho názoru, okrem škody v rámci
hospodárskej súťaže, primerane rozšíriť aj na nárok na náhradu škodu, resp. na
nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia aj v iných oblastiach, kde by mohlo
byť kolektívne uplatňovanie práv relevantné tak, ako to predpokladá bod 7 recitálu odporúčania. V prípade úspechu štátu v spore o vydanie bezdôvodného
obohatenia a vyplatenia priznanej sumy bude totiž táto predstavovať príjem do
štátneho rozpočtu.

1.4
Ochrana kolektívnych záujmov spotrebiteľov podľa § 3 ods. 5 z.
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
Podľa § 3 ods. 5 ZOS sa spotrebiteľ môže proti porušiteľovi domáhať na súde
ochrany svojho práva ustanoveného zákonom. Ide o typický individuálny spor.
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Aktívna procesná legitimácia sa priznáva aj právnickej osobe založenej alebo
zriadenej na ochranu spotrebiteľa, ktorá je označená všeobecným zákonným
pojmom združenie. Združenie je oprávnené len na podanie negatórnej žaloby,
t. j. žaloby na zdržanie sa protiprávneho konania porušiteľa alebo na podanie
reštitučnej žaloby, t. j. žaloby o odstránenie protiprávneho stavu. Obidve žaloby
môže podať združenie proti porušiteľovi, ktorý svojím konaním poškodzuje
záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom. Takéto záujmy zákon označuje pojmom „kolektívne záujmy spotrebiteľov“ (§ 3 ods. 5 ZOS).
Dva druhy žalôb združenia podľa hmotnoprávnej úpravy nekorešpondujú
s procesnoprávnou úpravou, ktorá je zakotvená v Civilnom sporovom poriadku.
V ňom sú osobitne upravené len spotrebiteľské spory (§ 290 CSP a nasl.)
a konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.
Spotrebiteľský spor je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci
zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou (§ 290
CSP). V ňom sa môže dať spotrebiteľ len zastúpiť združením (§ 291 CSP).
Z toho vyplýva, že spotrebiteľský spor nemôže začať na základe žaloby združenia.
V konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach môže združenie
podať určovaciu žalobu, ktorou sa domáha určenia neprijateľnosti zmluvnej
podmienky127 alebo nekalosti obchodnej praktiky128 (§ 305 ods. 1 CSP). Následne, ak súd určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky alebo nekalosť obchodnej praktiky, zakáže žalovanému používať predmetnú zmluvnú podmienku alebo zmluvnú podmienku s rovnakým významom vo všetkých spotrebiteľských
zmluvách, alebo žalovanému zakáže používať nekalú obchodnú praktiku (§ 305
ods. 3 CSP).
Je to zámer alebo nedbalosť zákonodarcu? Ak by to bol zámer, znamenalo by
to, že konanie na základe negatórnej alebo reštitučnej žaloby združenia by muselo prebiehať podľa klasických pravidiel pre akékoľvek iné sporové konanie
bez výhod, ale aj následkov (napr. rozsahu záväznosti rozsudku), ktoré ponúka
konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Predpokladáme však,
že ide len o nedbalosť zákonodarcu.
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K neprijateľným zmluvným podmienkach pozri bližšie v § 53 OZ.
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K nekalej obchodnej praktike pozri bližšie v § 7 – § 9 ZOS.

1.5
Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach (§ 301 až § 306
CSP)129 je upravené v procesnoprávnych predpisoch.
Už z názvu vyplýva, že sa týmto konaním poskytuje ochrana spotrebiteľovi,
čo spadá medzi oblasti, v ktorých by podľa odporúčania malo byť kolektívne
uplatňovanie nárokov.
Predmetom konania je skúmanie neprijateľnosti zmluvných podmienok
v spotrebiteľskej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch, ktoré so
zmluvou súvisia alebo skúmanie nekalých obchodných praktík (§ 301 CSP). Pre
toto konanie je však špecifické to, že sa zmluvné podmienky a obchodné praktiky posudzujú vo všeobecnosti, t. j. nezávisle od okolností konkrétneho prípadu.
Žaloba má charakter určovacej žaloby. Znamená to, že sa ňou žalobca domáha, aby súd určil, že určitá zmluvná podmienka je neprijateľná (§ 53 OZ) alebo
sa žalobou domáha, aby súd určil, že určitá obchodná praktika je nekalá (§ 7
ZOS). V prípade, že súd žalobe vyhovie, zakáže vo svojom rozhodnutí žalovanému používať danú zmluvnú podmienku alebo zmluvnú podmienku
s rovnakým významom vo všetkých spotrebiteľských zmluvách, alebo mu zakáže používať nekalú obchodnú praktiku. Zákaz zdržať sa týchto konaní je typickým zdržiavacím nárokom, ktorého uplatnenie predpokladá aj odporúčanie
(bod 3).
Aktívne legitimovanými na podanie žaloby sú dve skupiny subjektov (§ 302
CSP).
Do prvej skupiny patrí právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na
ochranu spotrebiteľa. Pôjde o spotrebiteľské združenia ako neziskové organizácie.
Možno konštatovať, že z právnej úpravy vyplýva požiadavka splnenia dvoch
podmienok, ktoré žalobca musí spĺňať a splnenie ktorých požaduje aj odporúčanie (bod 4). A to podmienka neziskovej povahy žalobcu a podmienka existencie
priamej súvislosti medzi hlavnými úlohami žalobcu a tvrdenými porušenými
právami.
Na splnení tretej podmienky vyplývajúcej z odporúčania [bod 4 písm. c)] –
dostatočné kapacity žalobcu, v zmysle dostatočných finančných zdrojov, ľudských zdrojov a právnej odbornosti, však náš zákon netrvá.
Žalobcom tak môže byť ľubovoľné spotrebiteľské združenie. Pre vyslovenie
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iného záveru zatiaľ nebol nájdený podklad ani na webovej stránke Ministerstva
hospodárstva SR,130 ktorý je orgánom verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Síce sa na
nej nachádza zoznam právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa, tento je však len informatívny a právnické osoby sú v ňom vedené iba na základe vlastnej žiadosti. Ako ministerstvo samo uvádza, subjekty
svoju činnosť vykonávajú spravidla na princípe dobrovoľníctva, preto je potrebné si individuálne overiť možnosti na prevzatie konkrétneho prípadu či poskytnutie inej služby.
Pokiaľ by spotrebiteľské združenia podávali žalobu až na základe informácie,
že v niekoľkých samostatných konaniach medzi dodávateľom a spotrebiteľom
bola s účinkami inter partes vyslovená neprijateľnosť zmluvnej podmienky
v spotrebiteľskej zmluve, resp. nekalosť obchodnej praktiky, a teda by sa spotrebiteľské združenie usilovalo len o generalizáciu rozhodnutia s rovnakým
riešením skutkového stavu,131 potom by netrvanie na osobitných podmienkach
na osobu žalobcu nemuselo byť až také nebezpečné. I keď zlyhanie spotrebiteľského združenia pri vedení takéhoto konania by malo, vzhľadom na všeobecnú
záväznosť rozhodnutia, fatálne následky.
Vážnejšia by však bola situácia, keby sa spotrebiteľské združenie rozhodlo
podať žalobu bez toho, aby už v čase jej podania existovalo čo len jedno súdne
rozhodnutie zakazujúce žalovanému používať určitú zmluvnú podmienku alebo
nekalú obchodnú praktiku a s vedením súdneho procesu ani s hmotnoprávnou
stránkou veci by nemalo žiadne skúsenosti. Len by malo snahu sa napr. zviditeľniť. Preto by bolo vhodné de lege ferenda buď zakotviť povinné zastúpenie
žalobcu advokátom v tomto konaní, alebo dať súdu oprávnenie schváliť osobu
žalobcu. Prvý variant sa vzhľadom na už existujúce povinné zastúpenie advokátom v iných konaniach javí ako vhodnejšie.
Do druhej skupiny osôb aktívne legitimovaných na podanie žaloby na začatie
konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach patrí orgán dohľadu
podľa osobitného predpisu, čo je v súlade s bodom 7 odporúčania. V zmysle
dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z.) je
to napr. Národná banka Slovenska, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.
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Či budú tieto orgány využívať svoje oprávnenie podať žalobu, ukáže čas. Je
pravda, že aj samotné odporúčanie (bod 7) predpokladá podanie žaloby
v zastúpení aj orgánom verejnej moci. Treba však súhlasiť s názorom,132 že štát
bezpochyby môže preventívne kontrolovať a dohliadať na podnikateľa, ukladať
mu správne pokuty, avšak nie je v jeho možnostiach chrániť slabšiu stranu pred
vznikom ujmy, či v prípade jej vzniku snáď ujmu vymáhať. Najmä, ak by
v prípade neúspechu v konaní musel tento orgán hradiť trovy konania úspešnému žalovanému.
V obidvoch prípadoch, t. j. aj pri právnickej osobe, ktorá je založená alebo
zriadená na ochranu spotrebiteľa, aj pri orgáne dohľadu podľa osobitného predpisu, je žalobcom osoba, ktorá nie je súčasne nositeľom hmotnoprávneho
oprávnenia. Žalobca je teda len procesne aktívne legitimovaný. Osoby, ktorých
záujmy sú predmetom sporu, samy účastníkom konania nie sú.
Podľa odporúčania [bod 3 písm. d)] však žalobu v zastúpení podáva oprávnený subjekt v mene dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb.
Z takejto formulácie nie je zrejmé, či žalobca musí v žalobe presne identifikovať
subjekty, v mene ktorých žalobu podáva alebo ich identifikovať nemusí, no už
z uplatneného nároku vyplýva, že ide o zastupovanie viacerých subjektov.
Ak by išlo o prvý prípad, t. j. keď je žalobca síce procesne legitimovaný na
podanie žaloby, ale napriek tomu musí presne špecifikovať subjekty, v mene
ktorých podáva žalobu, išlo by o situáciu, ktorú náš právny poriadok nepozná.
Pozná totiž len podanie žaloby v mene osôb, ktoré tvrdia, že sú vecne legitimované. V takom prípade sú žalobcami tieto osoby, nie ich zástupca. Na to, aby
mohol v ich mene podať žalobu, musí mať od každého subjektu plnomocenstvo.
Alebo náš právny poriadok pozná aj procesnú legitimáciu na podanie žaloby, čo
znamená, že žalobca, ktorý nie je nositeľom hmotného práva, je priamo na základe zákona oprávnený podať žalobu. Subjekty, v záujme ktorých tak koná,
však v žalobe vôbec neuvádza.
Vychádzajúc z uvedeného možno vysloviť názor, že by bolo vhodnejšie, keby bolo v odporúčaní [v bode 3 písm. d)] uvedené, že sa žaloba v zastúpení
podáva v záujme dvoch alebo viacerých osôb a nie v ich mene. To by umožňovalo vysloviť záver, že konanie o abstraktnej kontrole možno vnímať ako žalobu v zastúpení, resp. ako reprezentatívnu žalobu [bod 3 písm. d) odporúčania].
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Pasívne legitimovaným je dodávateľ, ktorý používa neprijateľnú zmluvnú
podmienku alebo nekalú obchodnú praktiku.
Špecifikum konania sa prejavuje v kauzálnej príslušnosti súdu. Vzhľadom na
predpokladanú obtiažnosť sa osobitná vecná príslušnosť zveruje výnimočne
krajskému súdu ako súdu prvého stupňa. A to dokonca nie všetkým krajským
súdom, ale len krajskému súdu v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach
(§ 31 CSP).
Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach nevykazuje znaky,
ktoré sú typické pre princíp opt‑in alebo opt‑out. Spotrebitelia, ktorí majú
s dodávateľom (žalovaným) uzavretú zmluvu s neprijateľnou zmluvnou podmienkou alebo spotrebitelia, voči ktorým dodávateľ použil nekalú obchodnú
praktiku, nie sú účastníkmi konania, preto nemajú ani nemôžu mať právo
z konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach vystúpiť, ani do
neho vstúpiť. Z toho vyplýva, že v konaní nemajú vôbec žiadne procesné práva.
Je to len konanie medzi žalobcom a žalovaným.
V tejto súvislosti si možno položiť otázku, či je možné, aby paralelne prebiehalo iné konanie, v ktorom by sa tiež posudzovala či už otázka existencie neprijateľnej zmluvnej podmienky, alebo otázka použitia nekalej obchodnej praktiky,
alebo by začatie konania ktorýmkoľvek žalobcom zakladalo prekážku litispendencie pre začatie iného konania.
Týmto iným konaním by mohlo byť jednak konanie o abstraktnej kontrole
začaté na základe žaloby iného oprávneného subjektu, napr. iného spotrebiteľského združenia alebo na základe žaloby orgánu dohľadu podľa osobitného
predpisu, ak prvú žalobu podalo spotrebiteľské združenie.
Iným konaním by ale mohlo byť aj konanie o určenie neprijateľnej zmluvnej
podmienky alebo o určenie použitia nekalej obchodnej praktiky len
v konkrétnom právnom vzťahu so žalovaným, ktoré by začalo na základe žaloby
fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je aktívne vecne legitimovaná. Nešlo by
teda o začatie druhého konania o abstraktnej kontrole.
Vo všeobecnosti je dôvodom vzniku prekážky litispendencie začatie konania
o tej istej veci. Pod tou istou vecou právna veda133 rozumie tých istých účastníkov a ten istý nárok odôvodnený tým istým skutkovým stavom.
O ten istý nárok pôjde vtedy, ak sa namieta neprijateľnosť tej istej zmluvnej
podmienky. Ak by sa v každom konaní namietala neprijateľnosť inej zmluvnej
podmienky, nemohlo by ísť o ten istý predmet konania, preto by nemohlo dôjsť
ani k vzniku prekážky litispendencie. Mohlo by však dôjsť k spojeniu konaní.
Otázkou preto ostáva totožnosť subjektov. O tej má význam hovoriť len
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u žalobcu.
Je nepochybné, že pri rôznej osobe žalobcu nie je možné hovoriť o totožnosti
subjektov. Ak je však podľa zákona viacero subjektov len procesne aktívne
legitimovaných na podanie žaloby na začatie konania o abstraktnej kontrole
v spotrebiteľskej zmluve, dalo by sa povedať, že ide o kumulovanie jedného
a toho istého práva v prospech viacerých žalobcov. V širších súvislostiach preto
možno povedať, že vo svojej podstate ide o jedného a toho istého žalobcu. Ak
preto podá žalobu ktorýkoľvek z takto oprávnených subjektov, pôjde
o totožnosť subjektu na strane žalobcu. To znamená, že ak podá žalobu ďalší
z procesne aktívne legitimovaných subjektov, muselo by byť jeho konanie zastavené pre prekážku litispendencie (§ 159 CSP).
Ako by mal ale súd postupovať v prípade, ak konanie o určenie neprijateľnej
zmluvnej podmienky alebo o určenie použitia nekalej obchodnej praktiky len
v jej právnom vzťahu so žalovaným (teda nie konanie o abstraktnej kontrole)
iniciovala fyzická alebo právnická osoba, ktorá je aktívne vecne legitimovaná?
Bude rozdiel, ak takáto osoba podá svoju individuálnu žalobu skôr, ako podal
procesne legitimovaný subjekt žalobu o abstraktnej kontrole v spotrebiteľskej
zmluve, oproti situácii, keď svoju individuálnu žalobu podala až po začatí konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľskej zmluve? Otázka má svoje opodstatnenie vzhľadom na skutočnosť, že podľa bodu 3 recitálu smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/22/ES, taktiež podľa bodu 15 recitálu odporúčania
a napokon aj podľa niektorých názorov134 nie je možné kolektívnou súdnou
ochranou zabrániť dotknutým subjektom (t. j. vecne legitimovaným) domáhať
sa súdnej ochrany individuálne.
To ale nekorešponduje s § 306 CSP, podľa ktorého má meritórne rozhodnutie
vydané v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach záväzné
účinky pre každého (§ 306 CSP), a to dokonca vždy, bez ohľadu na to, či sa
žalobe vyhovelo, alebo či bola žaloba zamietnutá. Ako vidieť, na položenú
otázku nie je možné odpovedať izolovane bez súvisiacej otázky právoplatne
rozhodnutej veci (res iudicata).
A aby to nebolo také jednoduché, otázku rozsahu účinkov záväznosti právoplatného rozhodnutia rieši ešte aj hmotnoprávna úprava, konkrétne § 53a OZ.
Podľa neho je dodávateľ (v súdnom spore nemusí byť len žalovaný, ale môže
byť aj žalobca, ktorý požaduje plnenie od spotrebiteľa) povinný zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky alebo jej časti alebo podmienky
s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi v troch prípa134
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doch:
– ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku alebo jej časť za neplatnú
z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky alebo
– ak súd nepriznal dodávateľovi plnenie z dôvodu takejto podmienky alebo
– ak súd uložil dodávateľovi na základe takejto podmienky vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie.
Z porovnania predmetnej hmotnoprávnej úpravy s procesnoprávnou úpravou
vyplývajú tri základné rozdiely.
Prvý spočíva v tom, že záväznosť rozhodnutia sa vzťahuje na dodávateľa.
Nie je jednoznačne povedané, že by rozhodnutie zaväzovalo aj všetkých spotrebiteľov, ktorí majú s dodávateľom uzavreté zmluvy obsahujúce obdobnú neprijateľnú zmluvnú podmienku.
Druhý rozdiel spočíva v tom, že záväznosť rozhodnutia pre dodávateľa voči
zákazu (povinnosti zdržať sa) používania neprijateľnej zmluvnej podmienky
alebo jej časti alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými
spotrebiteľmi, je výslovne viazaná len na pozitívne rozhodnutie súdu, to znamená len na prípad, keď súd vyhovie negatórnej žalobe (žalobe na zdržanie sa
konania).
Tretí rozdiel spočíva v tom, že právoplatné rozhodnutie bolo vydané
v konaní, ktoré mohlo začať aj na základe žaloby dodávateľa, teda toho, kto je
v zmluve zvýhodnený neprijateľnou zmluvnou podmienkou.
Široko formulovaná povinnosť dodávateľa zdržať sa používania neprijateľnej
zmluvnej podmienky alebo jej časti alebo podmienky s rovnakým významom
v zmluvách vo vzťahu k všetkým spotrebiteľom bola určite myslená dobre.
Možno však pochybovať, či je spôsobilá splniť svoj účel v prípade, ak dodávateľ napriek svojej judikovanej povinnosti neprestane používať neprijateľnú
zmluvnú podmienku alebo jej časť alebo podmienku s rovnakým významom ani
v zmluve s úspešným spotrebiteľom, ani v zmluvách s ostatnými spotrebiteľmi.
Alebo ju prestane používať len v zmluve s úspešným spotrebiteľom, ale nie
v zmluvách s ostatnými spotrebiteľmi.
Dôvod totiž tkvie v § 36 EP, podľa ktorého môže viesť exekúciu len ten, kto
je v rozhodnutí (exekučnom titule) označený ako oprávnený, resp. ten,
kto preukázal, že naňho prešlo právo z exekučného titulu.
To znamená, že návrh na začatie exekúcie uskutočnením prác a výkonov
(§ 191 – § 192 EP) môže podať len subjekt, ktorý je oprávnený podľa exekučného titulu. Tým môže byť len ten, kto bol účastníkom konania. Ak preto tento
subjekt vôbec nepodá návrh na exekúciu, resp. návrh podá, ale povinný (dodávateľ) sa zdrží používania neprijateľnej zmluvnej podmienky len voči nemu,
voči ostatným spotrebiteľom neprijateľnú zmluvnú podmienku ďalej používa,

