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Úvod
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila individuální téma: „Povinnost tvrzení a
povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení“. Toto téma jsem zvolila na základě
praxe, kterou jsem absolvovala u Okresního soudu v Mladé Boleslavi na civilním úseku. Jednou
ze získaných zkušeností z této praxe bylo poznání nízké kvality ţalob, pokud jde o plnění
povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, stanovené účastníkům v ustanovení § 101odst. 1 písm.
a), b) o. s. ř., a to zejména v tzv. elektronických ţalobách, přesto ţe ţalobce byl často právně
zastoupen advokátem. Soudci často řešili otázku, zda je ţaloba s ohledem na minimum tvrzení
nahrazovaných odkazem na listiny zaloţené k důkazu ještě projednatelná, či je třeba postupovat
dle ustanovení § 43 o. s. ř. (výzva k odstranění vad ţaloby bránících jejímu projednání). Jinak
řečeno, zda splňuje náleţitosti stanovené v ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř., pokud jde o vylíčení
rozhodujících skutečností. Problematika mě velmi zaujala zejména poté, co jsem se blíţe
seznámila s judikaturou Nejvyššího soudu ČR k výkladu ustanovení § 101 odst. 1 písm. a), b) o.
s. ř.. Došla jsem k závěru, ţe výklad tak jak je prováděn Nejvyšším soudem ČR je k účastníkům
značně benevolentní na rozdíl odborných komentářů k této normě. Navíc postoj Nejvyššího
soudu ČR není v této otázce jednotný. Jako příklad velmi extenzivního výkladu jak ještě lze
splnit účastníkovu povinnost tvrzení mohu uvést rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 4940/2007 ze
dne 22. 10. 2009. Toto rozhodnutí dospívá de facto k závěru, ţe povinnost tvrzení je moţno
splnit skrze plnění povinnosti důkazní.
Zásadním způsobem do výše zmíněných povinností zasáhla i judikatura vyšších soudů
z poslední doby. Je to např. doslova převratný nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 14/17 ze
dne 9. 5. 2018, který stanovuje obecným soudům povinnost v medicínských sporech, za jakých
okolností musí převrátit důkazní břemeno na poskytovatele zdravotnické péče. Dále mě zaujala
teorie negativních tvrzení, tedy ţe tyto tvrzení nelze prokázat při soudních jednání. I jí se věnuji
ve své práci.
Cílem práce je zmapovat stávající zákonnou úpravu a její výklad prováděný vyššími
soudy, dále upozornit na nejednotnost výkladu vyšších soudů zejména v otázce plnění povinnosti
tvrzení. Zaměřila jsem se i na historické srovnání, náhled do připravovaného civilního řádu
soudního a také na otázku úpravy zmíněných povinností a s nimi souvisejících s institutů de lege
ferenda. V diplomové práci jsem uplatnila především komparativní metodu. Téma povaţuji za
velmi významné v rámci civilního procesu, neboť úspěšné splnění obou povinností účastníkem
řízení je určující pro jeho úspěch v řízení.

1

1. Historický exkurs – povinnost tvrzení a povinnost důkazní na
našem území
V historickém exkursu se zaměřím na novodobé základy procesního práva na našem
území. Záměrně tak pominu základy procesního práva poloţené v římském právu.

1.1.

Obecní soudní řád z roku 1781
Civilní proces na našem území byl poprvé relativně komplexně upraven v Obecném

soudním řádu Josefa II. vydaném 1. 1. 1781 (novelizován byl v podobě tzv. Západohaličského
soudního řádu v roce 1796).1 V tomto řádu byla tak poprvé v novodobých dějinách na našem
území soustředěna úprava civilního řízení jako soubor právních norem a právních zásad
upravujících civilní proces, tedy postup soudů a jiných orgánů při rozhodování sporů a
poskytování ochrany subjektivním právům. Tento předpis stanovil, jak se má v řízení
postupovat, jaké lze činit procesní úkony a jaké z toho plynou procesní důsledky. Tímto řádem
bylo definitivně odstraněno obyčejové právo a nahrazeny normy obsaţené v Obnoveném řízení
zemském (Čechy - 1627, Morava – 1628). Josefínský soudní řád zaznamenal významný pokrok
v civilním procesu, díky svým moderním prvkům předběhl svou dobu. Vzorem pro tvorbu řádu
se stal obecný německý proces z roku 1654, z něhoţ vychází teze, ţe ţalobce musí uvést
rozhodující skutečnosti jiţ v ţalobě, na základě kterých bude opírat svůj tvrzený nárok.2
V rámci civilního procesu byl rozlišován řádný a mimořádný proces písemný, řádný a
mimořádný proces ústní, proces sumární a konečně proces bagatelní.3 Řád byl vybudován na
zásadě dispoziční, legálního pořádku, projednací, a to v liberální podobě, kdy soudce de facto jen
trpělivě přihlíţel, jak procesní strany mezi sebou řeší danou věc.4 V rámci zásady legálního
pořádku byla uplatněna i koncentrace řízení. Dalšími neméně významnými zásadami byly zásada
prostřednosti – do řízení vstupoval mezi soud a strany tzv. instrukční soudce, který vedl spis, do
kterého měl nalézací soud nahlédnout aţ při vydávání rozhodnutí.5 A zásada volného hodnocení
důkazů, ústnosti, veřejnosti, arbitráţního pořádku. Strany aktivně vystupovaly v řízení a hájily
svá práva, dokonce si před soudem byly rovny.6
1

MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN
978-80-87212-39-4. s. 190
2
ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989. Učebnice (Panorama).
ISBN: 80-7038-033-0. s. 35
3
tamtéţ s. 36
4
SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-09-0. str. 57
5
ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989. Učebnice (Panorama).
ISBN: 80-7038-033-0. s. 36
6
MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges).
ISBN 978-80-87212-39-4. s. 191
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I přes své nedostatky platil Josefínský soudní řád více jak 100 let. Postupem času
neodpovídal potřebám společnosti, právní úprava sporného řízení byla značně sloţitá a
nejednotná,7 stále zde nebyl ţádný právní akt, který by ho nahradil. Řád byl odstraněn aţ
jurisdikční normou, soudním řádem a exekučním řádem v roce 1895.8

1.2. Císařský soudní řád z roku 1895
Inspirací pro tvorbu císařského soudního řádu se stala německá úprava procesního práva
civilního z roku 1877. Návrh řádu zpracoval Franz Klein a byl vydán jako zákon pod číslem
113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních dne 1. 8. 18959 (dále jen
„CŘS“). Účinnosti nabyl aţ 1. 1. 1898.
Jednou ze změn oproti josefínskému řádu byl odklon od výše zmíněného liberálního
pojetí projednací zásady. Nový procesní předpis kladl větší důraz i na aktivitu soudu při
objasňování skutkového stavu, coţ znamenalo „činnost stran doplňovanou součinností soudu a
nesoucí se k docílení rozsudku spravedlivého, nikoli však rozsudku stůj, co stůj té které té straně
příznivého“.10
V souladu s deklarovanou zásadou projednací na základě ustanovení § 178 CŘS musela
kaţdá z procesních stran ve svých přednesech podle pravdy uvést úplně a přesně všechny
skutkové okolnosti, které byly potřebné k odůvodnění jejich návrhů. Stranám bylo výslovně
zakázáno uvádět vědomě lţivé skutečnosti nebo skutečnosti, u nichţ nejsou přesvědčeny o jejich
pravdivosti. Stejně tak bylo zakázáno popírat tvrzení protistrany, pokud strana věděla, ţe je
pravdivé. Pokud ţalovaný uznal tvrzení protistrany, staly se tyto tvrzené skutečnosti nespornými
a soud byl tak rozhodnutím stran vázán.11
Pokud strana porušila svou povinnost, mohla být potrestána na základě ustanovení § 313 CŘS či
podle ustanovení § 408 CŘS za svévolné vedení sporu. Nesplnění povinnosti pravdivého
přednesu nebylo totiţ sankcionováno přímo.12
Aby soud mohl spravedlivě ve sporu rozhodnout, vyţadoval od účastníka řízení vyjádření
k ţalobě, a to od ţalovaného k ţalobnímu nároku ţalobce. Jednalo se tzv. „ ţalobcovu odpověď“,
7

ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989. Učebnice (Panorama).
ISBN: 80-7038-033-0. s. 36
8
MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). ISBN
978-80-87212-39-4. s. 191
9
SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír. Civilní kodexy. Ostrava: Key Publishing, ve spolupráci s The Europian
Sociaty for Histroy of Law 2010. ISBN 978-80-7418-071-2. s.18
10
HORA, Václav; SPÁČIL, Jiří, ed. Československé civilní právo procesní I.-III. díl, Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2010. Klasická právnická díla (Walter Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-540-3. s. 122
11
ČEŠKA, Zdeněk. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989. Učebnice (Panorama).
ISBN: 80-7038-033-0. s. 35
12
MACUR, Josef. Povinnost pravdivosti a její legislativní úprava v civilním soudním řádu. Právní rozhledy. 1999,
roč. 1999, číslo 4, s. 172
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ve které měl uvést, které skutečnosti povaţuje za sporné a které nikoliv. 13 Popřípadě uvést svá
tvrzení, na základě kterých staví svou obhajobu. Soud zpravidla poskytl ţalobní straně
dostatečnou lhůtu k uvedení skutečností, kterými vyvracel ţalobcovo tvrzení.

§ 178 c. ř. s.
Každá strana má uvésti ve svých přednesech podle pravdy úplně a určitě všechny skutkové
okolnosti, potřebné v tom kterém případě k odůvodnění jejích návrhů, s určitostí prohlásiti o
skutkových údajích přednesených jejím odpůrcem a o důkazech jím nabídnutých, má vložiti
výsledky provedených důkazů a má se s určitostí vysloviti o příslušných vývodech svého odpůrce.

§ 313 c. ř. s.
Soud nechť uloží trest za svévoli straně, která pravost listiny popírala svévolně. Srovnání písma.

