
Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem důkazních prostředků v civilním řízení. 

Problematika dokazování a důkazních prostředků tvoří samotný středobod civilního procesu, 

neboť pouze správně poznaný skutkový stav může sloužit jako základ pro spravedlivé 

rozhodnutí. Význam dokazování proto zdaleka překračuje hranice civilního procesu.  

Základem pro úpravu civilního procesu představují dva hlavní procesní kodexy. Prvním 

z nich je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pod 

zkratkou „OSŘ“), který upravuje nejdůležitější z civilních řízení – řízení sporné. Na něj 

navazuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který upravuje zvláštní civilní 

řízení s odlišnými principy, které česká právní teorie nazývá nesporná řízení. Práce si klade za 

cíl prozkoumat úpravu jednotlivých důkazních prostředků z hlediska jejich úpravy v zákoně, 

judikatury a významných názorů k nejdůležitějším problémům s nimi spojených. Také se 

pokusím nastínit možnosti budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tři základních části. První 

část je věnována obecnému úvodu do problematiky dokazování a důkazních prostředků. Jsou 

zde vysvětleny nejdůležitější pojmy.  

Druhá část práce se věnuje pojednání o důkazních prostředcích upravených v OSŘ. Je 

z obsahového hlediska nejdelší a tvoří v podstatě základ samotné práce. Zde má místo 

především analýza jednotlivých paragrafů, které upravují konkrétní důkazní prostředky. První 

kapitola se věnuje výslechu svědka, druhá výslechu bývalého statutárního zástupce, třetí 

znaleckému posudku, čtvrtá znaleckému posudku předloženému účastníkem, pátá poskytnutí 

informací a sdělení skutečností, šestá důkazu listinou, sedmá ohledání a poslední osmá se 

zabývá výslechem účastníků.  

Třetí část pak pojednává o důkazních prostředcích neupravených v OSŘ. V první 

kapitole je věnována zvukového záznamu, druhá zvukově obrazovému, třetí dokumentu 

v elektronické podobě, čtvrtá důkazu prima facie.  

V závěru se se autor práce snaží nabídnout řešení nejvýznamnějších problémů současné právní 

úpravy. 
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