nemajú títo ostatní spotrebitelia žiaden právny nástroj, aby sa domáhali svojho
práva v exekučnom konaní.
Napriek široko formulovanej záväznosti súdneho rozhodnutia, z ktorej by sa
mala logicky odvodzovať aj prekážka litispendencie, by preto mohlo byť až
odňatím práva na spravodlivý proces, keby sa jednotlivým spotrebiteľom bránilo podať individuálne žaloby z dôvodu, že iný spotrebiteľ podal žalobu voči
tomu istému dodávateľovi o zdržanie sa používania neprijateľnej zmluvnej
podmienky. Obdobný záver by mal platiť aj vtedy, ak spotrebiteľské združenie
alebo orgán dohľadu začali na základe žaloby konanie o abstraktnej kontrole
v spotrebiteľských veciach. Do úvahy by preto mohlo prichádzať len prerušenie
konania na základe zhodného návrhu strán, príp. zhodného návrhu na odročenie
pojednávania (§ 163 ods. 1 CSP), pretože na obligatórne prerušenie konania
neexistuje legitímny dôvod (§ 162 CSP a contrario). V záujme právnej istoty
by súd pokračujúci v konaní mohol z takéhoto skoršieho rozhodnutia vychádzať. Treba však zdôrazniť, že by dané rozhodnutie nebolo pre neskôr rozhodujúci súd záväzné, pretože jeho záväznosť nevyplýva z § 193 CSP.
Z citovaných viacerých ustanovení hmotnoprávnej aj procesnoprávnej úpravy
vyplýva veľmi špecifická situácia. Tou je, že aj keby konanie o individuálnej
žalobe právoplatne skončilo skôr bez ohľadu na jeho výsledok, teda aj keby bol
rozdielny oproti rozhodnutiu v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských
veciach, bolo by toto právoplatné rozhodnutie „prebité“ účinkami rozhodnutia
z konania o abstraktnej kontrole. Aspoň tak to vyplýva z § 306 CSP, ktorý hovorí o záväznosti takéhoto rozhodnutia pre každého. Už bola vyslovená pochybnosť, či to nie je v rozpore s jedným z princípov odporúčania (bod 15 recitálu), podľa ktorého mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by nemali zasiahnuť do procesnoprávnych poistiek a záruk, ktoré majú účastníci občianskoprávnych konaní. Hoci v konaní o abstraktnej kontrole nejde
o výslovne upravené uplatňovanie kolektívnych nárokov, niet pochýb, že
v realite, najmä vzhľadom na všeobecnú záväznosť rozhodnutia, o uplatnenie
kolektívneho nároku ide.
Od subjektu podávajúceho žalobu závisia aj iné súvislosti. Napr. podľa § 54
ods. 2 OZ v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad,
ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Ak ale právo na príslušnom orgáne uplatňuje právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, v prípade
pochybností o význame zmluvnej podmienky sa neuplatní výklad priaznivejší
pre spotrebiteľa (§ 54 ods. 3 OZ).
Ďalej je spotrebiteľ v individuálnom spotrebiteľskom spore zvýhodnený pri
rozšírenej poučovacej povinnosti súdu (§ 292 CSP) pri práve súdu vysloviť
zmluvnú podmienku za neprijateľnú aj ex offo (§ 298 ods. 1 CSP), pri nemožnosti vydať rozsudok pre zmeškanie, ak by mal byť tento rozsudok vydaný

v neprospech spotrebiteľa (§ 299 ods. 1 CSP). Predmetná ochrana sa v konaní
o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach nenachádza.
Vyslovené úvahy vyplývajú len z analýzy procesnoprávnej úpravy a úpravy
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. Konanie o abstraktnej kontrole však nie
je možné izolovať od hmotnoprávnej úpravy nekalej súťaže obsiahnutej v § 44
a nasl. OBZ, ktorá je opäť odlišná.
Pod nekalou súťažou sa rozumie:
a) klamlivá reklama,
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb,
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
e) podplácanie,
f) zľahčovanie,
g) porušenie obchodného tajomstva,
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.
Zákon súčasne definuje nekalú súťaž. Rozumie ňou konanie v hospodárskej
súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu
nielen iným súťažiteľom, ale aj spotrebiteľom. Z uvedeného zákonného vymedzenia je zrejmé, že niektoré praktiky spadajúce pod pojem nekalá súťaž, ak
smerujú proti spotrebiteľovi (klamlivá reklama, klamlivé označovanie tovaru
a služieb a vyvolávanie nebezpečenstva zámeny) súčasne spĺňajú aj znaky nekalej obchodnej praktiky. Tá je hmotnoprávnou podmienkou pre začatie konania
o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.
V zmysle hmotnoprávnej úpravy môžu oprávnené subjekty podať proti rušiteľovi, okrem iného, zdržiavaciu žalobu, ktorou sa môžu domáhať, aby sa konania zdržal a odstránil závadný stav (§ 53 a § 54 OBZ).
Osobou oprávnenou na podanie takejto žaloby sú jednak osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené. Tiež môže pri klamlivej reklame, klamlivom označovaní tovaru a služieb a pri vyvolávaní nebezpečenstva
zámeny podať žalobu aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy spotrebiteľov
(tiež aj súťažiteľov). Takáto právnická osoba by teda mala byť oprávnená iniciovať konanie o abstraktnej kontrole.
Čo je však dôležité, hmotnoprávna úprava ide ďalej ako procesnoprávna. Zakotvuje totiž, že len čo sa začalo konanie v spore o zdržanie sa konania alebo
o odstránenie závadného stavu, alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby
ďalších oprávnených osôb pre tie isté nároky z tohto istého konania prípustné
(§ 54 ods. 2 OBZ). Ostatné oprávnené osoby, to znamená osoby vecne legitimované, ktorých práva boli nekalou súťažou priamo porušené alebo ohrozené
a tiež právnické osoby procesne legitimované, ktoré mali samy právo podať
žalobu, toto právo prekážkou litispendencie alebo res iudicatae strácajú. Počas

prebiehajúceho konania majú len právo pripojiť sa k nemu, a to ako intervenienti (tento stav je viac ako diskutabilný, pretože je nezlučiteľný nielen
s konceptom hromadných žalôb, ale aj so súčasným nastavením inštitútov tradičného procesu). Z uvedeného teda vyplýva, na rozdiel od procesnoprávnej
úpravy, že v prípade začatia súdneho konania o zdržanie sa konania alebo
o odstránenie závadného stavu, bez ohľadu na to, či ho začala osoba priamo
dotknutá na svojich právach, teda osoba vecne legitimovaná, alebo ho začala
právnická osoba, ktorá je len procesne legitimovaná, vždy nastane prekážka
listispendencie.
Rozdielnosť medzi hmotnoprávnou úpravou a procesnoprávnou úpravou vidieť aj v inštitúte právoplatnosti rozsudku.
Na rozdiel od úvah o záväznosti právoplatného rozhodnutia vydaného na základe individuálnej žaloby a o jeho „prebití“ právoplatnosťou rozhodnutia vydaného v konaní o abstraktnej kontrole, rieši túto otázku hmotnoprávna úprava
veľmi jednoznačne. Zakotvuje totiž, že právoplatné rozsudky vydané v konaní
o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu na základe žaloby čo
i len jedného oprávneného, sú účinné aj pre ďalších oprávnených (§ 53 ods. 2
OBZ). Znamená to, že rozhodnutie zaväzuje všetky subjekty, ktoré boli nekalosúťažným konaním dotknuté na svojich právach. Rozhodnutie teda nezaväzuje
len osoby, ktoré v konaní boli aktívne, t. j. žalobcu a iné osoby, ktoré vstúpili do
konania ako intervenienti. Tak isto sa záväznosť rozhodnutia vzťahuje aj na
právnické osoby, ktoré boli procesne legitimované na podanie zdržiavacej žaloby.
Rozdiel medzi riešením, ktoré ponúka hmotnoprávna a procesnoprávna úprava je teda markantný.135
Vo výklade o konaní o abstraktnej kontrole možno pokračovať ešte ďalšími
inštitútmi, a to zastúpením, dokazovaním, financovaním a trovami konania.
Pre žalobcu zákon nepredpisuje povinné zastúpenie advokátom. De lege ferenda by však takéto zastúpenie mohlo byť vhodné.
Z hľadiska priebehu konania sa toto, v časti dokazovania, odkláňa od princípu kontradiktórnosti, na ktorom je v Slovenskej republike založené individuálne
sporové konanie. Súd má totiž právo vykonať aj tie dôkazy, ktoré neboli navrhnuté, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci (§ 303 ods. 2 CSP). Tiež nep135
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latia ani ustanovenia o sudcovskej koncentrácii (§ 303 ods. 3 CSP). Takáto
právna úprava tak zodpovedá zásade zakotvenej v bode 21 recitálu odporúčania,
podľa ktorého by mali súdy zohrávať hlavnú úlohu v súvislosti s ochranou práv
a záujmov všetkých strán zúčastnených na konaní na účely kolektívneho uplatňovania nárokov, ako aj v rámci účinného riadenia takýchto konaní. Hoci treba
opakovane zdôrazniť, že v konaní o abstraktnej kontrole ide o spor medzi žalobcom a žalovaným, pričom na strane žalobcu nevystupuje skupina osôb
s rovnakými záujmami, ale len jeden žalobca, vzhľadom na záväznosť konečného rozhodnutia vo veci samej pre všetkých (teda nielen na účastníkov konania),
treba aktívnejšiu úlohu súdu pri dokazovaní len vítať.
Výrazné medzery právnej úpravy možno identifikovať v otázke financovania
žalobcu. Táto otázka nie je v zákone výslovne riešená. Použiteľné je preto len
všeobecné ustanovenie o platení trov konania (§ 252 CSP). V zmysle neho si
každý platí výdavky, ktoré mu v konaní vzniknú (tiež prípadne aj trovy dôkazu,
ktorého vykonanie navrhne). Odkiaľ strana (žalobca) finančné prostriedky na
vedenie sporu získa, súd nemá právo skúmať, hoci by takéto oprávnenie mal
mať v zmysle odporúčania (bod 14). Rovnako súd nemá právo skúmať ani to, či
má žalobca dostatok finančných prostriedkov na to, aby v prípade neúspechu
bol schopný nahradiť náklady protistrany, ktoré právo mu tiež priznáva odporúčanie (bod 14).
Otázka náhrady trov konania tiež nie je osobitne upravená v konaní
o abstraktnej kontrole, preto sa použijú všeobecné ustanovenia o náhrade trov
konania, ako to predpokladá aj odporúčanie (bod 13). Vo všeobecnosti platí, že
úspešná strana má právo na celú náhradu preukázaných a účelne vynaložených
výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva, príp.
na ich náhradu podľa pomeru úspechu vo veci (§ 255 CSP).
Žalobca, ktorým je spotrebiteľské združenie alebo orgán dohľadu, má
v prípade úspechu nárok na náhradu trov konania, ktoré pozostávajú len
z hotových výdavkov (včítane súdneho poplatku). Nemá nárok na odmenu.
Nárok na odmenu by bol súčasťou trov konania len v prípade, ak by bol žalobca
zastúpený advokátom. V takom prípade by sa výška jeho odmeny vypočítala
podľa tarifnej odmeny upravenej vo vyhláške č. 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
V konaniach, v ktorých sa uplatňuje nárok na zdržanie sa určitého konania,
odporúčanie otázku odmeny advokáta nerieši. Rieši ju len pri nárokoch na náhradu škody tak, aby jej výška nebola stimulom na vedenie konaní.
Otázka zmieru pri zdržovacej žalobe zrejme nemá svoje opodstatnenie.
Na záver možno zhrnúť, že v konaní o abstraktnej kontrole
v spotrebiteľských veciach ide o uplatnenie nároku na zastavenie protiprávneho
správania sa. Inak povedané, ide o uplatnenie nároku na prikázanie zdržania sa

určitého konania. Takýto nárok subsumuje odporúčanie (bod 3) pod kolektívne
uplatňovanie nárokov. Možno teda konštatovať, že špecifický (nie univerzálny)
druh kolektívnej žaloby sa nachádza aj v našom právnom poriadku.