§ 408 c. ř. s.
Shledá-li soud, že podlehnuvší strana vedla rozepři zřejmě svévolně, může ji na návrh strany
zvítězivší odsouditi k zaplacení přiměřeného odškodného. Jednáním o tomto návrhu nesmí býti
zdržováno rozhodnutí ve věci hlavní. Při stanovení odškodného budiž dbáno předpisu §273.
Vţdy se však porušení povinnosti pravdivosti tvrzení odrazilo v soudcově hodnocení
důkazů, neboť i tehdy platila zásada volného hodnocení důkazů. Bylo v rukou soudu, jakým
způsobem bude daný důkaz hodnotit, jakou míru věrohodnosti mu přizná.

13
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1.3.

Úprava na Slovensku
Slovensko bylo součástí uherského státu, a tak vývoj civilního práva procesního byl zcela

odlišný od vývoje v Čechách. Byly zde sice snahy o prosazení jednotné kodifikační úpravy, ale
na území uherského státu dominovalo obyčejové právo.
Ke konci 40. let 19. století v období maďarské revoluce byla rozšířena platnost rakouského
práva, které následně v roce 1861 bylo nahrazeno opět obyčejovým právem včetně civilního
procesního práva, a to na základě tzv. „judexkuriální konference“.14
Začátkem 20. století byl vypracován Uherský civilní soudní řád zákon č. I/1911. Vzorem
mu byl stejně jako Císařskému soudnímu řádu německý civilní soudní řád z roku 1877. Obsahem
se od svého vzoru lišil.
Například ţaloba nemusela být odůvodněna ţádnými skutečnostmi, nýbrţ stačil ţalobní návrh. 15
Řád prolamoval projednací zásadu, a tím, ţe soud přihlíţel nejen ke skutečnostem předneseným,
ale i k nepředneseným skutečnostem. V podstatě ke všemu, co během řízení vyšlo najevo. Pokud
strany nesplnily povinnost pravdivosti tvrzení, byly sankcionovány pokutami.16

1.4.

Občanský soudní řád z roku 1950
Po vzniku samostatného československého státu bylo převzato na základě recipročního

zákona č. 11/1918 Sb. jak právo rakouské, tak dosavadní právo uherské, které bylo doplněno
řadou novel. Byla zde snaha o vypracování nového civilního řádu, a to v roce 1937, kdy byla
vypracována i osnova, která se nikdy nestala zákonem.17 V důsledku toho Císařský soudní řád
z roku 1895 platil aţ do 31. 1. 1949, nahrazen byl aţ v roce 1950 Občanským soudním řádem –
zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních.
Nebyl to jediný zákon, který přinesl podstatnou změnu v civilním právu. Procesnímu
kodexu předcházel zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, kterým byla prohlášena zásada
materiální pravdy za hlavní zásadu civilního řízení. Pojetí materiální pravdy jako stěţejní zásady
civilního procesu mělo za následek odstranění závaznosti nesporných tvrzení stran a tzv.
„kontumačního řízení“.18
Tento procesní kodex byl do jisté míry poznamenán vnitropolitickou situací po
událostech v únoru 1948 a tedy ovlivněn sovětským procesním právem. Hlavní důraz kladl jiţ
zmíněnou zásadu materiální pravdy a jednotnosti řízení, byl tak setřen rozdíl mezi sporným a
14
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nesporným řízením, tedy i rozdíl mezi povinností tvrzení účastníků v těchto typech řízení.
Převzal zásadu volného hodnocení důkazů, zásadu rovnosti účastníků, zásadu přímosti, zásadu
dispoziční i zásadu oficiality pro řízení nesporné povahy.
Důkazem mohlo být cokoli, co umoţňovalo zajistit skutečný, pravdivý stav věci.19

1.5.

Občanský soudní řád z roku 1963
Po vydání ústavy v roce 1960 vyvstala potřeba dosavadní předpis upravující civilní

procesní právo nahradit jiným, jednodušším a stručnějším předpisem, který by byl snadno
aplikovatelný a pochopitelný. Výsledkem snahy o zjednodušení bylo vydání nového občanského
soudního řádu zákon č. 99/1963 Sb., který začal platit od ledna následujícího roku20 (dále jen „o.
s. ř.“).
Důraz byl kladen na veřejný zájem na způsobu vedení, zejména pak na výsledku
procesu.21 I tento kodex upřednostňoval zásadu materiální pravdy a zásadu totalitního reţimu.
Povinností soudu bylo rozhodovat právě na základě skutečného stavu věci, přičemţ soud nebyl
vázán jen návrhy stran za předpokladu, ţe je to ve veřejném zájmu.22 Dokazování prováděl, i
kdyţ účastníci byli nečinní a ţádné důkazy nenavrhovali.23
Co se týká povinnosti pravdivosti, byla postupem času omezována a zůstala pouze
v podobě formulace obsaţené v ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř., podle níţ měl návrh na zahájení
řízení obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností. Zároveň ustanovení obsaţené
v ustanovení § 101 odst. 1 o. s. ř. ukládalo účastníkům řízení povinnost pravdivého a úplného
vylíčení všech potřebných skutečností.24
Řád uplatňoval i jiné principy, např. zásadu volného hodnocení důkazů, zásadu
veřejnosti, ústnosti a přímosti. Cílem řádu byla snaha o minimalizaci procesního formalismu.25
Soudní řád platí po rozsáhlé novelizaci, která probíhala od 90. let, aţ dodnes.
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§ 79 odst. 1 o. s. ř.
Řízení se zahajuje na návrh. Návrh má kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 3) obsahovat
jméno, zaměstnání a bydliště účastníků, popřípadě též jejich zástupců, pravdivé vylíčení
rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něho
patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

§ 101 odst. 1 o. s. ř.
Účastníci jsou povinni přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení zejména tím, že pravdivě a
úplně vylíčí všechny potřebné skutečnosti, označí důkazní prostředky a že dbají pokynů soudu.

