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Oponentský posudek k diplomové práci Viktora Gazdy s názvem  
„Právn ěfilosofické aspekty hledání pravdy v civilním procesu“ 

 
Obecně 
 
 Předkládaná práce se zabývá problematikou, která je v současné době obzvlášť 
aktuální vzhledem k probíhajícím pracím na změně procesních pravidel, a to nejen v oblasti 
civilního soudního řízení, ale i v oblasti řízení trestního. Práce se zaměřuje, vedle popisu 
obecných koncepcí pravdy, na civilní soudní řízení; trestnímu procesu věnuje jen několik 
pasáží na souvisejících místech. 
 
Formální náležitosti 
 
 Po formální stránce je práce členěna na dvě části – obecnou a zvláštní. Vnitřně je pak 
strukturována na dvakrát tři kapitoly. Obecná část se věnuje teoriím pravdy v obecné rovině a 
dále pak líčení některých procesních zásad, které s problematikou hledání pravdy souvisí 
(zejm. zásada formální a materiální pravdy, zásada volného hodnocení důkazů apod.). 
Zvláštní část pak kombinuje obecné teorie pravdy se současnou civilní procesní úpravou, 
resp. s jejími prvky.  
 Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují; z hlediska úplnosti práce je proto její 
struktura vhodná. Možná pouze šestá kapitola (míra důkazu) jde nad rámec úvodních částí 
práce.  
 Nepatrnou výtkou lze učinit ve vztahu k autorově důkladnosti, se kterou na konci 
každé kapitoly podává shrnutí již řečeného. Pro zopakovaní je to jistě dobré, avšak práce tím 
nabývá na objemu: svými formálními parametry již téměř dosahuje náležitostí práce 
disertační.   
 Práce vyniká rozsahem zpracované literatury tuzemské i cizojazyčné a tomu 
odpovídajícímu poznámkovému aparátu. K tomu je nicméně vhodné dodat, že v některých 
případech je práce jistým „vršením“ jinde řečených poznatků. Jisté zestručnění by možná 
činilo práci přehlednější, resp. méně složitou (v souladu se zásadou, že někdy bývá méně 
více).  
 Ocenit je třeba jazykové zpracování. Vyjadřování autora je velmi dobré, vystříhá se 
složitých, obtížně srozumitelných formulací. K tomu je nutno připočíst minimum překlepů, 
což svědčí o důkladnosti, se kterou autor práci finalizoval.  
  
Obsah práce 
 
 Ocenit je třeba skutečnost, že autor se po celou dobu drží tématu, tj. věnuje se 
problematice hledání pravdy v civilním procesu, a to jak z hlediska filosofického, tak právně 
pozitivního. 
 Vzhledem k tomu, že práce je do značné míry shrnutím toho, co k tématu publikovali 
jiní autoři, těžko lze autorovi vytknout určitou věcnou nesprávnost: terčem kritiky by pak byli 
ti, jejichž závěry či názory autor přebírá.  
 Za jistý problém považuji skutečnost, že práce je psána, usuzuji, v jistém idealistickém 
duchu. Realita soudních síní je do jisté míry vzdálena od autorových představ. Těžko popsat, 
z čeho tato skutečnost vyplývá. Nejspíše je tomu tak proto, že skutková stránka věci je v řadě 
civilních řízení v zásadě jednoduchá; to, co činí věc složitou, je adekvátní zhodnocení 
skutkových zjištění co do právních konsekvencí. Civilní řízení se zabývá, jednoduše řečeno, 
tím, co někdo udělal či naopak neudělal, podepsal či nepodepsal. V obtížnějších případech 
pak tím, co si někdo myslel, že dělá a čeho chtěl dosáhnout (srov. např. § 556 NOZ). 



 2

S výjimkou záměrně zkreslených skutkových tvrzení, předkládaných důkazů či z nich 
plynoucích  informací nebývají o skutkovém stavu obvykle žádné pochybnosti, protože obě 
strany tvrdí mnohdy totéž, pouze z určité skutečnosti vyvozují příznivý závěr výlučně pro 
sebe sama. Úkolem soudu je posoudit, který z účastníků se ve svých závěrech mýlí. Navíc 
mnohdy nejsou skutková zjištění otázkou pravdivosti, nýbrž určitého zhodnocení. 
 V této souvislosti by například mohl autor pojednat o některých důkazních 
prostředcích, typicky například znaleckém posudku. V tomto důkazním prostředku se totiž 
specifickým způsobem prolínají skutková zjištění v pravém slova smyslu a zároveň i jejich 
zhodnocení znalcem jakožto odborníkem na určitou problematiku. To také souvisí 
s problematikou hledání pravdy, ovšem z pohledu soudu tomu tak není, protože soud 
zpravidla znalecké závěry pouze přebírá nejsa vybaven potřebnými odbornými znalostmi. 
Jejich hodnocení co do správnosti je pak možné (opomineme-li zjevné chyby posudků ústící 
např. v jeho vnitřní rozpornost atd.) jen v konfrontaci s jinými posudky, které jsou ovšem 
založeny na potencionálně odlišném úsudku.  
 Jinak řečeno, v civilním soudním řízení jsou skutkové okolnosti zpravidla dobře 
dostupné a v zásadě lze říci, že i objektivně nesporné. Civilní soudní řízení je totiž 
(pomineme-li tzv. zvláštní řízení) založeno na tom, že jedna osoba uplatňuje vůči druhé osobě 
své právo, a tedy musí uvést takové skutkové okolnosti, které toto právo podmiňují. Jaké 
skutkové okolnosti to jsou, plyne z hypotézy hmotněprávní normy. Málokdy se ovšem stane, 
že žalující uvádí skutečnosti zcela zkreslené či záměrně nepravdivé. Mnohem častěji uvádí 
skutečnosti pravdivé, leče nevýznamné z pohledu právní normy.  