1.6 Náhrada škody spôsobená nekalosúťažným konaním
Okrem sporov o zdržanie sa nekalosúťažného konania, možno pod kolektívne
uplatňovanie nárokov v oblasti súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva
zahrnúť aj spory o náhradu škody.
Vo vzťahu k stanoveniu spoločných európskych pravidiel pre zlepšenie vymáhania náhrady škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže bola
vydaná smernica o náhrade škody 2014/104/EÚ, ktorá bola do nášho právneho
poriadku implementovaná zákonom č. 350/2016 Z. z. Zákon ale žiadnym spôsobom samostatne nerieši otázku osobitného procesného postupu vymáhania
náhrady škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, ani nenovelizuje civilné procesné kódexy v otázkach nejakého osobitného konania týkajúceho sa poskytnutia možnosti kolektívne uplatňovať nároky poškodených subjektov v hospodárskej súťaži. Pozitívom zákona je, že zavádza jednotný režim tak
pre porušenie článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj pre
porušenie vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže. Systém ochrany
v smernici je viac zameraný na spory medzi podnikateľmi, ako na spory medzi
podnikateľmi a spotrebiteľmi.136
Možno povedať, že ak neexistujú účinné prostriedky na presadzovanie subjektívnych práv, je porušovanie subjektívnych práv, bez ohľadu na ich obsah
garantovaný normami objektívneho hmotného práva, v podstate bez právnych
následkov na strane porušovateľa. Osobitne to platí v oblasti práva hospodárskej
súťaže, najmä v prípadoch kartelových dohôd, ak poškodeným subjektom nie je
iný súťažiteľ alebo podnikateľský subjekt na rovnakom či inom stupni výrobného či distribučného reťazca, čo sa stáva vo väčšine prípadov, ale je ním konečný
užívateľ tovaru alebo služby. Sú to subjekty, ktoré nakupujú tovary a služby pre
vlastnú potrebu. Ust. § 2 písm. l) cit. zákona radí takéto subjekty pod pojem
nepriamy odberateľ (indirect purchaser). Rozumie ním osobu, ktorá získala
tovar, ktorý bol predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže alebo tovar
odvodený od takého tovaru, alebo tovar, ktorý obsahuje takýto tovar, nie priamo
od porušiteľa, ale od priameho odberateľa alebo ďalšieho odberateľa.
Porušenie práva hospodárskej súťaže existenciou dohôd obmedzujúcich hos136
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podársku súťaž, najmä vo forme kartelu, je považované za jedno
z najvýznamnejších a hospodársku súťaž najviac poškodzujúcich protisúťažných správaní. Ust. § 2 písm. e) cit. zákona definuje kartel ako dohodu alebo
zosúladený postup dvoch alebo viacerých konkurentov zameraný na koordináciu ich konkurenčného správania na trhu alebo ovplyvnenie príslušných parametrov hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom takých praktík, ako je, okrem
iného, stanovenie alebo koordinácia nákupných alebo predajných cien alebo
iných obchodných podmienok vrátane práv duševného vlastníctva, prideľovanie
výrobných alebo predajných kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane
koordinácie konkurentov pri predkladaní súťažných ponúk, obmedzenie dovozu
alebo vývozu, alebo protisúťažné konanie namierené voči ostatným konkurentom. Takto široko koncipovaná zákonná definícia zahŕňa vertikálne aj horizontálne137 dohody obmedzujúce súťaž.
Kartel má pre jeho účastníkov význam vtedy, ak významným spôsobom
ovplyvňuje trh, teda ak núti spotrebiteľa nakupovať tovary a služby, ktoré členovia kartelu ponúkajú, pretože nemajú dostupnú náhradu. Následkom kartelu
je zvyčajne majetková škoda na strane spotrebiteľov v dôsledku cien, ktoré si
dohadujú členovia kartelu. Z ekonomického pohľadu je cena tovaru alebo služby tvorená vzťahom medzi ponukou a dopytom. Ak tento trhový mechanizmus
zlyháva, napr. v dôsledku kolúznych praktík podnikateľských subjektov, spotrebiteľ je nútený platiť za tovar vyššiu cenu, čo môže viesť k potrebe nakupovať
menšie množstvo tovarov, čo možno vnímať ako narušenie už spomínaného
blaha spotrebiteľa. Z uvedených dôvodov venuje smernica o náhrade škody, aj
zákon č. 350/2016 Z. z., osobitnú pozornosť otázkam náhrady škody, ktoré sú
spôsobované kartelovými dohodami.
Subjekt porušujúci antitrustové pravidlá je v súčasnosti vystavený najmä
hrozbe verejnoprávnej sankcie vo forme pokuty, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu. Verejnoprávne prostriedky pre zvýšenie efektivity súťažného práva
v priestore Európskej únie však už nepredstavujú efektívny a dostatočný nástroj
na presadzovanie súťažného práva, pretože ukladanie pokút podľa štatistických
zistení Európskej komisie nepôsobí preventívne a nezabezpečuje tak efektívny
spôsob ochrany hospodárskej súťaže. Výška pokút uložených Európskou komi137
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siou z dôvodu existencie dohôd obmedzujúcich súťaž medzi podnikateľmi sa
totiž v posledných rokoch dramaticky zvyšuje. Celková výška uložených pokút
v období rokov 1990 – 2018 je 28,46 miliardy EUR.138 Zároveň je však zaujímavé, že v rokoch 1990 – 1999 bola celková výška pokút len 832 miliónov
EUR. Tá vzrástla v rokoch 2000 – 2009 na 12,8 miliárd EUR, pričom za
8‑ročné obdobie rokov 2010 až marec 2018 už dosahuje 14,42 miliardy EUR.139
Takto narastajúca celková výška uložených pokút, samozrejme, môže naznačovať zvyšujúcu sa efektivitu verejnoprávnych prostriedkov sankcionovania konaní obmedzujúcich hospodársku súťaž, ale zároveň je aj významným ukazovateľom zlyhávania preventívneho pôsobenia súčasnej právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže.
Kolektívne žaloby na náhradu škody majú slúžiť ako efektívny prostriedok
odškodnenia subjektov, ktoré utrpeli škodu porušením antitrustových pravidiel,
a to predovšetkým tým, že umožnia domáhať sa náhrady aj škody, ktorá
v individuálnom prípade nie je vysoká a nebolo by ekonomicky výhodné žalovať ju samostatne. Ako konštatuje samotné Odporúčanie v bode 9 recitálu, spojenie nárokov a ich spoločné uplatňovanie môže predstavovať lepší spôsob zabezpečenia prístupu k spravodlivosti, a to najmä v prípadoch, keď náklady na
individuálne vedené prípady by jednotlivcov mohli odrádzať od toho, aby sa
obracali na súdy.
Ak preto k hrozbe verejnoprávnej sankcie pristúpi aj povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, ktorá zahŕňa skutočnú škodu, ušlý zisk, aj úrok z omeškania, tak
možno konštatovať, že takéto žaloby majú schopnosť posilniť fungovanie pravidiel hospodárskej súťaže a odrádzať od dohôd alebo postupov, [...], ktoré
môžu obmedziť alebo narušiť hospodársku súťaž. Z tohto pohľadu môžu žaloby
o náhradu škody pred vnútroštátnymi súdmi podstatne prispieť k zachovaniu
účinnej hospodárskej súťaže v Spoločenstve.140 Týmto sa chránia nielen individuálne záujmy konkrétneho spotrebiteľa, ale aj kolektívne záujmy spotrebiteľa
a v konečnom dôsledku aj samotná hospodárska súťaž. Zároveň je však potrebné uviesť, že orgány EÚ zotrvávajú na pozícii deľby práva na verejné
a súkromné a poukazujú na to, že náhrada škody ako prostriedok súkromnoprávneho presadzovania súťažného práva, by nemala mať podobu sankcie.
Sankčnú funkciu by malo zabezpečovať presadzovanie verejnoprávnymi pro138
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striedkami. Európska komisia tak odporúča členským štátom, aby priznaná náhrada škody neplnila represívnu funkciu, t. j. náhrada škody by nemala zahŕňať
sankčnú zložku. Takéto odporúčanie bolo prebrané aj do smernice o náhrade
škody a následne aj do vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských krajín včítane nás.
Súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva však rovnako vykazuje niekoľko nedostatkov, ktoré bránia určitému okruhu osôb uplatniť svoje nároky na
náhradu škody vzniknutej v súvislosti s protisúťažným konaním podnikateľov.
Európska komisia totiž odhaduje, že v období rokov 2006 – 2016 len na 25 %
rozhodnutí komisie, v ktorých konštatovala porušenie práva na ochranu hospodárskej súťaže (kartelovú dohodu alebo zneužitie dominantného postavenia na
trhu), nadväzovala súkromnoprávna žaloba o náhradu škody (follow‑on action).141 Navyše vo väčšine prípadov tieto žaloby nepodávali malí a strední
podnikatelia alebo spotrebitelia, ale väčšie spoločnosti. Nedostatky súkromnoprávneho presadzovania súťažného práva spočívajú najmä v pomerne vysokých
nákladoch spojených s takýmto konaním a preukazovaním príčinnej súvislosti
medzi porušením pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže a škodou, ktorú
žalobca utrpel. V neposlednom rade je pomerne problematické aj vyčíslenie
skutočnej škody a sprístupnenie informácií potrebných pre žalobcu, aby mohol
uniesť dôkazné bremeno. Tieto nedostatky sa EÚ snaží odstrániť harmonizovanou právnou úpravou pravidiel upravujúcich náhradu škody utrpenej porušením
práva hospodárskej súťaže.
Právo na náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže
je právom, ktoré si môže uplatniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
týmto porušením utrpela škodu, za predpokladu, že existuje príčinná súvislosť
medzi škodou a porušením práva hospodárskej súťaže.
Náhrada škody v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 cit. zákona pozostáva
z náhrady skutočnej škody, ušlého zisku a úrokov z omeškania.
Hneď na úvod treba povedať, že v súvislosti s výškou nákladov spojených so
súkromnoprávnym uplatňovaním nárokov sa pomerne často vyskytuje problém
tzv. racionálnej apatie. Ten súvisí so skutočnosťou, že náklady na vedenie sporu
môžu prevýšiť nároky jednotlivých poškodených žalobcov. Z toho dôvodu je
žaloba na náhradu škody voči veľkej a silnej spoločnosti neefektívna.
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Pozíciu žalobcov sťažuje aj preukazovanie príčinnej súvislosti medzi porušením pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže a škodou, ktorú žalobca utrpel,
a to aj v prípade, že podáva nadväzujúcu žalobu (follow‑on action). V súvislosti
s preukazovaním príčinnej súvislosti je zároveň potrebné vypracovať tzv. porovnávací scenár, v rámci ktorého sa vypracuje hypotetický scenár, v akom
postavení by bol žalobca, ak by k porušeniu čl. 101 alebo 102 ZFEÚ nedošlo.
Vypracovanie takéhoto scenára si však vyžaduje vyhodnotenie toho, ako by sa
trh vyvíjal bez porušenia pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže. Faktory,
ktoré sú pre vypracovanie takéhoto odhadu určujúce, sú, okrem iného, napr.
situácia na trhu, typy žalobcov, druh ujmy. Rovnako takáto analýza vyžaduje
dôkladné pochopenie ekonomických premenných, ako sú napr. ceny, objem
predaja, zisk, náklady, podiel na trhu.
Žalobcovia sa rovnako stretávajú aj s problémom vyčíslenia škody.142 Práve
u konečného užívateľa je problematickým bodom preukázanie výšky škody,
ktorá mu bola spôsobená protisúťažným konaním. Ak by bola škoda spôsobená
tým, že spotrebiteľ počas trvania protisúťažného konania zaplatil za tovar alebo
službu vyššiu cenu a mohol by teda požadovať náhradu škody vo výške rozdielu
medzi skutočne zaplatenou cenou a cenou, ktorú by bol zaplatil, ak by
k protisúťažnému konaniu nebolo došlo, musel by preukázať, že v danom období tovar alebo služby zakúpil a v akom množstve. Ak by išlo o tovar dennej
spotreby, ako napríklad potravín, asi ťažko by sme našli spotrebiteľa, ktorý by
vedel presne vyčísliť množstvo tovaru, ktoré v priebehu niekoľkých rokov počas trvania kartelovej dohody zakúpil, a teda aká škoda mu bola spôsobená.
Zákon v takomto prípade stojí na strane poškodeného subjektu a uľahčuje jeho
dôkaznú situáciu vo vzťahu k preukázaniu existencie škody, keďže prezumuje
vyvrátiteľnú právnu domnienku, že kartel vždy spôsobuje škodu, ak v konaní
porušiteľ nepreukáže opak. Domnienka sa vzťahuje len na existenciu škody,
avšak nie na jej výšku.
Výšku škody musí preukázať poškodený, pričom ak túto výšku možno zistiť
len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd
podľa svojho odhadu (§ 3 ods. 4 cit. zákona). Obdobné ustanovenie sa nachádza
aj v ust. § 264 ods. 1 CSP. Pre úplnosť možno dodať, že súd je oprávnený odhadom určiť tiež prenesenie zvýšenia ceny v prípade vertikálnych dohôd obmedzujúcich súťaž (§ 7 ods. 3 cit. zákona). Pravidlá, ktorých by sa mal súd držať
pri určovaní výšky nároku, či už podľa Civilného sporového poriadku, alebo
podľa zákona č. 350/2016 Z. z. sú v podstate rovnaké. Súd by mal v rozhodnutí
odôvodniť nielen ako dospel ku konkrétnej výške škody, ale aj uviesť dôvody,
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na základe ktorých dospel k záveru o splnení predpokladov pre určenie výšky
nároku úvahou súdu. Nemôže ísť o svojvôľu súdu, ale o úvahu, ktorá vyžaduje
logické zdôvodnenie, pretože táto úvaha sudcu nahrádza dokazovanie, ktoré je
nemožné alebo nepomerne ťažké.143 Nepomerné ťažkosti môžu byť dané neprimeranými nákladmi (hrubo nezodpovedajúcimi výške uplatňovaného nároku)
na zisťovanie okolností rozhodujúcich pre výpočet výšky nároku.144 Na tomto
mieste poukazujeme na skutočnosť, že Európska komisia v roku 2013 vydala
Oznámenie o vyčíslení škody pri žalobách o náhradu škody vzniknutej
v dôsledku porušenia článku 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
č. 2013/C 167/07, v ktorom konštatuje, že vyčíslenie takejto škody si vyžaduje
porovnanie skutočného stavu poškodenej osoby so stavom, v ktorom by sa nachádzala, keby k porušeniu nedošlo. Toto porovnanie je však len hypotetické
vzhľadom na to, že sa nedá s určitosťou zistiť, ako by sa trhové podmienky
a interakcie medzi účastníkmi na trhu vyvíjali v prípade, že by k porušeniu nedošlo. Je možné len odhadnúť scenár, ktorý by pravdepodobne existoval, ak by
k porušeniu nedošlo (článok 2.2. ods. 9). Komisia okrem iných nástrojov pre
účely zefektívnenia súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva vydala
praktickú príručku o vyčíslení škody pri žalobách o náhradu škody vzniknutej
v dôsledku porušení článku 101 alebo 102 ZFEÚ.145 Ide o pomerne rozsiahly
dokument, ktorý popisuje rôzne situácie, s ktorými sa môžu vnútroštátne súdy či
účastníci konania stretnúť a môže byť nápomocný práve súdom tých členských
štátov, ktoré nemajú skúsenosť so žalobami o náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel súťažného práva.
Vo vzťahu k subjektom zodpovedným za porušenie hospodárskej súťaže
uľahčuje zákon č. 350/2016 Z. z. postavenie poškodených aj tým, že subjekty,
ktoré porušili právo hospodárskej súťaže spoločným konaním, sú podľa ustanovenia § 6 ods. 1 cit. zákona v postavení solidárnych dlžníkov, t. j. zodpovedajú
za spôsobenú škodu spoločne a nerozdielne. Ust. § 6 ods. 2 cit. zákona tiež stanovuje, že poškodená osoba má právo požadovať náhradu škody od ktoréhokoľvek porušiteľa a každý porušiteľ je povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu. Ide v podstate o duplicitné ustanovenie, pretože právne následky pasívnej
solidarity upravuje § 511 OZ rovnakým spôsobom, keďže práve toto je jej po143

ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J.,
TOMAŠOVIČ, M. a kolektív: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 973.

144

Zo súdnej praxe č. 62/2007.

145

Dostupné tu: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_sk.pdf.