2. De lege lata
Právní úprava občanského procesního práva po roce 1989 prošla řadou novelizací
zejména v 90. letech. Civilní kodex z 60. let, který vznikl v prostředí totalitního státu, se
zásadním způsobem proměnil v procesní normu plně odpovídající standardům vyspělých
západních demokracií s důrazem na odpovědnost účastníků za výsledek řízení, realizovaný i
skrze povinnost tvrzení a povinnost důkazní a na ně navazující procesní břemena - „břemeno
tvrzení a břemeno důkazní“. Pokud se skutečně účastník ve sporném civilním řízení hodlá
domoci ochrany, musí tvrdit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k jejich prokázání.26 Laicky
řečeno odpovědnost za prokázání skutkového stavu nesou účastníci řízení, ţalobce a ţalovaný.
Skutkový stav musí být tvrzen a následně prokázán účastníkem, a to za pomoci jím předloţených
důkazů.
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní se zásadně uplatní jen v civilním řízení sporném,
které je ovládáno zásadou projednací. To znamená, ţe soud projednává pouze to, co mu účastníci
k projednání předloţí a zjišťuje skutkový stav jen v rozsahu, v jakém účastníci tvrdí, a to za
pomoci jimi označených důkazů.27 Určitým prolomením projednací zásady v otázce důkazní
povinnosti účastníků ve sporném řízení je ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.. Podle uvedeného
ustanovení můţe soud provést jiné neţ účastníky navrţené důkazy v případech, kdy jsou
potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Povinnost tvrzení a
povinnost důkazní jsou obsaţené v ustanovení § 101 odst. 1 o. s. ř..
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Pokud by účastník neuvedl ve sporném řízení všechny významné skutečnosti důleţité pro
rozhodnutí soudu a neoznačil by důkazy k prokázání svých tvrzení, tak mu sice nelze za jeho
nečinnost uloţit pořádkové pokuty, ale pasivita účastníka se odrazí na výsledku řízení.
Neunesení břemen znamená neúspěch ve věci. Účastník nemůţe očekávat, ţe spor vyhraje, kdyţ
neučiní potřebná tvrzení a důkazní návrhy. Do ustanovení §101 odst. 1 o. s. ř. se tak jistým
způsobem promítá „právo svědčí bdělým“.28
Povinnosti stanovené v ustanovení § 101 odst. 1 o. s. ř. stíhají oba účastníky řízení, nejen
ţalobce, ale i ţalovaného, který tak realizuje svou obranu proti ţalobnímu nároku. Splnění jejich
základních povinností má vliv nejen na výsledek, ale i na rychlost řízení. Rychlost a účelnost
řízení neovlivňuje pouze soud, ale i aktivně či pasivně zapojení účastníci.
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní se promítají i do dalších ustanovení o. s. ř.. Jiţ na
samém počátku sporného řízení musí ţalobce splnit minimální poţadavek na obsah ţalobních
tvrzení a označení důkazů k provedení stanovený v ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř. Sankcí za
nesplnění

povinnosti

tvrzení

a

povinnosti

důkazní

je

odmítnutí

ţaloby

z důvodu

neprojednatelnosti ţaloby, tomu však povinně předchází výzva soudu dle ustanovení § 43 o. s. ř.
s instruktivním návodem, jak má účastník postupovat, aby odstranil vady podání, případně o jaká
tvrzení je třeba ţalobu doplnit. Usnesením vydaným dle ustanovení § 114a o. s. ř., případně
ustanovení § 114b o. s. ř. soud vyzývá účastníka řízení, zpravidla ţalovaného, k předloţení svých
tvrzení o skutkovém stavu. Nevyuţije-li soud postup dle dvou posledně uvedených ustanovení, a
přesto nelze připravit jednání tak, aby bylo moţno rozhodnout na prvním jednání, můţe vyuţít
přípravy jednání dle ustanovení § 114c odst. 3 písm. b) o. s. ř., podle kterého při přípravném
jednání předseda senátu zejména vyzve účastníky, aby do protokolu doplnili svá potřebná tvrzení
o skutečnostech rozhodných pro věc a návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání.
K potřebným tvrzením je soud povinen účastníky vést i splněním poučovací povinnosti dle
ustanovení § 118a o. s. ř. Detailněji se budu některými výše uvedenými ustanoveními zabývat
v následujících kapitolách.
V nesporném řízení se zásada projednací zásadně neuplatní. Není zde tak účastníkům
stanovena povinnost tvrdit skutkové okolnosti. Na výsledku nesporného řízení, tedy objektivním
zjištění skutkového stavu, má stát zvláštní zájem, například v řízení o rozvod manţelství, kde
dominuje společenský zájem na zachování manţelství, případně jde o práva „slabších stran“, tj.
nezletilých, omezených ve svéprávnosti a konečně sem patří řízení, která nejsou svou povahou
kontradiktorní, jako např. řízení o úschovách, prohlášení za mrtvého atd. Z těchto důvodů je
28
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odpovědnost za objasnění skutkového děje ponechána zcela na soudu. Jde o projev zásady
vyšetřovací.
Jejím normativním vyjádřením jako protipólu zásady projednací je ustanovení obsaţené v
ustanovení § 20 odst. 1-2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Účastníky tak povinnost tvrzení a povinnost důkazní v nesporném řízení nestíhá, je
fakultativní. Je na jejich vůli, zda budou tvrdit rozhodné skutečnosti a opatří je příslušnými
důkazy. Soud i při absolutní pasivitě účastníků nemůţe rezignovat na svou zákonnou povinnost
zjistit skutkový stav rozsahu potřebného pro rozhodnutí ve věci.

3. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v nalézacím řízení
3.1. Nalézací řízení
Na začátku této kapitoly bych uvedla krátké definice dvou typů civilního řízení. Jiţ od
dob římských se soudnictví v civilních věcech rozlišuje na sporné a nesporné řízení.29
Sporné řízení neboli kontradiktorní řízení
Jedná se druh nalézacího řízení, které se zahajuje pouze na návrh, tímto návrhem je
ţaloba. Za den zahájení řízení se má den, kdy ţaloba dorazila k soudu, a to jakýmkoliv
způsobem.30 Jeho úpravu nalezneme v o. s. ř.. Účastníci řízení se nacházejí ve sporu a nazývají
se ţalobce a ţalovaný. Soud rozhoduje jako třetí nestranná strana. Rozhodnutí soudu můţe být
deklaratorní i konstitutivní. Cílem řízení je ochrana porušeného nebo ohroţeného práva
zaručeného ve hmotné části občanského práva. Buď existující povinnost tvrzení a povinnost
důkazní deklaruje, nebo konstituuje (zakládá) svým autoritativním rozhodnutím nový právní
vztah mezi účastníky.
Nesporné řízení
Je dalším druhem nalézacího řízení. Jeho úpravu nalezneme od roku 2014 v zákoně č.
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“). Řízení můţe být zahájeno na
návrh či bez návrhu z úřední povinnosti. O zahájení řízení bez návrhu rozhodne soud usnesením.
Dle způsobu zahájení řízení rozlišujeme, kdo je účastníkem řízení. Oproti spornému řízení zde
proti sobě nestojí ţalobce a ţalovaný. Jestliţe bylo řízení zahájeno na návrh, je zřejmé, ţe
29
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účastníkem bude i navrhovatel. U nesporných řízení zvláštních, které mohou být zahájeny pouze
na návrh, bude účastníkem vţdy navrhovatel a dále ten, koho zákon za účastníka označí.
V některých řízeních vystupuje státní zástupce jako zvláštní subjekt.31

3.2.

Projev projednací zásady ve sporném řízení
Jak jsem jiţ zmínila na začátku této kapitoly, řízení sporné je ovládáno zásadou

projednací. Vyplývá z ní, ţe odpovědnost za zjištění skutkového stavu věci nesou zpravidla
účastníci nikoliv soud. V případě sporného řízení jsou to účastníci. Uţ ve druhé kapitole
diplomové práce jsem zmínila dvě základní povinnosti účastníka řízení - povinnost tvrzení a
povinnost důkazní, doprovázené odpovídajícími břemeny. Ve zkratce zmíním základní pravidla
projednací zásady ve sporném řízení. Soud zde projedná pouze to, co mu účastníci řízení
předloţí, tím splní svou povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Zásada projednací z pohledu
soudu se můţe jevit tak, ţe rozhodnutí soudu bude spočívat pouze na skutečnostech a důkazech,
které uvedli účastníci v řízení. Za unesení břemena tvrzení a břemena důkazního nese
odpovědnost nikoliv soud, ale jiţ zmíněný účastník, v tomto případě většinou ţalobce. Výjimku
či určitým prolomením z tohoto pravidla tvoří ustanovení v § 120 odst. 2 o. s. ř., kdy můţe soud
provést i jiné neţ účastníky navrţené důkazy, avšak potřeba jejich provedení musí plynout ze
spisu. Nesplnění účastníkových základních povinností má negativní vliv na výsledek sporu.

3.3.

Projev vyšetřovací zásady v nesporném řízení
Nesporné řízení je zaloţeno oproti spornému řízení na zásadě vyšetřovací. Tato zásada