Z praktického hlediska zde pak vznikají dva druhy problémů, a to na obou stranách 
sporu. První problém spočívá v tom, že jedna ze stran nemá k dispozici adekvátní důkazní 
prostředek, a proto, ačkoliv má objektivně pravdu, ve sporu podlehne (typicky se ztratí či 
nenajde potřebná listina, od které se odvozuje existence práva či povinnosti). Jsem 
přesvědčen, že tento problém nemá naprosto nic společného s ideou spravedlnosti, kterou 
autor na některých místech zmiňuje, protože pokud se by se idea spravedlnosti měla prosadit, 
pak by procesní předpisy na takovou situaci musely reagovat; sporné ovšem je, jak. Za druhé 
se pak jedná o situace, kdy zjištění pravdy je závislé na určitém posouzení či hodnocení, 
typicky u kolidujících svědeckých výpovědí. Zde se již mohou projevit jednotlivé obecné 
teorie pravdy, nicméně v praxi je realita teorii opět notně vzdálená. Pokud například určitá 
osoba (svědek) tvrdí, že něco viděla, a nemá-li ten, proti komu takové tvrzení směřuje, 
možnost prokázat nepravdivost takového tvrzení (např. svědek potvrzuje, že žalobce předal 
žalovanému určitý obnos peněz, což není objektivně pravda), pak sice formálně tato výpověď 
hodnocení ze strany soudu podléhá, avšak pokud soud nemá k dispozici žádnou skutečnost, se 
kterou by mohl výpověď svědka konfrontovat, pak ji bude považovat za pravdivou z toho 
prostého důvodu, že by jinak musel v odůvodnění svého rozhodnutí vysvětlit, proč výpověď 
za pravdivou nepovažuje. Nemá-li tedy soud žádnou takovou indicii, pak bude z výpovědi 
vycházet. 
 V této souvislosti by bylo možná inspirativní podrobit „testu“ teorií pravdy zjišťování 
skutkového stavu v trestním řízení. Zde je totiž situace podstatně odlišná. Zatímco účastníci 
soukromoprávních vztahů zpravidla nepopírají, že určitý vztah vznikl, obžalovaný v trestním 
řízení mnohdy staví svoji obranu pouze na tom, že pachatelem není (tj. že se daného jednání 
nedopustil právě on). Výchozí situace je zde tedy odlišná. V některých případech se pak nelze 
ubránit dojmu, že trestnímu řízení dominuje presumpce viny (viz např. kauza Lukáše 
Nečesaného).  
 Tu a tam se autor myslím mýlí. Např. na str. 97 uvádí, že rozsudky pro uznání a 
zmeškání se opírají pouze o nespornost žalobcových skutkových zjištění; právní posouzení 
podléhá principu iura novit curia. To je problematické tvrzení vzhledem k omezeným 
odvolacím důvodům dle § 205b o. s. ř. Předpokladem samozřejmě je, že racionální žalobce 
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uvede takové skutečnosti, které vedou k jím sledovanému cíli (např. žaluje-li někdo dlužnou 
mzdu, pak jistě nebude tvrdit, že žádný pracovní poměr neexistuje). Nejsem si také jist, zda 
zavedení těchto institutů není spíše projevem zásady vigilantibus iura. V zásadě zde nevidím 
příliš rozdíl mezi těmito instituty a různými lhůtami pro procesní úkony. Zmešká-li strana 
lhůtu pro odvolání bez omluvitelných důvodů, pak prostě ponese důsledky své laxnosti. Jsou 
tedy procesní lhůty také projevem určité teorie pravdy?  
 
Shrnutí 
 
 Ze všech hodnocených hledisek je práce velmi kvalitní, nepochybně má být 
obhajována a autor si zaslouží vysoké ohodnocení.  
 Pro účely diskuse v rámci obhajoby navrhuji, aby se autor pokusil objasnit svůj názor 
na problematiku zjišťování pravdy v trestním řízení. Jsem si vědom toho, že takto navržené 
téma přesahuje rámec práce, nicméně autorova nepochybná erudice mu jistě dovolí diskusi na 
toto téma vést. 
 
 
 
 
V Praze dne 17. září 2018 
 
 
 
 
        JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 