jmovým znakom. Ak jeden z porušiteľov takúto škodu uhradí, má právo požadovať náhradu od ostatných porušiteľov podľa ich účasti na spôsobenej škode,
ktorá sa určí podľa obratu, úlohy porušiteľa v rámci kartelu a jeho podielu na
trhu (§ 6 ods. 3 cit. zákona). Výnimku upravuje zákon vo vzťahu k úspešnému
žiadateľovi o leniency (program zhovievavosti), ktorým je účastník kartelu,
ktorý dobrovoľne poskytne orgánu ochrany hospodárskej súťaže informácie
a dôkazy o existencii kartelu. Zákon takýto subjekt označuje ako osobu oslobodenú od pokút a účastníkov kartelu k účasti v programe motivuje aj tým, že táto
osoba spoločne a nerozdielne zodpovedná len voči svojim priamym odberateľom, nepriamym odberateľom, priamym dodávateľom, nepriamym dodávateľom. Voči iným poškodeným osobám je spoločne a nerozdielne zodpovedná len
ak od ostatných porušiteľov, ktorí sa zúčastnili na tom istom porušení práva
hospodárskej súťaže, nemožno získať náhradu škody.
Porušenie pravidiel súťažného práva viacerými súťažiteľmi môže viesť aj
k tomu, že v spore bude vystupovať medzinárodný prvok. Smernica v rámci
procesných aspektov neobsahuje osobitnú právnu úpravu súdnej právomoci, ani
rozhodného práva. Tie bude nutné posúdiť podľa príslušných európskych nariadení.146 V prípade kartelov, pre ktoré relevantný geografický trh zahŕňa územie
viacerých štátov, resp. v prípade iných druhov porušení pravidiel hospodárskej
súťaže, kde je predpoklad vzniku škody, bude vzhľadom na nekonzistenciu
najmä procesných pravidiel v oblasti kolektívneho vymáhania náhrady škody
s vysokou pravdepodobnosťou dochádzať k špekulatívnemu výberu jurisdikcie
formou tzv. forum shopping.147 Súdny dvor EÚ sa totiž vyjadril, že v prípade
existencie kartelu sa môže poškodený rozhodnúť podať svoju žalobu buď na súd
miesta, v ktorom bol dotknutý kartel s konečnou platnosťou uzavretý, alebo na
súd miesta, v ktorom bola uzavretá osobitná dohoda, ktorú možno samu osebe
označiť za príčinnú udalosť v podobe údajnej škody, alebo na súd miesta svojho
vlastného sídla.148 Výber miesta konania bude závisieť od poškodených subjek146
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tov, kde možno, prirodzene, predpokladať, že sa budú snažiť uskutočniť takú
voľbu, ktorá im bude čo najviac na prospech, či už z dôvodu prisúdených nárokov, výšky nákladov či pro‑spotrebiteľského prístupu. Z tohto hľadiska tak
možno len oceniť existenciu jednotných európskych pravidiel pre uplatňovanie
nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, aj
keď, ako sme už uviedli, smernica nerieši problematiku kolektívneho presadzovania nárokov. V návrhu smernice, ktorá by upravila jednotné pravidlá pre kolektívne uplatňovanie nárokov, by teda nemal chýbať mechanizmus, ktorý by
v podstatnej miere minimalizoval dôvody pre špekulatívny výber jurisdikcie.
Návrh smernice však takýto mechanizmus neupravuje. Výslovne uvádza, že
nestanovuje pravidlá medzinárodného súkromného práva, pokiaľ ide
o vymedzenie súdnej právomoci, uznávanie a presadzovanie rozsudkov alebo
rozhodné právo. Na žaloby v zastúpení stanovené podľa návrhu smernice sa
vzťahujú existujúce právne nástroje Únie.149
Forum shopping je vo všeobecnosti vnímané ako kontroverzná praktika,150
ktorá má svojich zástancoch aj oponentov. Oponenti poukazujú na to, že forum
shopping môže viesť k vyšším náhradám škody alebo môže ako prípustné vyhodnotiť žaloby, ktoré by boli v inej jurisdikcii časovo obmedzené.151 Zástancovia poukazujú na to, že je to inštitút, ktorý môže zlepšiť prístup k spravodlivosti
v prípadoch, ktoré niektoré jurisdikcie nepoznajú, čo môže byť aj kolektívne
uplatňovanie nárokov. Práve v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov môžu
byť obavy oprávnené, pretože v kontinentálnej Európe ide o právny inštitút
pomerne nový, s ktorým niektoré členské štáty nemajú žiadnu skúsenosť, resp.
veľmi krátku skúsenosť.
Súťažné autority v jednotlivých krajinách v súčasnosti venujú zvýšenú pozornosť aj kartelovým dohodám, ktoré vznikajú v procese verejného obstarávania. Pre tieto kartelové dohody označované aj ako bid‑rigging alebo collusion
tendering, je charakteristické to, že sa uzatvárajú medzi konkurenčnými súťaži& iní z 21. mája 2015.
149
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teľmi, čiže ide o horizontálny kartel, ktorý je považovaný za jednu z najťažších
protisúťažných praktík, ktoré vedú k poškodzovaniu hospodárskej súťaže. Kolúzia vo verejnom obstarávaní predstavuje špeciálny typ cieľových kartelových
dohôd, ktoré zahŕňajú tak znaky dohody o určení cien, ako aj znaky dohody
o rozdelení trhu, pričom dohody takéhoto charakteru sú zakázané, pretože sú
schopné už svojou samotnou podstatou narušiť hospodársku súťaž, a to bez
ohľadu na dopady týchto dohôd na relevantný trh a bez ohľadu na to, aký je
podiel členov kartelovej dohody na relevantnom trhu.152 Ide o dohody, ktorých
samotným cieľom, nie až následkom, je obmedzenie hospodárskej súťaže, teda
už len existencia tejto dohody má protisúťažný efekt. Pod tieto praktiky spadá
akýkoľvek zhodný prejav vôle medzi podnikateľmi správať sa a postupovať
v tendri určitým spôsobom bez ohľadu na formu vyjadrenia, obsah špecifických
ustanovení, rovnako bez ohľadu na existenciu mechanizmov zabezpečujúcich
dodržiavanie kartelovej dohody, ako aj bez ohľadu na to, či kartelovú dohodu
uzatvoril štatutárny zástupca podnikateľa či osoba ním poverená.153
Verejné obstarávanie možno vo všeobecnosti jednoducho definovať ako proces, účelom ktorého je vytvoriť konkurenčné prostredie pre dodanie tovarov,
prác a služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov. Verejné obstarávanie sa musí realizovať v súlade so zásadami Zmluvy o fungovaní Európskej
únie. Ide najmä o zásadu voľného pohybu tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu
poskytovať služby, ako aj s princípmi, ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita
a transparentnosť. Predmetné princípy sledujú primárny cieľ, aby sa verejné
obstarávanie otváralo hospodárskej súťaži, túto rozvíjalo a chránilo.154 Cieľom
verejného obstarávania je primárne zabezpečiť efektívne a účelné využívanie
verejných zdrojov. Existencia kartelových dohôd medzi jednotlivými súťažiteľmi dosiahnutie tohto cieľa výrazne sťažuje a vedie aj k ďalším nepriaznivým
následkom na trhu – predovšetkým k zvýšeniu cien, zníženiu kvality tovarov,
zhoršeniu podnikateľského prostredia alebo k neefektívnemu vynakladaniu
152
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verejných zdrojov. O dôležitosti dodržiavania pravidiel verejného obstarávania
svedčí aj skutočnosť, že verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu v stratégii
Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu, stanovenej v oznámení Komisie z 3. marca 2010, keďže je
jedným z trhovo orientovaných nástrojov, ktoré sa majú využívať na zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia verejných finančných prostriedkov.155
V ekonomikách mnohých členských štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) tovary a služby nakupované prostredníctvom verejného
obstarávania tvoria až 15 % hrubého domáceho produktu (HDP).156
V prípade existencie kartelových dohôd nielen vo verejnom obstarávaní,
spravidla vzniká škoda, ktorá spočíva v tom, že tovary, služby alebo práce sú
dodávané za vyššiu cenu, ako by boli dodávané, ak by celý proces verejného
obstarávania prebehol v súlade s pravidlami. Mimo procesu verejného obstarávania tieto vyššie ceny v určitých prípadoch stanovujú nielen účastníci kartelu,
ale pod vplyvom tzv. efektu cenového dáždnika (umbrella effect/pricing) tak
môžu urobiť aj iní súťažitelia, ktorí prispôsobia svoje ceny trhovým cenám nastaveným účastníkmi kartelu.157 Táto situácia nie je vylúčená ani pri verejnom
obstarávaní. Tam je však lehota na predloženie cenových ponúk daná všetkým
rovnaká a súťažitelia, pokiaľ neporušujú právo hospodárskej súťaže nejakou
formou kolúzie, by nemali mať vedomosť o cenových ponukách iných súťažiteľov. Ak však ide o dlhodobé kolúzne správanie, môže sa stať, že
k prispôsobeniu cien príde aj následkom kolúzneho správania sa v procese verejného obstarávania. Škoda tak môže vzniknúť aj konaním subjektov, ktoré sa
kartelu nezúčastňujú. Vzniká tak otázka, komu možno pričítať zodpovednosť za
škodu, ktorá subjektom vzniká vplyvom cenového dáždnika. Túto otázku riešil
Súdny dvor Európskej únie vo veci Kone AG a ostatní proti ÖBB‑Infrastruktur
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AG,158 v ktorom rozhodoval o prejudiciálnej otázke rakúskeho súdu, či sa má
článok 101 ZFEÚ (článok 81 ES, článok 85 Zmluvy o ES) vykladať v tom
zmysle, že od účastníkov kartelu môže každý požadovať náhradu aj takej škody,
ktorú mu spôsobil subjekt, ktorý nebol účastníkom kartelu, ale pod vplyvom
zvýšených trhových cien zvyšuje ceny za svoje výrobky vo väčšej miere, ako by
to robil v prípade neexistencie kartelu (umbrella pricing), takže zásada efektivity, ktorú presadzuje Súdny dvor EÚ, si vyžaduje prijatie kladného rozhodnutia
v rámci vnútroštátneho práva. ÖBB‑Infrastruktur požadovala od účastníkov
kartelu vo veci samej náhradu škody vyčíslenú na sumu 1 839 239,74 €. Tá jej
vznikla tým, že od tretích podnikov, ktoré neboli účastníkmi predmetného kartelu, kúpila výťahy a pohyblivé chodníky za vyššiu cenu, ako by bola cena pri
neexistencii tohto kartelu. Dôvodom bolo, že tieto tretie podniky využili existenciu kartelu na stanovenie svojich cien na vyššej úrovni. Súdny dvor EÚ
o prejudiciálnej otázke rozhodol takto: „Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať
v tom zmysle, že bráni výkladu a uplatneniu vnútroštátneho práva členského
štátu, podľa ktorého je z právnych dôvodov kategoricky vylúčené, aby boli
podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, občianskoprávne zodpovedné za škody
vyplývajúce zo skutočnosti, že podnik, ktorý nebol účastníkom tohto kartelu,
stanovil vzhľadom na konanie uvedeného kartelu vyššie ceny v porovnaní
s cenami, ktoré by sa uplatnili, ak by kartel neexistoval.“ V odôvodnení rozhodnutia Súdny dvor EÚ poukázal na skutočnosť, že účastníci kartelu nemôžu
ignorovať skutočnosť tvoriacu súčasť možných následkov uvedeného kartelu, že
zákazníkovi podniku, ktorý sa nezúčastnil kartelu, ale ktorý mal prospech
z hospodárskych podmienok ochrannej ceny, vznikla škoda z dôvodu vyššej
ponúkanej ceny v porovnaní s cenou v prípade neexistencie tohto kartelu. Zodpovedajú aj za škodu, ktorá bola spôsobená tým, že subjekty pôsobiace na trhu,
ktoré nie sú jeho členmi, pristúpia k zvýšeniu cien z dôvodu ich prispôsobenia
trhovým cenám vyplývajúcim z kartelu (tzv. umbrella pricing). Trhová cena je
totiž jedným zo základných prvkov, ktoré zohľadňuje podnik v prípade určenia
ceny, za ktorú ponúka svoje tovary alebo služby.159 Rozhodnutie Súdneho dvora
EÚ znamená, že subjekt môže získať od účastníkov kartelu náhradu vzniknutej
škody napriek tomu, že on sám s nimi nemal zmluvný vzťah, ak sa preukáže, že
tento kartel mohol mať, vzhľadom na okolnosti daného prípadu a najmä na osobitosti dotknutého trhu, za následok uplatnenie ochrannej ceny tretími osobami
konajúcimi samostatne a že účastníci uvedeného kartelu o tých okolnostiach
a osobitostiach vedeli. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či sú tieto
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podmienky splnené. Z rozhodnutia vo veci Kone AG je zrejmé, že právo požadovať náhradu škody patrí osobe, ak preukáže dostatočnú príčinnú súvislosť
a protiprávnosť v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré ale musí pravidlá nastaviť tak, aby bola zabezpečená plná účinnosť práva hospodárskej súťaže EÚ.
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v tejto veci však spôsobilo ďalšie nejasnosti
vo vzťahu k definovaniu subjektov, ktoré sú v dôsledku umbrella pricing
oprávnené požadovať náhradu škody. Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora
EÚ právo domáhať sa súdnou cestou náhrady spôsobenej škody, ak existuje
príčinná súvislosť medzi takouto škodou a kartelovou dohodou, prináleží každej
osobe, pričom ale z rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ nie je možné spoľahlivo vyvodiť, ktoré subjekty pod tento pojem spadajú a ktoré nie.
Z uvedeného dôvodu bol dňa 29. 6. 2018 Súdnemu dvoru EÚ doručený návrh
na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal rakúsky najvyšší súd (Oberster
Gerichtshof) vo veci Otis Gesellschaft m.b.H. a i. proti Land Oberösterreich
Spolková krajina Horné Rakúsko a i.160 Rakúsky najvyšší súd sa na Súdny dvor
EÚ obrátil s nasledujúcou prejudiciálnou otázkou: „Má sa článok 85 Zmluvy
o ES, článok 81 ES, resp. článok 101 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že na zachovanie plnej účinnosti týchto ustanovení a potrebného účinku zákazu vyplývajúceho z týchto ustanovení je potrebné, aby od účastníka kartelu mohli
požadovať náhradu škody aj tie subjekty, ktoré nie sú účastníkmi relevantného vecného a geografického trhu na strane ponuky alebo dopytu, ale ktoré za
zvýhodnených podmienok poskytujú pôžičky odberateľom produktov, ktoré
sú predmetom ponuky na trhu dotknutom kartelom a ktorých škoda spočíva
v tom, že suma úveru v percentuálnej výške výrobných nákladov bola vyššia,
ako by bola bez kartelovej dohody, v dôsledku čoho nemohla tieto sumy investovať s cieľom dosiahnuť zisk?“ Predbežná otázka bola predložená v konaní
prebiehajúcom pred rakúskym najvyšším súdom, ktorý ako odvolací súd rozhoduje vo veci žaloby o náhradu škody proti účastníkom kartelu Kone AG zo strany subjektov, ktorí nie sú účastníkmi relevantného trhu. V súčasnom štádiu
konania sa podľa čiastočného rozsudku súdu nižšieho stupňa majú zatiaľ posudzovať len nároky prvého žalobcu, t. j. spolkovej krajiny Horné Rakúsko, ktorej
zákon prikazuje poskytnúť štátnu pomoc formou zvýhodnených pôžičiek
s nízkym úrokom. Takéto pôžičky boli použité na nákup výťahov, ktoré poskytli
členovia kartelu. Poskytovateľ prostriedkov, verejná inštitúcia, sa žalobou domáha náhrady škody, ktorá vznikla tým, že ak by investoval finančné prostriedky použité na poskytnutie úverov pre predražené výťahy iným spôsobom, dosiahol by na úrokoch zisk vo výške trhovej úrokovej sadzby namiesto minimál160
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neho úroku získaného v rámci programu dotovaných úverov.
Ak v prípade existencie kartelu vo verejnom obstarávaní utrpí škodu len verejný obstarávateľ, ktorý tovary a služby nakupuje ako konečný užívateľ, mechanizmus kolektívnych žalôb neprichádza do úvahy. Ak však verejný obstarávateľ nakupuje na účely ďalšieho predaja alebo použitia vo výrobe a zohľadní
náklady na obstaranie veci v procese výroby tovaru alebo dodania služby, tak
možno konštatovať, že táto škoda bola prenesená na ďalšie subjekty – odberateľov v distribučnom reťazci či konečných užívateľov, ktoré v dôsledku existencie
nekalosúťažnej praktiky vo verejnom obstarávaní nakupujú tovary alebo služby
za cenu vyššiu, ako by nakupovali, ak by ku kolúznym praktikám súťažiteľov
nedochádzalo alebo nakupujú tovar nižšej kvality.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že v dôsledku existencie horizontálnych kartelových dohôd dochádza ku škodám, ktoré sa prejavia v majetkovej
sfére mnohých subjektov. Tieto subjekty možno rozdeliť do troch skupín:
a) neúspešní súťažitelia v procese verejného obstarávania,
b) subjekty, ktoré nakupujú tovary a služby od účastníka kartelu (direct purchasers) a zákazníci týchto subjektov (indirect purchasers),
c) subjekty, ktoré nakupujú tovary a služby od súťažiteľov na relevantnom
trhu, ktorí nie sú účastníkmi kartelu, ale v dôsledku existencie kartelu predávajú tovary a služby za vyššie ceny (umbrella pricing).
Spoločnou charakteristikou týchto subjektov je, že ide o subjekty, ktoré pôsobia na relevantnom trhu, či už na strane predávajúcich alebo kupujúcich. Subjekty v druhej a tretej skupine sú relevantnou a vhodnou cieľovou skupinou pre
kolektívne uplatňovanie svojich nárokov. Vzhľadom na predloženú prejudiciálnu otázku odborná verejnosť očakáva rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý
tento okruh osôb môže ešte rozšíriť.
Súčasná snaha EÚ o posilnenie súkromnoprávneho vymáhania súťažného
práva je okrem spomínaného návrhu smernice posilňovaná aj rozhodovacou
činnosťou Súdneho dvora EÚ, ktorý pomerne široko definuje okruh osôb, ktorým právo EÚ priznáva nárok na náhradu škody spôsobenej porušením pravidiel
hospodárskej súťaže. Možno sa len domnievať, že týmto spôsobom chce EÚ
zvýšiť odstrašujúci efekt sankcií pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže
alebo motivovať súťažiteľa, ktorý sa kartelu zúčastňuje, aby využil program
zhovievavosti (leniency), ktorý uľahčuje súťažným autoritám dokazovanie existencie protisúťažných dohôd.
Ďalším aspektom, ktorý možno v súvislosti s kartelmi vo verejnom obstarávaní a kolektívnym uplatňovaním nárokov skúmať, je, či neúspešní uchádzači
vo verejnom obstarávaní môžu podať žalobu o náhradu škody spôsobenej
účastníkmi kartelu. Ak by popri účastníkoch kartelu bolo vo verejnom obstarávaní viac uchádzačov, mohlo by prichádzať do úvahy kolektívne uplatňovanie

nárokov pozostávajúce zo skutočných nákladov vynaložených na predloženie
cenovej ponuky. Pokiaľ by ale išlo o ušlý zisk spočívajúci v tom, že nebyť kartelu, tak niektorý z uchádzačov, ktorý predložil cenovú ponuku, by súťaž vyhral,
by už do rámca kolektívneho vymáhania nárokov nespadalo. Dôvodom je skutočnosť, že s predloženou cenovou ponukou môže uspieť vždy len jeden subjekt. V prípade potenciality úspešnej ponuky by išlo skôr o nárok označovaný
ako loss of chance – strata šance.
Aj ďalšie pravidlá, ktoré zakotvila smernica pre podávanie žalôb o náhradu
škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže, boli
pojaté do zákona č. 350/2016 Z. z. Spomenúť možno napr. sprístupňovanie
relevantných dôkazov od protistrany alebo tretej osoby za presne vymedzených
podmienok so súčasným oprávnením súdu uložiť týmto subjektom sankcie, ak
dôkazy nesprístupnia alebo ak ich zničia, alebo nevyvrátiteľnosť porušenia práva hospodárskej súťaže, ktoré bolo konštatované v konečnom rozhodnutí vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže alebo súdu, alebo kladenie dôrazu na
konsenzuálne riešenie sporov.161
Možno povedať, že zákon č. 350/2016 Z. z. nevytvára osobitné procesné pravidlá pre individuálne ani pre kolektívne alternatívne riešenie sporov, len v § 19
ods. 1 upravuje právne účinky mimosúdneho riešenia sporu o náhrade škody.
Ak strany v konaní oznámia súdu, že po začatí súdneho konania o náhradu škody sa rozhodli riešiť spor mediáciou alebo mimosúdnym urovnaním, preruší súd
konanie až na obdobie dvoch rokov. Súd pokračuje v konaní, ak pominuli dôvody prerušenia konania a vždy aj vtedy, ak mu strana v konaní oznámi, že
v mediácii alebo v rokovaní o mimosúdnom urovnaní ďalej nepokračuje. Právnym následkom takýchto rokovaní je tiež spočívanie plynutia premlčacej doby,
avšak len pre tie subjekty, ktoré sa zúčastňujú na mimosúdnom urovnaní. Zákon
takýmto zakotvením spočívania premlčacej doby predpokladá, že subjektov
v procese náhrady škody bude viac nielen na strane porušiteľov hospodárskej
súťaže, ale aj na strane poškodených.
Výhodou mimosúdneho riešenia sporov je rýchlosť konania alebo nižšie náklady. Ďalšou výhodou je aj vyššia pravdepodobnosť poskytnutia dohodnutej
náhrady škody, pretože porušiteľ hospodárskej súťaže nebude finančne vyčerpaný dlhotrvajúcim súdnym sporom. Ako výhoda mimosúdneho riešenia sporov
sa uvádza aj neverejnosť konania. V prípade porušenia hospodárskej súťaže
však tento argument pôsobí len čiastočne, pretože súkromnoprávnym sporom
o náhradu škody vo väčšine prípadov predchádza rozhodnutie príslušného orgánu ochrany hospodárskej súťaže, ktoré podrobne opisuje nielen protiprávne
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správanie porušiteľov hospodárskej súťaže, ale pri určení výšky sankcie je základom výška obratu podniku za predchádzajúce účtovné obdobie. Informácie
o podniku sa tak stanú verejnými. Na druhej strane môže mať porušiteľ záujem
na nezverejnení výšky náhrady škody, ktorú dobrovoľne poskytol poškodeným
subjektom. Výhodou mimosúdneho riešenia sporov pre poškodených tiež je, že
zo strany porušiteľa, ktorý je ochotný sa mimosúdne dohodnúť, možno očakávať, že nebude trvať na exaktnom vyčíslení výšky škody v prípadoch, ak vyčíslenie škody nebude dosť dobre možné. Kompromisná výška škody tak môže byť
na prospech porušiteľa aj poškodeného. Pre dosiahnutie efektívneho riešenia je
však potrebné zvoliť taký postup, výsledkom ktorého bude uznanie
a vykonateľnosť nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, keďže ako
už bolo uvedené, kartely často vznikajú kolúziou subjektov pôsobiacich na rôznych geografických relevantných trhoch. Subjekty mimosúdneho riešenia sporov by tiež mali byť uzrozumené s tým, že spravidla je výsledkom takéhoto
konania konečné rozhodnutie, ktoré môže byť preskúmané súdom len vo výnimočných prípadoch.
Pravidlá, ktoré sú vo vzťahu k účinkom mimosúdneho vyrovnania nastavené
zákonom 350/2016 Z. z., povzbudzujú podniky porušujúce hospodársku súťaž
k tejto forme poskytnutia náhrady škody. Ak nároky poškodenej osoby boli
v mimosúdnom vyrovnaní uspokojené len čiastočne, zvyšok nároku si poškodený môže uplatniť len voči porušiteľom, ktorí takéto dohody neuzavreli (§ 20
ods. 1 cit. zákona). Ustanovenie § 20 ods. 2 cit. zákona taktiež obsahuje osobitné ustanovenie o vzťahu porušiteľa k ostatným spolurušiteľom, ktorí sú
v postavení solidárnych dlžníkov voči poškodeným subjektom. Ak sa porušiteľ
dohodol na urovnaní sporu a náhrade škody, nemôžu ostatní porušitelia požadovať od porušiteľa, ktorý uzavrel dohodu o mediácii alebo dohodu
o mimosúdnom urovnaní, aby sa podieľal na uspokojení zvyšného nároku na
náhradu škody. To neplatí, ak porušitelia, ktorí neuzavreli dohodu o mediácii
alebo dohodu o mimosúdnom urovnaní, nie sú schopní uhradiť náhradu škody,
ktorá zodpovedá zvyšnému nároku poškodenej osoby, ktorá uzavrela dohodu
o mediácii alebo dohodu o mimosúdnom urovnaní. Nároku podľa predchádzajúcej vety sa môže poškodená osoba výslovne vzdať v dohode o mediácii alebo
v dohode o mimosúdnom urovnaní.
Zásady obsiahnuté v zákone č. 350/2016 Z. z. sú aplikovateľné nielen na individuálne konania o náhrade škody jednotlivých poškodených osôb, ale sú plne
aplikovateľné aj na prípadné konanie o nárokoch na náhradu škody viacerých
poškodených osôb, či už na základe spojenia vecí z vôle samotných žalobcov,
alebo rozhodnutím súdu podľa § 166 ods. 1 CSP, pretože skutkovo spolu súvisia. Rovnako by sa však dali aplikovať aj v prípadnom konaní o kolektívnej
žalobe. Oblasť súťažného práva je totiž oblasťou, kde protiprávnym konaním

subjektov pôsobiacich na trhu môže vzniknúť škoda veľkému počtu subjektov,
ktoré by mali mať k dispozícii fungujúci mechanizmus pre efektívne uplatnenie
svojich nárokov. Z uvedeného dôvodu je práve táto oblasť viac ako vhodná pre
implementáciu systému kolektívneho uplatňovania práv.