spolu s výše zmíněnou zásadou určuje, ţe odpovědnost za zjištění skutkového stavu věci nese
soud i v případě, ţe tvrzení a důkazní návrhy činí sami účastníci řízení. Soud vydává rozhodnutí
na podkladě takto zjištěného stavu věci, proto se při zjišťování skutkového stavu věci nesoustředí
pouze na skutečnosti, které přednesli účastníci řízení a důkazy, které navrhli k prokázání
tvrzených skutečností. Jedná se o povinnost soudu, který musí vyšetřit danou věc, bez ohledu na
to, zda mu účastníci předloţí všechna potřebná tvrzení a důkazy k prokázání tvrzení. I kdyţ zde
odpovědnost nese soud, neznamená to, ţe by účastníci měli být nečinní. Soud nemá k dispozici
potřebné nástroje (personální, technické, kterými disponuje kupříkladu policie), aby sám mohl
pátrat po všech skutečnostech relevantních k objasnění skutkového stavu. Jsou pro něj důleţité
přednesy účastníků, od nichţ se posouvá dál při zjišťování skutkového stavu. Dalo by se říci, ţe
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zmíněné přednesy jsou jakýmsi záchytnými body pro vizualizaci skutkového stavu.32 Na základě
vyšetřovací zásady můţe soud zjišťovat další okolnosti či poměry účastníků řízení, které jimi
nebyly tvrzeny, a to v takovém rozsahu, aby mohl zcela rozhodnout o právech a povinnostech
účastníků.33 Soud musí rozhodnout i bez ohledu na to, co tvrdí účastníci řízení a v jakém rozsahu
to tvrdí. U soudu se vyskytují také případy, kdy je opravdu daný účastník neaktivní, to však
nedává soudu moţnost uznat nárok jako oprávněný. S neaktivitou účastníka mohou být však
spojeny důsledky ve formě procesních návrhů či opatření. Například by se zde uplatnilo v
ustanovení § 101 odst. 4 o. s. ř., dle kterého se má účastník po výzvě soudu vyjádřit k určitému
procesnímu návrhu, a na základě poučení soudu o tom, ţe pokud by se do určité doby nevyjádřil,
bude absence jeho vyjádření povaţována za souhlas.34 Případy v nesporném řízení řeší soud
především ve veřejném zájmu, tomu odpovídá i postavení soudu, tedy soudce, při dokazování.
Předmět dokazování je předurčen hmotným právem.35 Soudce můţe provést i důkazy, které sami
účastníci nenavrhnou.
Zásada vyšetřovací se však neuplatní u všech nesporných řízení. Bude-li se jednat o
řízení, která jsou obsaţena v hlavě IV., druhé části z. ř. s., tj. „jiná řízení“ (např.: řízení o
umoření listin, řízení o úschovách, o soudním prodeji zástavy…), a dále i řízení nespadající do
této skupiny, například řízení týkající se rodinných věcí, jako je řízení o prohlášení manţelství za
neplatné či řízení o rozvod. V daných řízeních jsou vyloučena ustanovení obsaţená v § 20 odst. 1
aţ 3 dále § 21 a § 22 z. ř. s. Dokazování z vlastní iniciativy se zde provádí podobně jako dle
ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř.. Můţe nastat situace, kdy na základě účastníky předloţených
důkazů se soudu nepodaří zjistit skutečný stav věci. Je potřeba i zde uplatnit ustanovení obsaţené
v § 6 o. s. ř., které pojednává o nutné součinnosti soudu a účastníků řízení při objasnění
skutkového stavu. V těchto řízeních je velmi důleţitá spolupráce účastníků, aby právě oni tvrdili
rozhodující skutečnosti a označili důkazy k jejich prokázání.36 Je zde i intenzivnější povinnost
soudu poučit účastníky o jejich právech a povinnostech viz. ustanovení § 5 o. s. ř., například
informovat účastníky o důsledcích, které plynou z toho, pokud by jejich přednesy nebyly
úplné.37
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V rámci nesporného řízení se neuplatní zásada koncentrace řízení. Účastník zde není
vázán ţádnou lhůtou, dokdy musí uvést rozhodné skutečnosti, navrhovat důkazy. Je zde
prolomen i princip neúplné apelace, účastník zde můţe uvádět nové skutečnosti, ale i důkazy
v odvolacím řízení. Neexistence procesních stádií v řízení nám vyjadřuje zásadu jednotnosti
řízení neboli zásadu arbitráţního pořádku oproti zásadě legálního pořádku uplatňované ve
sporném řízení.38

4. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní
„Mezi povinností tvrzení a povinností důkazní je úzký vzájemný vztah. Jestliţe účastník
nesplní svou zákonnou povinnost tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska hypotézy právní normy,
pak zpravidla ani nemůţe splnit důkazní povinnost. Jinými slovy nesplnění povinnosti tvrzení,
tedy neunesení břemene tvrzení, má za následek, ţe skutečnost, kterou účastník vůbec netvrdil a
která nevyšla v řízení najevo (například dotazováním ze strany soudu), zpravidla nebude
předmětem dokazování.“39

4.1.

Povinnost tvrzení a břemeno tvrzení
Povinnost tvrzení ve sporném řízení znamená, ţe účastník řízení musí vylíčit pravdivě,

úplně a jednoznačně všechny potřebné skutečnosti pro rozhodnutí ve věci. O jaké rozhodné
skutečnosti se vlastně jedná? Jsou to skutečnosti, které vyplývají z obsahu určité právní normy –
hypotézy právní normy, která se bude aplikovat na řešení daného sporu mezi ţalobcem a
ţalovaným. Ţalobce musí tvrdit rozhodné skutečnosti v ţalobě tak, aby nebyly zaměnitelné
s jiným skutkovým dějem. Musí proto skutkový děj popsat individuálními znaky. Například ve
sporu ze zápůjčky peněz musí ţalobce zapůjčitel uvést minimálně, kdy k zápůjčce došlo, komu
byly finanční prostředky zapůjčeny, v jaké výši, zda byla uzavřena písemná dohoda či nikoli.
Individualizace skutkového děje má zásadní význam i pro posouzení podmínky řízení, a to ţe
zde není překáţka věci zahájené či rozsouzené.
Pokud účastník řízení vylíčí všechny tvrzené rozhodující skutečnosti, tak jak má, unese
tím své břemeno tvrzení. Břemeno tvrzení tedy znamená, ţe účastník, který má povinnost
tvrzení, nese téţ v podobě břemene tvrzení procesní odpovědnost, ţe se soud potřebnou