1.7 Verejná žaloba v antidiskriminačných sporoch
Verejná žaloba môže za istých okolností predstavovať efektívny prostriedok
súdnej ochrany pred potenciálnym či reálnym menej priaznivým zaobchádzaním, ktoré napĺňa všetky definičné znaky právom reprobovaného porušenia
zákazu diskriminácie. Napriek tomu, že slovenskej právnickej obci je pomerne
cudzou, pri jej správnom pochopení a následnej dôvodnej využiteľnosti dopĺňa
prostriedky právnej ochrany pred tak závažným konaním, či opomenutím konania, ktoré možno definovať ako nedodržanie zásady rovného zaobchádzania.
Spoločensky významným cieľom, ktorý korešponduje so základnými hodnotami Európskej únie,162 je nepochybne záujem na presadzovaní rovnosti
v zaobchádzaní so subjektmi antidiskriminačným normatívom chránených spoločenských a právnych vzťahov. Nadnárodný normotvorca tým proklamuje
skutočnosť, že bez dôsledného dodržiavania zásady rovnosti nemožno hovoriť
ani o predikcii napredovania vnútorného trhu Únie. Na tento účel uvedený „zákonodarca“ nielenže ustanovil tzv. antidiskriminačný normatív, ale zároveň
vytvoril akýsi rámec právnej ochrany a konkrétnych právnych inštrumentov,
ktorých úlohou je zabezpečenie ochrany vo vzťahu k porušenému či ohrozenému právu na rovné zaobchádzanie. V bohatej rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej únie evidujeme taktiež dopyt po čo možno najúčinnejšom inštrumentáriu právnych prostriedkov ochrany fyzických a právnických osôb pred tak
závažným menej priaznivým zaobchádzaním, akým je diskriminácia.163 Antidiskriminačné smernice nepriamo požadujú od každého členského štátu Únie
prijatie takých legislatívnych opatrení, ktoré budú mať v prípade nedodržania
zásady rovného zaobchádzania adresátmi zákazu diskriminácie dostatočný efekt
vo vzťahu k potenciálnemu opakovaniu porušenia predmetného zákazu.
Expanzia aplikovateľnosti procesného inštitútu verejnej žaloby
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v antidiskriminačných sporoch164 je tak spojená predovšetkým s rozvojom nadnárodných úvah o potrebe až nevyhnutnosti dodržiavania zásady rovnosti, čo sa
v slovenskej vnútroštátnej legislatíve premietlo do prijatia ustanovenia § 9a
zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) (ďalej len antidiskriminačný zákon). Podľa uvedeného ustanovenia v spojení s § 10 cit. zákona,
ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva,
právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu osôb,
alebo ak by takýmto porušením mohol byť inak vážne ohrozený verejný záujem,
patrí právo domáhať sa ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie aj právnickej
osobe, ktorej takéto oprávnenie priznáva osobitný zákon alebo právnickej osobe, ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou. Na území Slovenskej republiky je oprávnenou právnickou osobou Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré okrem pôsobnosti v oblasti
ochrany výkonu základných ľudských práv a slobôd plní mimoriadne dôležité
poslanie národného antidiskriminačného orgánu.165 Oprávnenie vo vzťahu
k možnosti podania tzv. kolektívnej žaloby v antidiskriminačných sporoch však
zákonodarca zveruje tiež do rúk tých právnických osôb, ktoré sú v nadväznosti
na predmet ich činnosti oprávnené poskytovať právnu pomoc obetiam porušenia
zákazu diskriminácie.
Prima facie sa tak verejná žaloba javí ako účinný nástroj pri zabezpečovaní
ochrany pred diskriminačným zaobchádzaním so subjektami právnych vzťahov.
V aplikačnej rovine sa však presviedčame o tom, že napriek jeho zákonnému
explicitnému vymedzeniu, nie je často využívaným nástrojom riešenia diskriminácie v spoločnosti. Pravdivosť tejto hypotézy je možné si overiť prostredníctvom verejne dostupných zdrojov, a to predovšetkým rozhodovacej praxe súdov.
Jedným zo základných praktických významov uplatnenia inštitútu verejnej
žaloby v rámci oblasti boja proti diskriminácii je vnímanie tohto inštitútu
v kontexte účinného nástroja na systémové zmeny zamerané na boj proti uvedenému civilnému deliktu, ktorý už aj v slovenskej vnútroštátnej legislatíve nadobúda v prípade diskriminácie skupiny osôb až trestnoprávny charakter. Podľa
významného britského právnika166 inštitút verejnej žaloby nevenuje primárnu
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pozornosť individuálnym nárokom jednotlivca dotknutého menej priaznivým
diskriminačným zaobchádzaním, ale na piedestál stavia snahu o dosiahnutie
systému, resp. noriem so všeobecnou platnosťou, ktoré majú potenciál napĺňania definičných znakov diskriminácie.
Pred podaním akejkoľvek, nielen verejnej žaloby, by si mal byť žalobca vedomý toho, čoho sa uplatneným nárokom môže súdnou cestou domáhať. Osobitosťou verejných žalôb je predovšetkým skutočnosť, že samotnú žalobu nepodáva na príslušný súd osoba dotknutá protiprávnym stavom, ale osoba zákonom povolaná, resp. inými slovami oprávnená osoba, ktorej sa prax, rozporná
s antidiskriminačným normatívom priamo nedotýka, avšak je natoľko špecializovanou a odbornou osobou, že ju zákonodarca poveruje úlohou odstraňovania
diskriminačných praktík.
Oprávnené osoby pristupujú k podaniu verejnej žaloby s náležitou obozretnosťou. Osobitne dôležitou je formulácia žalobného petitu, ktorý v prípade verejných žalôb a vzhľadom na ich účel a podstatu znie na určenie toho, či určitá
prax porušuje zákaz diskriminácie. Pomerne náročným procesom je nepochybne
samotná identifikácia uvedených foriem možného nedodržania zásady rovného
zaobchádzania.
Inými slovami, v prípade, ak oprávnená osoba nadobudne vedomosť
o všeobecnej praxi, ktorou môže byť dotknutý širší okruh subjektov spoločenských a právnych vzťahov, je namieste, aby táto osoba prevzala iniciatívu
a podala verejnú žalobu na príslušný civilný súd, ktorý by následne určil, či
predmetná forma možnej diskriminácie predstavuje skutočne kvalifikované,
právom reprobované porušenie antidiskriminačného normatívu. Treba mať totiž
na zreteli, že diskrimináciou nie je akékoľvek menej priaznivé zaobchádzanie,
ale iba také, ktoré napĺňa jednotlivé definičné znaky uvedeného protiprávneho
konania. In concreto ide o antidiskriminačným normatívom chránenú oblasť,
formu a dôvod menej priaznivého zaobchádzania.167 Účelom ďalšieho výkladu
nie je informovať odbornú verejnosť o jednotlivých definičných znakoch kvalifikovaného menej priaznivého diskriminačného zaobchádzania, ale predostrieť
relevantné úvahy o opodstatnenosti a využiteľnosti verejných žalôb pri presadzovaní antidiskriminačnej legislatívy.
racial inequality. In: Fredman, S.: Discrimination and human rights: The case of racism. New
York. Oxford University Press, 2001, s. 253 – 259.
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Považujeme za dôvodné upozorniť na skutočnosť, že chránené dôvody neupravuje len ustanovenie § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, ale tiež množstvo osobitných zákonov
a právnych noriem v nich inkorporovaných, ako je to napríklad v ustanovení § 13 ods. 2 Zákonníka práce alebo ustanovení § 5 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

V určitom kontraste vo vzťahu k prezentovaným poznatkom vyznieva skutočnosť o tom, že aktuálne nie je právnickej verejnosti známe žiadne právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým by určil na základe žaloby podanej oprávnenou
osobou diskrimináciu vo vzťahu k praxi, ktorá sa dotýka alebo by sa mohla
dotknúť značného, bližšie neurčiteľného okruhu adresátov.
Vysvetlením, avšak nie výhovorkou, môže byť skutočnosť, že verejné žaloby
sú pomerne mladým inštitútom našej vnútroštátnej legislatívy, pričom pomerne
nízku mieru empírie vykazujú aj ďalšie členské štáty Európskej únie. Zaujímavo
vyznieva skutočnosť, že tzv. verejnú žalobu v oblasti diskriminácie možno podať iba v polovici členských krajín EÚ. V Nemecku a v Rakúsku tak možno
urobiť iba v prípade, ak ide o porušenie, resp. objektívnu možnosť porušenia
zákonného normatívu zákazu diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia.168
Dokonca ani štrasburské súdne autority sa aplikovateľnosti a dôvodnosti využívania verejných žalôb v rámci ochrany pred diskrimináciou nevenujú v takej
miere, aká by stála za obšírnu zmienku. Výnimkou sú azda len dva významné
prípady, v rámci prejednávania ktorých sa Súdny dvor EÚ dotkol aj otázky významu a využitia tzv. verejných žalôb v nadväznosti na zabezpečenie účinnej
ochrany pred diskrimináciou. Súd poukázal na skutočnosť, že inštitút verejnej
žaloby má dôležitý význam pri zabezpečení účinnej právnej ochrany princípu
rovnosti, prezentovaného antidiskriminačnou legislatívou.
Ústrednou postavou prvej z právnych vecí, o ktorých uvedený súd rozhodoval, bol riaditeľ spoločnosti vystupujúcej pod obchodným menom Feryn. Táto
vedúca postava spoločnosti sa pre médiá vyjadrila v tom zmysle, že spoločnosť
nebude zamestnávať imigrantov, pričom absolútne odmietavý postoj vyslovila
vo vzťahu k osobám marockého pôvodu.169 Ústredným predmetom činnosti
spoločnosti bola výroba a montáž garážových dverí. Riaditeľ obhajoval verejne
prezentovaný odmietavý postoj spoločnosti tým, že spoločnosť prichádza
o klientov, ktorí dali v minulosti jasne najavo negatívny postoj k objednávkam
služieb a tovaru, pokiaľ samotnú montáž mali vykonávať dotknuté osoby.
Osobitosť prejednávanej veci spočívala tiež v skutočnosti, že v tomto konkrétnom prípade ani nedošlo k diskriminácii konkrétnej fyzickej osoby
v postavení uchádzača o zamestnanie. Na druhej strane už samotné antidiskri168
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minačné smernice regulujú hranice právom aprobovaného konania stanovením
objektívnej možnosti zasiahnutia určitej skupiny osôb, ktoré by mohli byť konkrétnou praxou či všeobecným postojom znevýhodnené, a to v porovnaní
s inými osobami, ktoré sa nevyznačujú charakteristikou dotknutej skupiny.
Podstatne zaujímavejšie vzhľadom na otázku oprávnenia osoby na podanie
tzv. verejnej žaloby vyznieva posudzovanie okolností súvisiacich s týmto
oprávnením vo vzťahu k belgickému národnému antidiskriminačnému orgánu.
Súdny dvor EÚ sa v rámci konania o posúdení predbežnej otázky vyjadril osobitne k výkladu článku 7 ods. 2 rasovej smernice, ktorej ustanovenia, na rozdiel
od ďalších antidiskriminačných smerníc, upravujú explicitne možnosť právnických osôb s oprávneným záujmom na podieľaní sa na dodržiavaní antidiskriminačného normatívu, iniciovať súdne alebo správne konanie.170 Štrasburská súdna autorita upozornila na charakter sekundárnych legislatívnych aktov únijného
práva, ktorých implementácia je vecou vnútroštátnych mechanizmov, pričom
smernice predstavujú minimálny harmonizačný štandard smerujúci k vytvoreniu
spoločného únijného rámca presadzovania zásady rovného zaobchádzania. Cieľom sekundárnej legislatívy, ktorá rozvíja zákaz diskriminácie vyjadrený v tzv.
zakladateľských právnych dokumentoch, je zabezpečenie reálnej a efektívnej
ochrany základného ľudského práva na rovné zaobchádzanie.
Z uvedených dôvodov nesmie byť ani podanie tzv. verejnej žaloby osobou,
ktorá síce nie je explicitne zákonným normatívom oprávnená k jej podaniu,
avšak z charakteru jej činnosti je zrejmý jej záujem o efektívne presadzovanie
ochrany základného ľudského práva na rovné zaobchádzanie, v rozpore s cieľmi
únijného normotvorcu v oblasti diskriminácie a ochrany pred týmto právom
reprobovaným menej priaznivým zaobchádzaním. Tento pohľad na aplikáciu
ochranného mechanizmu a odstraňovania akýchkoľvek diskriminačných prejavov v spoločnosti je eurokonformným a prispieva k dosiahnutiu želanej miery
harmonizačných štandardov v únijnom priestore.
Priamo k otázke kolektívnej žaloby a jej využiteľnosti pri ochrane práva na
rovné zaobchádzanie sa Súdny dvor EÚ vyjadril tiež v rámci rozhodovania vo
veci Asociaţia Accept proti Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.171 Obdobne ako vo veci Feryn, aj v tomto prípade súd priorizuje extenzívny výklad k oprávneniu podania verejnej žaloby osobou, ktorá svoju činnosť
170
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sústreďuje na zabezpečovanie efektívnej právnej ochrany osobám dotknutým
kvalifikovaným, diskriminačným, menej priaznivým zaobchádzaním. Štrasburská súdna autorita zachádza vo svojom vyjadrení v rámci prejednávanej veci
ešte ďalej, a to konštatovaním o tom, že na podanie verejnej žaloby nemusí
oprávnená osoba získať súhlas žiadnej z dotknutých, resp. potenciálne dotknutých osôb.
Primárna a predovšetkým sekundárna únijná antidiskriminačná legislatíva je
tak otvorená využívaniu kolektívnych žalôb ako efektívneho nástroja právnej
ochrany pred diskrimináciou, a to tak v represívnom, ako aj v preventívnom
kontexte. Súdny dvor EÚ zaujal k otázke podávania verejných žalôb osobami,
ktorých oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej ochrany základnému ľudskému právu na rovné zaobchádzanie, jednoznačne pozitívny postoj.
Európsky normotvorca, ako aj nadnárodná súdna autorita vyjadrujú jednoznačnú podporu využívaniu kolektívnych žalôb v oblasti diskriminácie
a potenciálneho nedodržiavania zásady rovného zaobchádzania v rámci antidiskriminačnou legislatívou chránených oblastí právnych vzťahov.
Podporu na prvý pohľad opodstatnenému rozšíreniu diapazónu efektívnych
právnych inštrumentov v boji proti diskriminácii vyjadruje tiež slovenská, resp.
vnútroštátna právnická obec. Faktom je, že vo svete, kde je štrukturálna diskriminácia menšín v mnohých oblastiach realitou, právny systém opierajúci sa iba
o individuálne uplatňovanie nárokov jednoducho nepostačuje na zabezpečenie
spravodlivosti a pretrvávajúca diskriminácia rôznych skupín v mnohých oblastiach naprieč Európou to len dosvedčuje.172
V oblasti antidiskriminácie vymedzuje okruh oprávnených osôb samotné
ustanovenie § 9a antidiskriminačného zákona. Podľa tohto ustanovenia je
oprávnenou osobou na podanie tzv. verejnej žaloby národný antidiskriminačný
orgán. Rovnako to však platí aj vo vzťahu k akejkoľvek právnickej osobe, ktorej
predmetom činnosti je zabezpečovanie efektívnej právnej ochrany pred diskrimináciou a presadzovanie zásady rovného zaobchádzania vo verejnom záujme.
Oprávnené osoby disponujú mandátom na podanie verejnej žaloby, a to
v prípade, ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého
počtu osôb, alebo ak by takýmto porušením mohol byť inak vážne ohrozený
verejný záujem (§ 9a cit. zákona). Explicitné vymedzenie subjektov oprávnených na podanie verejnej žaloby nie je cudzie ani iným právnym poriadkom
členských štátov Európskej únie, ktoré rovnako ako slovenský zákonodarca
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regulujú okruh oprávnených osôb prostredníctvom ustanovení ústredného právneho predpisu tzv. antidiskriminačnej legislatívy.
Okrem osôb oprávnených na podanie verejnej žaloby si zaslúži osobitnú pozornosť aj žalobný petit. Z povahy veci je dôvodné, aby sa oprávnená osoba
mohla žalobou domáhať určenia toho, že konkrétnou praxou by mohol byť alebo bol porušený zákaz diskriminácie. Tiež sa môže žalobou domáhať, aby súd
zaviazal žalovaný subjekt k odstráneniu protiprávneho stavu a prípadnému
upusteniu od menej priaznivého zaobchádzania, čo je dôvodné v prípade, ak má
takéto zaobchádzanie trvalý charakter. Určenie toho, či konkrétna prax, prípadne konanie či opomenutie konania so všeobecným charakterom napĺňa definičné
znaky právom reprobovaného porušenia zákazu diskriminácie, je nepochybne
verejným záujmom.
Zákonná enumerácia nárokov, ktorých sa možno verejnou žalobou domáhať,
nie je síce vyčerpávajúca, avšak z povahy veci je zrejmé, že iných relevantných
nárokov sa reálne nemožno domáhať. Absolútne tak možno vylúčiť oprávnenie
domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, a to vzhľadom na to, že
ide o rýdzo osobnostný rozmer predmetného nároku, ktorý si v rámci antidiskriminačného sporu uplatňuje vždy dotknutá osoba. Dotknutou osobou však nie
je osoba oprávnená na podanie verejnej žaloby. Oprávnená osoba nepodáva
verejnú žalobu v menej dotknutých či potenciálne dotknutých osôb, ale vždy tak
robí vo svojom vlastnom mene a na základe titulu, ktorým je samotné oprávňujúce ustanovenie zákona. Osobitne zaujímavo tiež vyznieva zamyslenie sa nad
prípadným žalobným petitom, ktorého obsahom by bolo verejné ospravedlnenie
sa žalovaného určitému okruhu chránených osôb za porušenie zákazu diskriminácie. Zdôrazňujeme, že primerané zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia je
podobne ako náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch takým nárokom, ktorý má
skôr osobný, ako všeobecný charakter a je vyjadrením toho, do akej miery sa
diskriminačná prax dotkla v kvantitatívnom ponímaní bližšie neurčeného okruhu chránenej skupiny fyzických alebo právnických osôb.
Účelom podania verejnej žaloby a domáhania sa prostredníctvom nej relevantných a dôvodných nárokov na príslušnom civilnom súde je predovšetkým
ochrana verejného záujmu na presadzovaní zásady rovnosti v rámci právnych
vzťahov, ktoré požívajú osobitnú zákonnú ochranu prostredníctvom ustanovení
antidiskriminačného normatívu. Sekundárnym účelom verejnej žaloby je efektívny boj proti tzv. systémovej alebo štrukturálnej diskriminácii v spoločnosti.
Napriek nespochybniteľnému významu inštitútu verejnej žaloby v kontexte
boja proti diskriminácii je jej využitie oprávnenými osobami minimálne. Dôvodom je na jednej strane skutočnosť, že všeobecne záväzné právne akty, ako aj
prax, ktorá má všeobecný dosah, sú často testované v rámci ich súladu
s nadnárodným únijným normatívom, a to prostredníctvom doložky zlučiteľnos-

ti. V súčasnosti evidujeme skutočne len niekoľko podaných verejných žalôb
v oblasti antidiskriminácie, avšak zatiaľ iba v jedinom prípade nadobudlo rozhodnutie súdu právoplatnosť,173 no ani to nejudikovalo, že praxou namietanou
v žalobe došlo k porušeniu zákazu diskriminácie.
Dôvody uvedeného stavu sú diskutabilné a v skutočnosti môžu mať mimoprávny presah. Inými slovami, je v prvom rade otázkou, či tzv. systémové alebo
štrukturálne porušovanie zákazu diskriminácie v právne kvalifikovanom význame je tak prítomné v súčasnej spoločnosti, že by zakladalo dôvodný záver
o častej aplikabilite inštitútu verejnej žaloby v oblasti antidiskriminácie. Systémové, resp. štrukturálne porušenie zákazu diskriminácie je z povahy veci výsledkom menej priaznivého diskriminačného zaobchádzania, ktoré by mohlo
mať alebo má všeobecnú povahu. Takéto konanie sa tak môže objektívne dotýkať veľkých skupín chránených subjektov právnych vzťahov.
Podanie verejnej žaloby v oblasti antidiskriminácie je naviazané na existenciu
predpokladov spojených s vysokým stupňom odbornosti a schopnosti identifikácie prípadov tzv. systémovej diskriminácie. Práve z uvedeného dôvodu normotvorca reguluje oprávnenie podať verejnú žalobu a zveruje ho do rúk tých
osôb, ktorých poslaním alebo oprávneným záujmom je nielen boj proti diskriminácii, ale aj presadzovanie zásady rovného zaobchádzania v rámci jednotlivých množín osobitne chránených právnych vzťahov. Zákonodarca vychádza
z dôvodného predpokladu, a síce, že vzhľadom na predmet činnosti týchto
oprávnených osôb je správne zveriť im oprávnenie podávať verejné žaloby, a to
vzhľadom na predpoklad o množstve informácií, ktorými tieto oprávnené osoby
disponujú.174
Možno zhrnúť, že potenciál účinnosti inštitútu verejnej žaloby je nespochybniteľný. Prípadné súdne rozhodnutie, ktorého výsledkom je určenie praxe všeobecnej povahy za takú, ktorá je porušením zákazu diskriminácie, môže mať
významný preventívny účinok vo vzťahu k prípadnému budúcemu konaniu či
opomenutiu konania adresátov zákazu diskriminácie. Okruh týchto adresátov je
ohraničený právnymi vzťahmi a oblasťami právnych vzťahov, ktoré požívajú
antidiskriminačnú ochranu. Konkrétne možno hovoriť o oblasti výkonu základných ľudských práv a slobôd, vzdelávania, poskytovania tovarov a služieb, poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, oblasti pracovnopráv173
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nych a im obdobných právnych vzťahov, oblasti výkonu väzby či výkonu trestu
odňatia slobody. Inými slovami tými, ktorí sú povinní rešpektovať zákaz diskriminácie a prijímať konkrétne opatrenia s cieľom jej predchádzať, sú štátne
orgány, samosprávy, orgány verejnej správy, poskytovatelia zdravotných služieb, školy a vzdelávacie inštitúcie, dodávatelia, zamestnávatelia či ústavy na
výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Úlohou osôb oprávnených
na podanie verejnej žaloby je vykonávanie kontroly uvedených adresátov antidiskriminačného normatívu a overovanie toho, či si plnia svoje zákonné povinnosti pri výkone ich činnosti v nadväznosti na rešpektovanie predmetného zákazu a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania. Prípadné zverejnenie informácie o právoplatnom súdnom určení praxe všeobecnej povahy za porušenie
zákazu diskriminácie môže mať významný dopad na činnosť týchto entít a môže
niesť jasný odkaz toho, čo môžu očakávať v prípade, ak nebudú rešpektovať
zásadu rovného zaobchádzania, resp. zákaz diskriminácie.
Opodstatnenosť a význam využívania verejnej žaloby v oblasti antidiskriminačného normatívu doceňujú aj samotné nadnárodné vysoké súdne autority.
Povzbudzujú členské štáty Únie k prijímaniu legislatívnych opatrení transponujúcich sekundárnu legislatívu do vnútroštátnych právnych poriadkov tak, aby si
inštitút verejnej žaloby našiel miesto v diapazóne právnych prostriedkov ochrany pred kvalifikovaným menej priaznivým zaobchádzaním. Dôkazom toho sú
stanoviská Súdneho dvora EÚ v rámci prejednávaných vecí súvisiacich
s porušovaním zákazu diskriminácie so všeobecnou povahou.
Sme presvedčení o správnosti konštatovania, v zmysle ktorého verejná žaloba
vykazuje v oblasti antidiskriminačného normatívu vysoký stupeň kompatibility
s rozhodovacou praxou nadnárodných súdnych autorít a v nadväznosti
na procesné odklony upravené ustanoveniami § 307 – § 315 CSP175 predstavuje
účinný nástroj potrebný na dosiahnutie cieľa, ktorým je odstraňovanie systémovej diskriminácie so všeobecnou povahou a všeobecným dosahom na skupiny
obyvateľstva chránené antidiskriminačnými normami.
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2
Možnosti uplatňovania kolektívnych nárokov
v Slovenskej republike de lege ferenda
Legislatívne iniciatívy v oblasti kolektívnej ochrany práv na našom území
v súčasnosti neexistujú.
Oveľa aktívnejšia je však Európska únia, ktorá nedávno pripravila návrh
Smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu
kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.176 Prečo
tak urobila, vysvetľuje dôvodová správa, v ktorej sú zdôraznené dôvody a ciele
navrhovanej úpravy.
Dôvodom pre potrebu zmeny smernice je dôležitosť účinného presadzovania
pravidiel EÚ pre Európanov, keďže sa dotýka ich každodenných životov. To
odôvodňuje potrebu silného, účinného a efektívneho systému presadzovania
práva, aby sa zabezpečilo, že členské štáty plne uplatňujú, vykonávajú
a presadzujú právo EÚ a zaisťujú pre občanov primeranú nápravu.
Cieľom návrhu je modernizovať a nahradiť smernicu o súdnych príkazoch.
Návrh sa predkladá spolu s návrhom cielených zmien týkajúcich sa štyroch
smerníc z oblasti spotrebiteľského práva EÚ177 ako súčasť „Novej dohody pre
spotrebiteľov“178 v rámci pracovného programu Komisie na rok 2018,179 a to
s cieľom zlepšiť účinnosť konania o súdnom príkaze a prispieť tak
k odstráneniu následkov porušovaní práva Únie, ktoré sa dotýkajú spoločných
záujmov spotrebiteľov.
Ako sa v dôvodovej správe uvádza, návrh nadväzuje na kontrolu vhodnosti
práva EÚ v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu v rámci programu REFIT zverejnenú 23. mája 2017 (ďalej len „kontrola vhodnosti“),180 ktorá zahŕňa176

Znenie návrhu smernice je dostupné na webovej stránke https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2018/640.
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Kontrola vhodnosti zahŕňala smernicu 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských
zmluvách, smernicu 1999/44/ES o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň, smernicu

la aj smernicu o súdnych príkazoch, ako aj na správu Komisie z 25. januára
2018 o vykonávaní odporúčania Komisie 2013/396/EÚ181 (ďalej len správa
o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu).182
Na základe týchto hodnotení sa preukázalo, že sa zvyšuje riziko porušovania
práva Únie, ktoré sa dotýka kolektívnych záujmov spotrebiteľov, a to z dôvodu
hospodárskej globalizácie a digitalizácie. Obchodníci, ktorí porušujú právo EÚ,
môžu rovnakými klamlivými reklamami alebo neprijateľnými štandardnými
zmluvnými podmienkami poškodiť tisíce alebo dokonca milióny spotrebiteľov
v rôznych hospodárskych odvetviach. Vzhľadom na narastajúci cezhraničný
obchod a obchodné stratégie v rámci celej EÚ toto porušovanie právnych predpisov postihuje čoraz viac aj spotrebiteľov vo viac ako len v jednom členskom
štáte. Zo správy o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu okrem toho
vyplynulo, že viacero členských štátov ešte stále nedisponuje mechanizmami
kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu škody určenými pre prípady
hromadnej škody.
V správach Komisie z roku 2008 a 2012 o uplatňovaní smernice o súdnych
príkazoch, ako aj počas kontroly vhodnosti z obdobia rokov 2016 – 2017 sa
potvrdila dôležitosť smernice. Počas kontroly vhodnosti sa však dospelo
k názoru, že smernica má značné nedostatky, ktoré môžu v prípade ich neriešenia naďalej brániť jej plnej účinnosti a viesť k neoptimálnemu využitiu. Dokonca aj v tých členských štátoch, v ktorých sa súdne príkazy považujú za účinné
a všeobecne používané, sa nevyužíva plný potenciál smernice z dôvodu viacerých prvkov, ktorým sa nevenuje dostatočná pozornosť. Kľúčovými nedostatkami je jej obmedzený rozsah pôsobnosti, obmedzený účinok rozhodnutí
o súdnych príkazoch týkajúcich sa nápravy pre poškodených spotrebiteľov, ako
aj náklady na konanie a dĺžka jeho trvania.
Európsky parlament vo svojom odporúčaní Rade a Komisii z roku 2017
v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle183 vyzval Komisiu, aby predložila návrh právnych predpisov týkajúcich
sa harmonizovaného systému kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu
98/6/ES o označovaní cien, smernicu 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách
a smernicu 2009/22/ES o súdnych príkazoch. Pozri výsledky v dokumentoch SWD (2017) 208
final a SWD (2017) 209 final z 23. mája 2017, ktoré sú dostupné na adrese:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332.
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pre spotrebiteľov v EÚ, ktoré by sa zakladali na najlepších postupoch v EÚ, ako
aj mimo nej. Ukončil by sa tým súčasný stav nedostatočnej ochrany spotrebiteľov v mnohých členských štátoch, ktorý im neumožňuje presadzovať ich práva
kolektívnym spôsobom. Aj Európsky hospodársky a sociálny výbor už desaťročia podporuje opatrenie EÚ týkajúce sa kolektívneho uplatňovania nárokov na
nápravu a vo svojom stanovisku k odporúčaniu Komisie z roku 2013 vyzval na
prijatie právnych predpisov, pričom zdôraznil dôležitosť kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody.
Návrh smernice sa týka tých identifikovaných problémov, ktoré bránia účinnému a efektívnemu uplatňovaniu súčasnej smernice o súdnych príkazoch.
Konkrétne sa týka rozšírenia rozsahu pôsobnosti navrhovanej smernice, stanovenia minimálnych kritérií týkajúcich sa dobrého mena, ktoré musia splniť subjekty oprávnené na podanie žaloby v zastúpení, potreby zabezpečenia náležitých
účelných opatrení, ktoré by predišli tomu, aby sa náklady súvisiace s konaním
stali finančnou prekážkou podávania žalôb v zastúpení, podpory kolektívneho
mimosúdneho urovnania, zakotvenia nezvratnosti dôkazu alebo vyvrátiteľnej
domnienky konečného rozhodnutia vyslovujúceho, že obchodník porušil právo
v nadväzujúcom konaní o žalobe vo veci uplatnenia nároku na nápravu,
v závislosti od toho, či sú obidve žaloby podané v rámci toho istého členského
štátu alebo v rozdielnych členských štátoch, zakotvenia predbežného alebo konečného opatrenia na zastavenie praktiky obchodníka a odstránenia pretrvávajúcich dôsledkov porušovania právnych predpisov, ktoré môžu zahŕňať príkazy na
nápravu (napr. uloženie povinnosti obchodníkovi zabezpečiť podľa potreby
náhradu škody, opravu, výmenu, zľavu, ukončenie zmluvného vzťahu alebo
vrátenie uhradenej sumy) a deklaratórne rozhodnutia, na základe ktorých sa
stanoví zodpovednosť obchodníka voči spotrebiteľom, ktorí boli poškodení,
o ktoré sa možno priamo opierať pri následných žalobách vo veci uplatnenia
nároku na nápravu (s vylúčením flexibility pri osobitných typoch prípadov,
ktoré sú bežné najmä v situáciách, keď dôjde k hromadnej škode vo vzťahu
medzi podnikom a koncovým zákazníkom).
V návrhu smernice sa zohľadňuje odporúčanie 2013/396/EÚ. V uvedenom
odporúčaní sa stanovuje súbor spoločných zásad týkajúcich sa mechanizmov
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu vrátane žalôb v zastúpení na
účely nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody,
ktoré by sa mali uplatňovať v prípade každého porušenia práva Únie vo všetkých oblastiach politiky. Zásady uvedené v odporúčaní sú nezávislé a v návrhu
smernice sa neopakujú všetky procesné prvky, ktorými sa zásady zaoberajú.
Návrh smernice sa vzťahuje len na určité kľúčové aspekty nevyhnutné na stanovenie rámca, ktorý je potrebné doplniť osobitnými procesnými pravidlami na
vnútroštátnej úrovni.

Komisia dlhodobo podporuje nezávislosť súkromného presadzovania práva
od verejného, ktoré by mala len dopĺňať.
Návrh smernice obsahuje tri kapitoly.
Prvá kapitola je venovaná predmetu úpravy (článok 1), rozsahu pôsobnosti
(článok 2) a vymedzeniu pojmov (článok 3).
Druhá kapitola je venovaná žalobe v zastúpení v členení na jednotlivé otázky,
ako sú oprávnené subjekty (článok 4), žaloby v zastúpení na účely ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov (článok 5), nápravné opatrenia (článok 6),
financovanie (článok 7), urovnania (článok 8), informovanie o žalobe
v zastúpení (článok 9), účinky konečných rozhodnutí (článok 10), pozastavenie
premlčacej lehoty (článok 11), procesná účelnosť (článok 12), dôkazy (článok 13), sankcie (článok 14), pomoc pre oprávnené subjekty (článok 15)
a cezhraničné žaloby v zastúpení (článok 16).
Tretia kapitola je tradične venovaná záverečným ustanoveniam v členení na
zrušenie (článok 17), monitorovanie a hodnotenie (článok 18), transpozícia
(článok 19), prechodné ustanovenia (článok 20), nadobudnutie účinnosti (článok 21) a adresáti (článok 22).
K návrhu smernice bolo vypracované stanovisko Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky, ktoré bolo podrobené medzirezortnému pripomienkovému konaniu. Námietky v ňom vznesené boli vyhodnotené a ku dňu 16. 11. 2018
bolo vypracované riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice. Vzhľadom
na skutočnosť, že stanovisko obsahuje vyjednávaciu inštrukciu pre Slovenskú
republiku, považujeme za vhodné k nemu zaujať vlastný názor.
Slovenská republika vo všeobecnosti podporuje návrh smernice, pokiaľ ide
o jeho ciele a základné princípy, na ktorých je postavený. Verí, že stanovením
základného európskeho rámca pre žaloby v zastúpení pri súčasnom ponechaní
dostatočného priestoru členským štátom na podrobnú špecifikáciu procesných
pravidiel vo vnútroštátnom práve, ktorý umožňuje zohľadniť právne tradície
jednotlivých členských štátov a ich národné špecifiká, môže byť naplnený účel
sledovaný smernicou – zvýšenie vymožiteľnosti kolektívnych práv spotrebiteľov.
Článok 1 smernice je venovaný predmetu úpravy. Tým je stanovenie pravidiel umožňujúcich oprávneným subjektom podávať žaloby v zastúpení zamerané na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a súčasne zaisťujúcich primerané záruky brániace zneužívaniu súdnych sporov. Ako zdôrazňuje, smernica
nebráni členským štátom prijímať alebo ponechávať v účinnosti ustanovenia
poskytujúce oprávneným subjektom alebo iným dotknutým osobám iné procesnoprávne nástroje na podanie žalôb zameraných na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov na vnútroštátnej úrovni.
Slovenská republika považuje za kľúčové, aby z návrhu smernice jednoznač-

ne vyplývalo, aké sú možnosti členských štátov, pokiaľ ide o zachovanie existujúcich alebo prijatie nových vnútroštátnych mechanizmov slúžiacich na ochranu
kolektívnych záujmov spotrebiteľov a na kolektívne uplatňovanie individuálnych nárokov spotrebiteľov.
S návrhom smernice sa plne stotožňujeme. Uvedomujeme si potrebu ochrany
kolektívnych záujmov spotrebiteľov v celoeurópskom priestore, avšak pri súčasnom zohľadnení tradícií a špecifík nášho civilného procesu. Možnosti ponechania existujúcich a osvedčených inštitútov, ktoré sú garanciou ochrany subjektívnych práv, ako aj poskytnutie možnosti zavedenia nových inštitútov,
pri ktorých každý národný (a teda aj slovenský) zákonodarca bude predpokladať
takúto garanciu, sú prejavom národnej identity každého členského štátu. Na
rozdiel od Slovenskej republiky sa však domnievame, že článok 1 ods. 2 návrhu
smernice toto právo členských štátov garantuje. Tak isto nepovažujeme za nutné
a už vôbec nie za kľúčové, aby sa rozlišovalo medzi ochranou kolektívnych
záujmov spotrebiteľov a kolektívnym uplatňovaním individuálnych nárokov
spotrebiteľov. Európska únia, napr. ak spomenieme Odporúčanie, medzi týmito
pojmami doteraz nerozlišovala. Pod pojem kolektívne uplatňovanie nárokov
subsumuje aj žalobu dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb,
teda uplatňovanie kolektívnych nárokov viacerými osobami, aj žalobu
v zastúpení, ktorú môže podať oprávnený subjekt, teda uplatňovanie kolektívnych nárokov jednou osobou. Na tejto terminológii zotrváva Európska únia aj
v návrhu smernice. Sme presvedčení, že je pre ňu rozhodujúce zabezpečiť
ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, pričom jazykovým rozdielom
medzi kolektívnym uplatňovaním nárokov a uplatňovaním kolektívnych nárokov nepriraďuje význam.
Rozsah pôsobnosti smernice sa podľa článku 2 návrhu vzťahuje na žaloby
v zastúpení vo veci porušenia ustanovení práva Únie uvedených v prílohe I
obchodníkmi, ak tieto porušenia poškodzujú alebo môžu poškodiť kolektívne
záujmy spotrebiteľov. Vzťahuje sa tak na domáce, ako aj na cezhraničné porušenia právnych predpisov, bez ohľadu na to, či sa toto porušovanie zastavilo ešte
pred podaním žaloby v zastúpení alebo pred ukončením takejto žaloby. Vzhľadom na znenie prílohy 1 možno konštatovať, že sa navrhuje podstatným spôsobom rozšíriť pôsobnosť smernice v porovnaní so súčasnou smernicou o súdnych
príkazoch, a to z 15 právnych aktov EÚ až na 59.
Podľa stanoviska Slovenskej republiky obsahuje Príloha aj sektorové právne
predpisy (z oblasti finančných služieb, energetiky, telekomunikácií, zdravia
a životného prostredia), a to aj také, ktoré primárne neupravujú vzťahy medzi
spotrebiteľmi a obchodníkmi. Z uvedeného dôvodu možno mať pochybnosti
o zaradení niektorých z nich do rozsahu pôsobnosti smernice. Súčasne bude
Slovenská republika presadzovať, aby boli v prílohe výslovne uvedené konkrét-

ne ustanovenia, na ktoré sa návrh smernice vzťahuje, pokiaľ sa návrh smernice
nemá nevzťahovať na celý právny akt. A napokon je Slovenská republika pripravená podporiť rozšírenie pôsobnosti návrhu smernice aj na oblasť náhrady
škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže. So stanoviskom
Slovenskej republiky sa plne stotožňujeme.
Článok 3 návrhu smernice obsahuje vymedzenie pojmov spotrebiteľ, obchodník, kolektívne záujmy spotrebiteľov, žaloba v zastúpení, praktiky
a konečné rozhodnutie, voči ktorým Slovenská republika neuplatňuje žiadne
výhrady. Výnimkou je len jej už spomínaná požiadavka rozlišovania konceptu
kolektívnych záujmov spotrebiteľov od kolektívneho uplatňovania individuálnych nárokov spotrebiteľov.
Na tomto mieste však považujeme za vhodné ešte doplniť, že ak návrh smernice pod pojmom „žaloba v zastúpení“ rozumie žalobu zameranú na ochranu
kolektívnych záujmov spotrebiteľov, pričom pod kolektívnymi záujmami spotrebiteľov sa rozumejú záujmy mnohých spotrebiteľov, nebude takéto vymedzenie korelovať s vymedzením žaloby v zastúpení v bode 3 písm. d) Odporúčania
2013/396 EÚ, o ktorom sa v dôvodovej správe k návrhu smernice výslovne
uvádza, že ho zohľadňuje, pretože podľa predmetného Odporúčania stačí, ak sa
žaloba v zastúpení podáva v záujme dvoch fyzických alebo právnických osôb.
A to napriek tomu, že je v návrhu smernice zdôraznené, že ide len o vymedzenie
pojmov na účely danej smernice. V záujme eliminovania interpretačných
a aplikačných problémov je potrebné v celoeurópskom priestore rovnaké pojmy
napĺňať rovnakým obsahom.
Článok 4 možno považovať za jeden z najdôležitejších článkov návrhu
smernice, keďže upravuje subjekty oprávnené podať žalobu v zastúpení. Podľa
stanoviska Slovenskej republiky musí z ustanovenia jednoznačne vyplývať, či
v prípade kritérií, ktoré budú musieť spĺňať oprávnené subjekty, ide o uzavretý
výpočet alebo či si budú môcť členské štáty stanoviť aj ďalšie dodatočné kritériá
vo vnútroštátnom práve. Ak by malo ísť o vyčerpávajúci zoznam kritérií, nepovažuje ho za postačujúci. Slovenská republika bude súhlasiť s doplnením takých
kritérií, ktoré posilnia záruky odbornej spôsobilosti oprávnených subjektov
a záruky proti pôsobeniu subjektov, ktorých primárnym cieľom nie je ochrana
záujmov spotrebiteľov, ale získanie majetkového prospechu. Slovenská republika je oprávnená podporiť aj koncept, v zmysle ktorého by mal zoznam kritérií
iba demonštratívny charakter za predpokladu, že aspoň určité minimálne kritériá, ktoré musia spĺňať oprávnené subjekty, budú stanovené priamo v smernici.
Z návrhu smernice by tiež mala vyplývať iba možnosť, nie povinnosť členských
štátov priznať postavenie oprávneného subjektu existujúcim nezávislým verejným subjektom, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v návrhu smernice. So stanoviskom Slovenskej republiky sa plne stotožňujeme.