38
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skutečnost vůbec dozví.40 Pokud by nastala situace, ţe by se soud nedozvěděl potřebnou
skutečnost pro rozhodnutí (například ţalovaný by vůbec soudu neuvedl, ţe ţalovanou
pohledávku jiţ splnil), kterou daný účastník měl tvrdit,41 bude to znamenat, ţe neunesl břemeno,
a v důsledku toho neúspěch ve věci. Pokud bychom měli odlišit břemeno tvrzení ţalobce a
ţalovaného, tak ţalobce tvrdí skutečnosti, o které svůj poţadavek uplatněný ţalobou opírá,
ţalovaný naopak musí tvrdit skutečnosti, které vzniku uplatňovaného nároku brání.42
Nebo prokazují jeho zánik před podáním ţaloby. Z uvedeného vyplývá, ţe předmět
(téma) tvrzení obou stran určuje ţalobce tím, jaký spor vyvolá, tvrzení ţalovaného jsou jiţ jen
reakcí na tvrzení ţalobce. Ve zvláštních případech můţe ţalovaný rozšířit ţalobcem zvolený
předmět řízení, a to pokud v rámci své obrany do výše ţalované částky uplatní započtení
ţalobcova dluhu, který vznikl na základě jiných skutečností, neţ které jsou tvrzeny v ţalobě.
Druhým případem je vzájemná ţaloba. Zde nejde jen o obranu do výše ţalované částky, ale
ţalovaný v rámci řízení uplatní proti ţalobci jiný svůj nárok, tedy se ocitne de facto v pozici
ţalobce. V právě uvedených dvou výjimečných případech si v uvedené části řízení (obrana
započtením, vzájemná ţaloba) účastníci role, pokud jde o povinnost tvrzení a důkazní, vymění.

4.2.

Teorie břemene tvrzení
Existují různé teorie břemene tvrzení. Mezi první uvedu tu, kterou uvádí JUDr. K.

Svoboda ve své knize „Dokazování“. Podle jmenovaného české občanské právo procesní
rozeznává dva typy subjektivního břemene tvrzení, a to subjektivní břemeno tvrzení základní a
subjektivní břemeno tvrzení dotvrzovací. Rozdíl mezi nimi je v časovém hledisku uvedení
potřebných tvrzení a k jakému procesnímu následku vede jeho nenaplnění.43
Účastníci řízení předkládají soudu pouze skutková tvrzení, nikoliv právní posouzení
projednávané věci. Proto se břemeno tvrzení týká pouze skutku. Jako v kaţdém právu, tak i zde
se vyskytuje výjimka. Ţalobce můţe vznést více právních poţadavků na základě jednoho skutku.
Například kdyby byla ţalobci způsobena škoda na zdraví, nemůţe ţádat zaplacení určité částky,
bez toho, aniţ aby současně neuvedl a neodlišil skutečnosti, jeţ podle něj odůvodňují poţadavek
na bolestné, skutečnosti odůvodňující nárok na náhradu za ztíţení společenského uplatnění a
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konečně skutečnosti pro uplatnění další nemajetkové újmy, která není bolestný a ztíţením
společenského uplatnění pokryta (Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. dle ustanovení v §
2958 povaţuje uvedené tři nemajetkové újmy za samostatné nároky (dále jen „o. z.“). V tomto
ojedinělém případě bude břemeno tvrzení širší, bude zahrnovat jak skutková tvrzení, tak fakticky
i právní,44 neboť ţalobce musí podřadit konkrétní skutečnosti k zákonem upravenému nároku na
náhradu újmy. Nutno však podotknout, ţe i nadále je právní hodnocení otázkou pro soud. I
pokud se ţalobce zmýlí v přiřazení skutečností k nároku, který mají zakládat, je povinností
soudu jej o jiném právním názoru poučit a poučit jej i o potřebě doplnění tvrzení, pokud je to
třeba.
Břemeno tvrzení můţeme dále dělit na břemeno tvrzení objektivní a břemeno tvrzení
subjektivní. Objektivní břemeno tvrzení znamená, ţe by měli účastníci řízení tvrdit určité
skutkové okolnosti, jeţ jsou předpokladem uplatnění určité právní normy. Pro rozhodnutí soudu
ve věci jsou nezbytná výše uvedená tvrzení stran, bez těchto uvedených skutečností by nemohl
soud dostatečně zjistit skutkový stav věci.45 Kdeţto subjektivní břemeno tvrzení znamená
rozlišení podle účastníka, kterého povinnost tvrzení stíhá (ţalobce x ţalovaný) a kterého
v případě neunesení břemene stíhá neúspěch ve věci.
Prof. JUDr. J. Macur, DrSc. rozlišuje mezi břemenem tvrzení abstraktním a konkrétním.
Dle abstraktního břemene tvrzení má ţalobce uvést všechny skutečnosti, o které opírá ţalobní
nárok, a ţalovaný musí uvést všechny námitky směřující proti ţalobě, kdy teorie abstraktního
břemene tvrzení zastává existenci pouze jednoho a totéţ abstraktního břemene tvrzení v průběhu
celého sporu.46 Druhé výše zmíněné břemeno spočívá v tom, ţe kaţdá procesní strana má
povinnost uvést nové a úplné skutečnosti, a to na základě tvrzených skutečností, které uvedla
předtím protistrana.47
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4.3.