V článku 5 sú uvedené druhy žalôb v zastúpení, ktoré môžu oprávnené subjekty podávať na vnútroštátnych súdoch alebo správnych orgánoch. Prvú kategóriu predstavujú žaloby v zastúpení požadujúce vydanie súdneho príkazu na
zastavenie alebo zakázanie praktík, ktorými je porušované právo EÚ alebo na
určenie, že praktiky sú porušením práva. Súdne príkazy môžu mať formu predbežného opatrenia alebo konečného rozhodnutia potvrdzujúceho, že praktiky
predstavujú porušenie práva. Oprávnené subjekty v prípade týchto žalôb
v zastúpení nemusia disponovať mandátom od dotknutých spotrebiteľov, dokazovať vzniknutú škodu ani zavinenie obchodníka. Druhou kategóriou žalôb sú
žaloby v zastúpení na účely opatrení, ktorými sa odstránia pretrvávajúce účinky
porušenia právnych predpisov. Nedostatkom návrhu smernice je skutočnosť, že
tieto opatrenia nie sú žiadnym spôsobom definované ani bližšie špecifikované.
Z úvodného ustanovenia čl. 6 možno vyvodiť, že ide o opatrenia vo forme príkazu na nápravu tak, ako sú vymedzené v čl. 6 ods. 1 návrhu smernice. Podľa
vysvetlenia Európskej komisie však príkaz na nápravu predstavuje len jeden
z druhov opatrení, ktorými sa odstránia pretrvávajúce účinky porušenia právnych predpisov.
Keďže ide o jedno z kľúčových ustanovení smernice, považuje Slovenská republika za dôležité, aby bol návrh smernice v tomto smere dostatočne jasný
a zrozumiteľný. Žaloby v zastúpení na účely opatrení, ktorými sa odstránia pretrvávajúce účinky porušenia právnych predpisov, možno podľa odseku 3 podať
iba na základe konečného rozhodnutia potvrdzujúceho, že praktiky predstavujú
porušenie právnych predpisov uvedených v prílohe I návrhu smernice, v dôsledku ktorého boli poškodené kolektívne záujmy spotrebiteľov. Uvedeným ustanovením sa má predísť podávaniu neodôvodnených žalôb v zastúpení,
a tým vzniku zbytočných nákladov všetkých zúčastnených strán. Slovenská
republika sa stotožňuje s uvedeným cieľom, no súčasne pripomína, že tento cieľ
sa nedosiahne v prípade, že sa oprávnené subjekty domáhajú obidvoch druhov
opatrení v rámci jednej žaloby v zastúpení. Takúto možnosť predpokladá odsek 4, keď stanovuje, že oprávnené subjekty musia mať možnosť podávať žaloby v zastúpení na účely opatrení na odstránenie pretrvávajúcich účinkov porušenia právnych predpisov spolu so žalobami smerujúcimi k vydaniu súdneho
príkazu v rámci jednej žaloby.
A tak sa možno stotožniť s názorom Slovenskej republiky, že znenie poslednej vety odseku 3 nekorešponduje úplne s odsekom 4. Tiež možno konštatovať,
že ak dôjde k zakotveniu oprávnenia pre subjekty žiadať o vydanie súdneho
príkazu na zastavenie praktík alebo na ich zakázanie alebo na potvrdenie, že sú
porušením práva a súčasne aj o vydanie príkazu na nápravu v rámci jednej žaloby v zastúpení, výrazne to obmedzí v právnom prostredí Slovenskej republiky
možnosť iniciovať takýmito žalobami v zastúpení konanie pred správnymi or-

gánmi, pretože rozhodovanie o nápravných opatreniach patrí do rozhodovacej
právomoci súdov. Dokonca, ak bude pretrvávať súdna prax, podľa ktorej nie je
možné žalovať o určenie, ak je už možné žalovať o plnenie, tak bude v časti
prípadov právomoc správnych orgánov vylúčená úplne.
Článok 5 však nie je možné izolovať od článku 6. Podľa neho by mali byť
oprávnené subjekty oprávnené podať žaloby v zastúpení o vydanie príkazu na
nápravu, ktorým sa obchodníkovi uloží povinnosť zabezpečiť podľa potreby,
okrem iného, náhradu škody, opravu, výmenu, zľavu, ukončenie zmluvného
vzťahu alebo vrátenie uhradenej sumy. Členskému štátu má byť ponechané na
vôľu, či bude vyžadovať mandát od jednotlivých dotknutých spotrebiteľov.
A práve takto navrhovaná úprava je v súčasnosti v rozpore s vnútroštátnou
úpravou, ktorá oprávnenie požadovať plnenie zveruje výslovne len dotknutej,
resp. poškodenej osobe. Prijatie článku v navrhovanej podobe by znamenalo
zásadnú zmenu v našej právnej úprave. Tak isto neprijateľne vyznieva aj ods. 3
písm b) článku 6, ktorý plánuje zakotviť neurčitý pojem strata s nízkou hodnotou, ktorý môže spôsobovať interpretačný problém. Jediným oporným bodom
pre výklad tohto pojmu je následok spočívajúci v tom, že by bolo neprimerané
rozdeľovať poškodeným spotrebiteľom nápravu. Ani ten však nepovažujeme za
dostatočný.
Okrem toho nepovažujeme za spravodlivé, aby náprava za stratu (hoci aj nepatrnú), ktorú už utrpeli spotrebitelia, bola použitá na účel slúžiaci kolektívnym
záujmom spotrebiteľov namiesto toho, aby bola rozdelená dotknutým spotrebiteľom. Zrejme by to mohlo hraničiť s ústavnoprávnymi limitmi, ako aj so zásadou ochrany majetku zakotvenej v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podobný názor zastáva aj Slovenská republika, podľa ktorej nie je možné takýmto spôsobom odňať spotrebiteľom právo na výplatu nápravy vysúdenej od obchodníka. Súčasne možno
súhlasiť aj s jej ďalším názorom, podľa ktorého nie je zrejmé, akým spôsobom
bude rozdelená náprava určená na verejný účel slúžiaci kolektívnym záujmom
spotrebiteľov v prípade, že v konaní na súde jedného členského štátu bude
oprávnený subjekt zastupovať poškodených spotrebiteľov z viacerých členských
štátov.
V článku 7 je zakotvené financovanie subjektu oprávneného podať žalobu.
Ten musí informovať nielen o zdroji finančných prostriedkov, ktoré používa na
podporu konania vo veci žaloby, ale aj o zdroji finančných prostriedkov, ktoré
používa na svoju činnosť všeobecne. Z hľadiska transparentnosti možno takúto
povinnosť subjektu vítať. Čo však prekvapuje, že je jeho informačná povinnosť
viazaná len na žalobu žiadajúcu príkaz na nápravu podľa článku 6 ods. 1. Teda
nie aj pri žalobe žiadajúcej príkaz na zastavenie alebo zakázanie praktík, ktorými je porušované právo EÚ alebo na určenie, že praktiky sú porušením práva.

Podľa nášho názoru by sa medzi ich financovaním nemali robiť rozdiely.
K zákazu financovania subjektom, ktorý je konkurentom žalovaného, sa bez
náležitej ekonomickej a sociálnej dopadovej štúdie nechceme vyjadriť napriek
tomu, že Slovenská republika nemá proti navrhovanej úprave výhrady. Pripúšťame, že by mohlo ísť o zneužívanie procesu na likvidáciu konkurencie na jednej strane, ale na druhej strane by mohlo ísť o jediný možný zdroj financovania.
A tak sa dostáva na váhu spravodlivosť pre poškodených a ochrana podnikateľa
pred zneužívaním.
Návrh Slovenskej republiky doplniť oprávnenému subjektu povinnosť poskytnúť v spore zábezpeku pre prípadný neúspech v spore, je obdobou úpravy,
ktorá bola v nedávnej minulosti zakotvená v Občianskom súdnom poriadku,
avšak po krátkom čase bola ako neústavná zrušená.
Dosť rozpačito vyznieva aj zákaz tretej strany ovplyvňovať rozhodnutia
oprávneného subjektu v súvislosti so žalobou v zastúpení, čo sa vzťahuje aj na
urovnania. Ak k tomu spomenieme ešte aj návrh Slovenskej republiky doplniť
povinnosť oprávneného subjektu zdržať sa informovania financujúceho subjektu
o priebehu konania a o stratégii vedenia sporu, nemôžeme sa s navrhovanou
právnou úpravou stotožniť. Sme toho názoru, že ten, kto financuje, musí mať
aktuálny prehľad o prebiehajúcom spore. Nebolo by totiž spravodlivé požadovať od neho financovanie aj prípadne nepriaznivo sa vyvíjajúceho sporu až do
okamihu, kým sa žalobca sám nerozhodne, že vezme žalobu späť, v najhoršom
prípade až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Prísna výhrada Slovenskej republiky by totiž mohla odrádzať potenciálne subjekty od financovania
sporov.
Článok 8 upravujúci urovnanie sporu je inak nazvaný, našej právnej úprave
dobre známy, inštitút zmieru. Za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku ho
bolo možné uzavrieť kedykoľvek počas konania, ale ešte aj pred jeho začatím.
Podľa súčasného Civilného sporového poriadku je možné ho uzavrieť už len
počas konania. Úpravu mimosúdneho riešenia sporu, samozrejme, vítame pre
jeho význam, ktorý spočíva v možnosti rýchleho vyriešenia sporu pri menších
časových, finančných aj personálnych nákladoch.
Podobne ako Slovenská republika považujeme za dôležité, aby dotknutí spotrebitelia mali možnosť odmietnuť dosiahnutú dohodu, t. j. vylúčiť, aby sa dohoda vzťahovala aj na ich nároky proti obchodníkovi.
Názov článku 9 „Informovanie o žalobe v zastúpení“ nekorešponduje s jeho
obsahom. Podľa názvu by sa dala očakávať úprava informovania dotknutých
spotrebiteľov o zámere podať žalobu v zastúpení alebo o jej podaní s cieľom
využiť práva spotrebiteľov vstúpiť, resp. vystúpiť z konania v závislosti od
režimu opt‑in alebo opt‑out. V skutočnosti však ide v predmetnom článku
o zakotvenie povinnosti súdu alebo správneho orgánu vyžadovať od obchodníka

porušujúceho právne predpisy, aby na vlastné náklady informoval dotknutých
spotrebiteľov o konečných rozhodnutiach vydaných na základe žaloby
v zastúpení.
Slovenská republika neuplatnila k tomuto článku žiadne výhrady. Chceme
však zdôrazniť, že hoci preferujeme uloženie informačnej povinnosti obchodníkovi, nemalo by ňou byť dotknuté právo úspešného žalobcu na zverejnenie informácie.
Článok 10, ktorý upravuje účinok konečných rozhodnutí, zakotvuje nevyvrátiteľnú domnienku o existencii porušenia právnych predpisov na účely žalôb
smerujúcich k uplatneniu nároku na nápravu pred vnútroštátnymi súdmi v dvoch
prípadoch. Po prvé vtedy, ak ide o rozsudok, ktorý určuje, že praktiky sú porušením práva. Po druhé vtedy, ak rozhodnutie konštatuje zodpovednosť obchodníka voči poškodeným spotrebiteľom. Nevyvrátiteľná domnienka však platí len
v prípade, ak sa nárok na nápravu uplatňuje proti tomu istému obchodníkovi za
to isté porušenie právnych predpisov pred súdom toho istého členského štátu,
ktorý vydal rozhodnutie o porušení, resp. o zodpovednosti. Pre uplatneniu nároku na nápravu pred súdom iného členského štátu sa dané rozsudky považujú len
za vyvrátiteľnú domnienku, že došlo k porušeniu právnych predpisov.
Slovenská republika zastáva názor, že v niektorých prípadoch môže súd rozhodnúť o porušení právnych predpisov vo všeobecnosti, no v konkrétnom individuálnom prípade konanie obchodníka nebude považované za protiprávne
(napríklad
rozhodovanie
súdu
v konaní
o abstraktnej
kontrole
v spotrebiteľských veciach podľa § 301 a nasl. CSP o neprijateľnosti zmluvnej
podmienky v abstraktnej rovine vs. rozhodovanie súdu o neprijateľnosti zmluvnej podmienky v individuálnom prípade, pri ktorom súd zohľadňuje všetky
okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy a ďalšie skutočnosti podľa § 53
ods. 12 OZ). Preto navrhuje aj pre tieto prípady ustanoviť vyvrátiteľnú domnienku porušenia právnych predpisov. Je pravda, že ide o špecifický prípad, no
stanovisko Slovenskej republiky treba podporiť.
Článok 11, ktorý v súvislosti s podaním žaloby v zastúpení požadujúcej vydanie súdneho príkazu na zastavenie alebo zakázanie praktík, ktorými je porušované právo EÚ alebo na určenie, že praktiky sú porušením práva, zakotvuje
pozastavenie alebo prerušenie plynutia premlčacích lehôt pre podanie žaloby vo
veci uplatnenia nároku na nápravu, nepochybne sleduje ochranu poškodeného
spotrebiteľa. Či by malo dôjsť k pozastaveniu, alebo prerušeniu plynutia premlčacej doby rieši § 112 OZ v prospech pozastavenia (spočívania). Keďže návrh
smernice ponúka alternatívu medzi týmito dvoma pojmami, možno povedať, že
v tomto smere by nebola potrebná žiadna úprava v našom právnom predpise. To
sa ale nedá povedať o druhej otázke riešenej v návrhu. Tá spočíva v tom, že
podanie žaloby, predmetom ktorej je jeden nárok, by malo mať za následok

pozastavenie plynutia premlčacej lehoty pre podanie žaloby, predmetom ktorej
je iný nárok. Toto je nášmu Občianskemu zákonníku neznáme. Preto prijatie
navrhovaného znenia, zhodne, ako sa to uvádza aj v stanovisku Slovenskej republiky, bude vyžadovať úpravu vnútroštátnych ustanovení o premlčaní.
Procesná účelnosť zakotvená v článku 12 nie je ničím iným, ako vyjadrením
zásady hospodárnosti konania, ktorá je dlhodobo ústrednou zásadou nielen nášho civilného procesu. Preto požiadavka na jej zakotvenie v smernici je úplne
prirodzená.
Zakotvenie edičnej a informačnej povinnosti je v mnohých konaniach jediným možným podkladom na zistenie skutkového stavu. Požiadavka
v článku 13 návrhu smernice je plne v súlade s našimi tradíciami. Možno však
súhlasiť so spresňujúcim stanoviskom Slovenskej republiky, podľa ktorého by
sa na jednej strane nemala od oprávnených subjektov požadovať presná špecifikácia jednotlivých dôkazných prostriedkov, ktoré požadujú, aby predložil žalovaný. Na druhej strane musí konajúci súd starostlivo posúdiť potrebu, rozsah
a primeranosť informácií požadovaných od žalovaného obchodníka a zároveň
zohľadniť ochranu oprávnených záujmov tretích osôb.
Podľa stanoviska Slovenskej republiky k článku 14 venovanom sankciám
za nedodržiavanie konečných rozhodnutí vydaných v rámci žaloby v zastúpení
by mali byť prepracované tak, aby boli v súlade so základnými princípmi, na
ktorých je postavený výkon súdnych rozhodnutí v našom právnom poriadku,
pretože nedodržanie súdneho rozhodnutia nie je automaticky sankcionovateľné
prostriedkami verejného práva. Na rozdiel od stanoviska Slovenskej republiky
sa domnievame, že požiadavku zakotvenú v článku 14 plne pokrýva právna
úprava exekučného konania obsiahnutá v Exekučnom poriadku, zákon
č. 233/1995 Z. z., pokiaľ ide o vymoženie splnenia povinnosti zdržať sa praktík,
ktoré sú porušením práva Únie. Keďže ide o nepeňažné plnenie, ako spôsob
exekúcie sa použije uskutočnenie prác a výkonov, v rámci ktorého je možné
ukladať pokuty do zákonom stanovenej úhrnnej výšky. Je však pravda, že vymožené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Chápeme výhradu Slovenskej
republiky, podľa ktorej považuje za neprijateľné ustanovenie ukladajúce členským štátom povinnosť pri rozhodovaní o rozdelení výnosov z pokút zohľadniť
kolektívne záujmy spotrebiteľov a avizuje, že bude presadzovať jeho vypustenie
z návrhu smernice.
Článok 14 nerozlišuje medzi konečnými rozhodnutiami v závislosti od toho,
na základe akej žaloby v zastúpení, resp. na základe žaloby s akým predmetom,
boli vydané. Keďže žalobou v zastúpení možno požadovať aj odstránenie pretrvávajúcich účinkov porušenia, môže byť na základe nej vydané aj rozhodnutie
na peňažné plnenie. Pri exekúcii na vymoženie peňažnej povinnosti však Exekučný poriadok neumožňuje ukladanie pokút, preto by mala byť vznesená voči

návrhu smernice aj táto výhrada.
Článok 15 požaduje od členských štátov, aby prijali opatrenia potrebné na
zabezpečenie toho, aby trovy konania súvisiace so žalobami v zastúpení netvorili finančnú prekážku, ktorá by oprávneným subjektom bránila účinne vykonávať
právo na podanie žaloby v zastúpení. Ako príklad sa uvádza obmedzenie súdnych alebo správnych poplatkov, poskytnutie prístupu k právnej pomoci pre
oprávnené subjekty alebo poskytnutie verejného financovania oprávneným subjektom na tento účel.
V tejto súvislosti sa plne stotožňujeme so stanoviskom Slovenskej republiky,
ktorá predmetný článok považuje za problematický. V stanovisku sú jasne formulované dôvody, ktoré sú nasledujúce. Po prvé, Slovenská republika sa už
v súčasnosti usiluje pomáhať subjektom pôsobiacim v oblasti ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov (prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu môže
byť financovaná aj činnosť spotrebiteľských združení spočívajúca v zastupovaní
spotrebiteľov v konaní pred súdmi). Po druhé, v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
sú združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov oslobodené od súdneho poplatku. V zmysle § 4 ods. 2 písm. u) citovaného zákona sú od súdneho poplatku
oslobodení aj spotrebitelia domáhajúci sa ochrany svojich práv podľa osobitného predpisu. Po tretie, návrh smernice neupravuje iba žaloby v zastúpení, ktoré
smerujú k zastaveniu porušovania právnych predpisov zo strany obchodníka.
Dôležitým prvkom návrhu smernice je práve kolektívne uplatňovanie nárokov
poškodených spotrebiteľov na nápravu voči obchodníkovi. Hoci nemožno poprieť, že týmito žalobami v zastúpení smerujúcimi k vydaniu príkazu na nápravu sa sleduje aj verejný záujem, tento záujem je len sekundárny. Primárne ide
o získanie nápravy pre jednotlivých dotknutých spotrebiteľov. Je preto oprávnená otázka, prečo by mal byť štát povinný podieľať sa na financovaní vymáhania
individuálnych súkromnoprávnych nárokov spotrebiteľov.
Článok 16 o cezhraničných žalobách v zastúpení zabezpečuje vzájomné
uznávanie aktívnej vecnej legitimácie oprávnených subjektov zapísaných vo
verejne dostupných zoznamoch členských štátov. K predmetnému článku nemáme výhrady, podobne ako ich nemá ani Slovenská republika.
K záverečným ustanoveniam obsahujúcim články 17 – 22 nemáme žiadne
pripomienky.

ZÁVER
Právna analýza kolektívnych foriem uplatňovania práva prostredníctvom civilného procesu umožňuje získané poznatky zhrnúť do niekoľkých bodov.
Z hľadiska legislatívnej techniky prichádza do úvahy buď prijatie osobitného
zákona aplikovateľného na jedno, viaceré alebo všetky odvetvia právneho poriadku, alebo doplnenie existujúcich právnych predpisov upravujúcich civilné
súdne konanie o nové pravidlá aplikovateľné na kolektívne spory. Zo štátov,
ktoré kolektívne žaloby vyriešili prijatím celkom nových kódexov, možno spomenúť napr. Švédsko, Poľsko alebo Nemecko. K tým, ktoré zvolili začlenenie
kolektívnych žalôb do všeobecných civilných procesných poriadkov, patria
napr. USA, Nórsko, Belgicko, Francúzsko alebo Maďarsko.
Pokiaľ ide o otázku, aké druhy žalôb je možné podávať, t. j. aké druhy konaní
môžu byť v prípade skupinových žalôb vedené, ani v tejto otázke nebadať na
európskej úrovni jednotný prístup. Niektoré štáty kombinujú reprezentatívnu
a skupinovú žalobu (Poľsko, Švédsko), iné poznajú len reprezentatívnu (Francúzsko, Belgicko), či skupinovú formu žaloby (USA). Existuje aj právna forma,
ktorá kombinuje žalobu vo verejnom záujme a skupinovú žalobu (Maďarsko).
Všeobecnosť kolektívnych žalôb je v Európe väčšinou sektorovo obmedzená,
pričom sa pamätá najmä na oblasť ochrany spotrebiteľov, čo možno označiť za
výsledok intenzívnej snahy Európskej únie zjednotiť právne poriadky členských
štátov s úmyslom vytvoriť efektívne fungujúci vnútorný trh. K tomu sa zvyčajne
pridáva aj oblasť nekalej súťaže, životného prostredia, pracovného práva, príp.
zdravotníctva (napr. v Maďarsku možno skupinové konanie iniciovať iba
v oblasti spotrebiteľského alebo pracovného práva a práva životného prostredia). Napriek tomu aj v Európe niektoré členské štáty prijali do svojho právneho
poriadku horizontálnu právnu úpravu, vzťahujúcu sa na všetky spory bez ohľadu na ich povahu. V USA tradične sektorové obmedzenie neexistuje.
Pokiaľ ide o druhy uplatniteľných nárokov v rámci jednotlivých sektorov, aj
tu vidieť veľkú rozmanitosť. Najčastejšie sa možno domáhať nároku na náhradu
škody, na určenie či právo bolo porušené alebo nie, príp. na zdržanie sa činnosti
(žaloba vo verejnom záujme). Pokiaľ ide o nároky na náhradu škody, niekedy sú
vylúčené osobitné druhy ujmy (napr. nemajetková ujma vo Francúzsku).
Pokiaľ ide o vymedzenie príslušnosti súdov oprávnených konať vo veciach
skupinovej žaloby, ani tu nepanuje jednota. Napríklad v Nórsku sú vecne príslušnými súdmi súdy na úrovni našich okresných súdov, oproti tomu poľská
právna úprava pripúšťa prerokovanie hromadných žalôb až na súde druhého
stupňa, teda u nás krajských súdov. V Belgicku a Maďarsku sa naproti tomu
vydali cestou kauzálnej príslušnosti v záujme úplnej špecializácie. V súvislosti

s úvahou nad zakotvením kauzálnej príslušnosti v podmienkach Slovenskej
republiky možno vysloviť názor, že táto by mala mať svoje opodstatnenie len
v prípade, ak by išlo o hromadné žaloby podľa sektorov.
Samostatným štádiom kolektívneho sporu je tzv. certifikačná fáza. V tejto fáze súd okrem splnenia podmienok konania skúma, či cieľom žaloby nie je len
zneužitie či šikanovanie žalovaného; sankciou je potom neudelenie certifikácie,
teda nemožnosť vôbec konať vo veci hromadnej žaloby. Certifikácia je
v európskych právnych úpravách takmer bezvýhradne samostatným štádiom
konania. Rovnako otázka podmienok pre vedenie kolektívneho súdneho konania
sa v zásade opakuje (početnosť, zvládnuteľnosť, primerané zastúpenie, typickosť predmetu sporu).
Čo sa týka režimu, na základe ktorého je posudzovaná miera rozsahu prerokovaných nárokov a záväznosti súdneho rozhodnutia pre iné osoby, prevažuje
v Európe režim opt‑in. Avšak v niektorých právnych poriadkoch možno nájsť aj
prvky modelu opt‑out. Naposledy uvedené platí najmä v najnovších úpravách
(Belgicko, Nórsko, Portugalsko, Veľká Británia či Holandsko) a tradične v USA
(a ďalších anglosaských právnych úpravách, ako je Kanada či Austrália), kde je
režim opt‑out jediným možným riešením. Ide vôbec o najvýznamnejšiu otázku,
ktorú si neustále kladú zákonodarcovia vo viacerých štátoch. Spočiatku sa väčšina štátov v Európe prikláňala k modelu opt‑in, pričom dôvodom pre takýto
postup je konzervatívny prístup kontinentálnej Európy a istá zdržanlivosť pri
zavádzaní nových inštitútov. Nemožno si však nevšimnúť, že tento model nie je
pre zamýšľaný cieľ tým ideálnym riešením a postupom času sa naopak stále vo
väčšej miere presadzuje model opt‑out. Napríklad v USA bola pôvodná úprava
z roku 1938 založená na modeli opt‑in, ako neúčinná však bola v roku 1966
nahradená režimom opt‑out. Podobný trend možno sledovať aj v najnovších
úpravách v Európe (napr. Belgicko či Veľká Británia, ktoré zaviedli model
opt‑out v rokoch 2014 a 2015). Ako vyplýva z praktických skúseností štátov,
ktoré zaviedli model opt‑in, efektivita takéhoto systému nie je vysoká a realita
zostáva ďaleko za očakávaním. Hlavný problém, ktorým je apatia na strane
potenciálnych žalobcov, zostáva totiž neriešený. Systém opt‑in aj naďalej predpokladá aktivitu, hoci v trochu obmedzenejšie miere, ako je to v prípade individuálnej žaloby. Rovnako v niektorých štátoch hrozí tým, ktorí sa prihlásia do
konania, riziko prípadnej náhrady trov konania. Aj táto skutočnosť má nepochybne svoj negatívny vplyv na využitie skupinovej žaloby. Právne úpravy
založené na režime opt‑in tak nevykazujú uspokojivé výsledky. Aj z tohto dôvodu sa dá v týchto štátoch stretnúť s odbornou diskusiou nad otázkou, či predsa
správne nastavený systém opt‑out nebude tým optimálnym riešením. Tomu
nasvedčujú aj novšie úpravy class action v Európe, ktoré už s princípom opt‑out počítajú.

Z uvedených odporúčaní orgánov Európskej únie vidieť, že únijné orgány na
jednej strane uprednostňujú model opt‑in, ale na druhej strane nevylučujú model
opt‑out a tam, kde je pre to vážny dôvod, sa takýto model výslovne pripúšťa
(čl. 21 Odporúčania). Niektoré členské štáty túto výnimku využili, keď sa vydali
práve cestou kombinácia režimu opt‑out a opt‑in. Rovnako úpravu hromadných
žalôb podľa amerického vzoru, ktorý je založený na princípe opt‑out, považujú
mnohé európske štáty za hodné nasledovania.
Čo do financovania a trov konania, ani v tejto oblasti nevidieť jednotný prístup. Niektoré európske štáty riešia tento problém podporou zo strany štátu, iné
takým spôsobom, že zverujú výhradnú procesnú legitimáciu do rúk združeniam
na ochranu vybraných záujmov. Iné štáty prenášajú bremeno vedenia konania
na zástupcu skupiny s možnosťou prevzatia zodpovednosti ostatnými členmi
skupiny.
Pokiaľ ide o vývoj na Slovensku, platná právna úprava stavia do popredia
presadzovanie individuálnych záujmov a potrieb konkrétnych strán sporu, pričom Civilný sporový poriadok nevylučuje, aby tieto záujmy mohli byť uplatnené prostredníctvom inštitútu procesného spoločenstva (pozri § 75 a nasl.), intervencie v prebiehajúcom súdnom konaní (§ 82) alebo spojenia vecí, ktoré skutkovo spolu súvisia (§ 166). Na presadenie spoločného záujmu alebo rôznorodých záujmov väčšieho počtu osôb však tieto procesné prostriedky nie sú dostatočne efektívne. Pritom je potrebné rozlišovať medzi verejným záujmom
a privátnym záujmom jednotlivých členov ohrozenej alebo zasiahnutej skupiny
osôb. Pokiaľ ide o verejný záujem, zdá sa, že jedným z účinných nástrojov
ochrany sa javí tzv. abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach. Takáto žaloba vo verejnom záujme sleduje preventívny cieľ, t. j. má zabrániť používaniu
neprijateľných zmluvných podmienok a nekalým obchodným praktikám (§ 301
a nasl. CSP) alebo slúži na hájenie záujmov súťažiteľov alebo spotrebiteľov
v prípade nekalosúťažného konania (§ 54 ods. 1 OBZ). Ide o konanie vo verejnom záujme, ktoré má obmedzené použitie a je viazané na zákonom určené
subjekty (§ 302 CSP). Takéto konanie mohol podľa predchádzajúcej právnej
úpravy iniciovať aj prokurátor (§ 35 OSP v pôvodnom znení). V skutočnosti
však nejde o účinný prostriedok nápravy v tých prípadoch, ak ide o presadenie
difúznych záujmov väčšieho počtu dotknutých subjektov, ktorých spája spoločný záujem na nápravu nezákonne spôsobeného stavu, najmä prostredníctvom
náhrady nezákonne spôsobenej ujmy.
Požiadavka kolektívneho uplatnenia individuálnych záujmov a potrieb sa prejavuje nielen v spotrebiteľských veciach, ale aj v oblasti životného prostredia,
nekalej súťaže, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov alebo v prípade, ak ide
o diskriminačné konanie s dopadom na väčší okruh zainteresovaných subjektov.
Medzi oblasti, v ktorých možno identifikovať potrebu kolektívneho hájenia

spoločného práva, možno zaradiť najmä prípady spôsobenia masových škôd,
resp. bagateľných škôd väčšiemu počtu subjektov. V platnej občianskoprávnej
úprave sa takáto potreba akútne prejavuje v prípadoch majetkového prospechu
získaného z nepoctivých zdrojov, keď konaním jedného subjektu bola spôsobená ujma väčšiemu počtu osôb (porovnaj § 456 OZ). V takýchto a podobných
prípadoch, keď sú nároky roztrúsené medzi veľký počet presne neidentifikovaných osôb, neposkytuje súčasné procesné právo účinný mechanizmus pre kolektívne uplatnenie práva. Tento stav je zarážajúci najmä z dôvodu, že na Slovensku prebehla v r. 2016 rekodifikácia civilného procesu, v rámci ktorej Odporúčanie s ohľadom na zavedenie kolektívnych foriem ochrany práva nenašlo prakticky žiadnu odozvu.
Z jednotlivých foriem a modelov kolektívnej ochrany práva v civilnom procese, ktoré existujú na európskom kontinente, sa nejaví žiadny ako dominantný.
Z toho možno vyvodiť, že zavedeniu efektívneho uplatňovania kolektívnych
práv v civilnom procese nekorešponduje filozofia typu „one size fits for all“.
Účinné legislatívne riešenie by malo skôr spočívať v kombinácii viacerých modelov, resp. foriem kolektívnej ochrany práva, s prihliadnutím na vnútroštátne
pravidlá a tradície civilného procesu. Pokiaľ ide o slovenskú právnu úpravu de
lege lata, tá v súčasnej forme nepodáva takmer žiadnu, resp. adekvátnu odpoveď na otázku s ohľadom na riešenie situácie, keď sa v prípade hromadnej škodovej udalosti vyskytuje veľký počet nárokov poškodených osôb (napr. ak o ide
ekologickú škodu veľkého rozsahu) alebo keď ide o veľký počet nárokov, ktoré
sú svojou povahou bagateľné, ale celkový nárok predstavuje agregovane veľkú
hodnotu (napr. kauza poisťovne Rapid Life). Nároky zainteresovaných osôb sú
v týchto prípadoch natoľko rozdielne a teritoriálne roztrúsené, že ich nemožno
uchopiť a riešiť podľa vopred zvolenej šablóny. Z tohto dôvodu je potrebné
prijať kompromisné riešenie, ktoré umožní všetky tieto svojou povahou rozdielne nároky posudzovať podľa spoločných hodnotiacich kritérií.
Doterajšie skúsenosti s kolektívnymi žalobami v zahraničných úpravách sú
poučné v tom, že dilemu medzi modelmi opt‑in a opt‑out nemožno vyriešiť
radikálnym prístupom. Nová procesná úprava kolektívnej formy žaloby by mala, podľa nášho názoru, nájsť kompromisné riešenie, ktoré by bolo schopné
zmierniť rozdiely medzi týmito základnými modelmi spoločného uplatňovania
práva v civilnom procese. V prípadoch, keď možno očakávať, že obsahom práva
na náhradu škody sú pomerne vysoké sumy odškodnenia, mal by zákonodarca
preferovať skôr model opt‑in, t. j. jednotlivé strany a ich nároky by bolo potrebné v súdnom konaní výslovne pomenovať. V prípadoch, keď je rozsah jednotlivých nárokov nepatrný (hovoríme o bagateľných nárokoch), je potrebné
z hľadiska procesnej ekonómie zvoliť iné riešenie. V takýchto prípadoch je
potrebné pripustiť otvorený systém účastníctva v spore, ktorý by vychádzal

z modelu opt‑out. Tak je to najmä v prípade spotrebiteľských vecí.
Definitívne riešenie problematiky kolektívnej žaloby de lege ferenda nemôže
spočívať iba v hľadaní odpovede na otázku, či sa má zvoliť model opt‑in alebo
opt‑out. Uvedené príklady z iných členských štátov Európskej únie sú svedectvom toho, že aj model opt‑in je schopný zabezpečiť určitú flexibilitu takým
spôsobom, aby mal výhody zo sporu širší okruh členov danej skupiny dotknutých osôb. Riešenie opt‑out možno v takých prípadoch sprítomniť buď tým, že
sa zriadi verejný register, do ktorého môžu členovia danej skupiny nielen vstupovať, ale aj z neho vystupovať, alebo tým, že nepriama účasť v procese bude
zabezpečená prostredníctvom spoločnej mimosúdnej dohody všetkých členov
skupiny, ktorá by podliehala schváleniu súdu. Ako alternatívne riešenie prichádza do úvahy spoločné zastúpenie všetkých členov skupiny jedným reprezentantom, ktorým nemusí byť nevyhnutne advokát. Toto riešenie, ktoré spočíva na
princípe konania v súkromnom záujme, by bolo logickým komplementárom
stávajúcej žaloby vo verejnom záujme (v podstate populárnej žaloby), keď je
žalobcom tretí subjekt (záujmové združenie alebo verejnoprávna inštitúcia),
pričom výhody z takéhoto sporu by požívali všetci spotrebitelia, s ktorým dodávateľ uzavrel spotrebiteľskú zmluvu s rovnakým obsahom, resp. významom.
Závery všetkých dostupných štúdií, ktoré boli v tejto veci v poslednom období spracované, už dnes naznačujú, že efektivita kolektívneho uplatňovania nárokov nie je priamo odvodená od existencie osobitných mechanizmov uplatňovania kolektívnych nárokov.
Z vykonanej analýzy možno vyvodiť záver, že najefektívnejším modelom
bude čo najuniverzálnejší model, ktorý v sebe bude skĺbovať viaceré prvky
z jednotlivých národných úprav tak, aby výsledná právna úprava bola z hľadiska
jej uplatnenia čo najflexibilnejšia čo sa týka účasti dotknutých osôb v konaní
a možnosti ich vstupu, resp. výstupu, povahy nárokov a financovania
a prerozdelenia priznanej náhrady tam, kde bude náhrada priznaná. Skúsenosti
z iných štátov však dokazujú, že aj bez osobitnej právnej úpravy je možné vytvoriť model, ktorý prepojením štandardných právnych nástrojov hmotného
a procesného práva dokáže zabezpečiť efektívne uplatňovanie nárokov určitej
skupiny osôb.
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