Povinnost důkazní a břemeno důkazní
Povinnost tvrzení je úzce propojena s povinností důkazní. Jedná se o dvě základní

povinnosti účastníka sporného řízení, které musí splnit zároveň, tak aby byl ve sporu úspěšný.
Bez povinnosti tvrzení nemůţe splnit navazující povinnost důkazní, jejíţ úpravu nalezneme
v ustanovení § 120 o. s. ř..48 Bez splnění těchto povinností by v podstatě nebylo moţné se
domáhat ochrany u soudu. Pokud účastník řízení danou skutečnost netvrdí, není jeho povinností
ji ani dokazovat. Důkazní povinnost představuje povinnost, kdy účastník musí označit důkazy
k prokázání jím tvrzených skutečností. Je to vlastně jeho procesní odpovědnost, účastník
odpovídá za to, ţe se soud tvrzené skutečnosti dozví a zároveň je prokáţe navrhovanými
důkazními prostředky.49 Je to jeho břemeno, v druhém případě břemeno důkazní. Břemeno
důkazní nese jak ţalobce sporu, tak i ţalovaný, pokud jde o tvrzení rozhodných skutečnosti,
kterými vylučuje ţalobcův nárok. Jednoduše řečeno ten, kdo něco tvrdí, musí to dokázat.
Břemeno důkazní je z uvedených procesních pojmů jedním nejpropracovanějším
institutem, a to jak v teorii, tak i praxi. V rámci soudního sporného řízení mohou nastat situace,
kdy se nepodaří účastníkem prokázat tvrzené skutečnosti účastníkem, který je tvrdí (předmětem
dokazování mají být pouze takové skutečnosti, které jsou právně významné). A zůstanou tak
neobjasněny. Situace, kdy není prokázána rozhodná skutečnost, se v procesu označuje jako non
liquet – není jasno.50 V ţádném případě neplatí, ţe pokud nebyla prokázána určitá skutečnost, ţe
byl prokázán opak. Pokud tedy skutečnost nebyla prokázána důkazními prostředky, zůstává
neobjasněná.51 A účastník tak nesplnil svou důkazní povinnost, neunesl břemeno důkazní, coţ
pro něj znamená neblahý následek. K tomu, aby účastník vyhrál spor, musí splnit obě povinnosti
a unést obě břemena. Tím, ţe neprokáţe tvrzené skutečnosti, nemůţe být úspěšný ve věci. Jako
v kaţdém právu existuje výjimka, kterou jsem jiţ zmínila v kapitole číslo tři. Vyplývá
z ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř..
Důkazní břemeno je institutem ryze procesního práva. V minulosti proběhly diskuze na
téma, zda břemeno důkazní není také institutem hmotného práva. Pro teorie hmotněprávní
povahy důkazního břemene zastánci argumentovali tím, ţe důkazní břemeno se vyvozuje
z hmotněprávních relevantních skutečností či bývá přímo součástí hmotného práva.52
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4.4.

Teorie důkazního břemene
Tak jako břemeno tvrzení se dělí na objektivní a subjektivní břemeno tvrzení, tak i

v právní teorii nacházíme dělení důkazního břemene na objektivní a subjektivní.
Subjektivní břemeno dokazování můţeme charakterizovat míru účastni stran na řízení,
jakým způsobem se strana řízení zapříčiní o výsledek řízení. Podle Štajgra má subjektivní pojetí
smysl ze stanoviska strany důkazem povinné, kdeţto ze stanoviska soudce má důkazní břemeno
povahu objektivní.53 V dnešní době se pouţívá teorie důkazního břemene subjektivního, ve
sporném řízení je to účastník, který nese břemeno za prokázání tvrzené skutečnosti.
Objektivní břemeno dokazování určuje, co je potřeba dokázat bez ohledu na podíl stran.54
Je chápáno jako pravidlo či souhrn pravidel, které stanoví, jak má soudce rozhodnout ve věci
samé za předpokladu, ţe podstatné skutkové okolnosti nebyly objasněny a nastal stav objektivní
nejistoty o skutečnostech („non liquet“). Podle toho, které právně významné skutečnosti zůstaly
neobjasněny, rozhodne soudce na základě objektivního břemene buď v neprospěch jedné nebo
druhé procesní strany.55 Neznamená to však, ţe obsah tvrzení byl vyvrácen nebo prokázán, jde o
situaci, kdy průběh skutkového děje nebyl objasněn, někdy se téţ hovoří o důkazní nouzi.
Objektivní břemeno neslouţí pouze k tomu, aby soudce rozhodl v případě, ţe podstatné skutkové
okolnosti důleţité pro rozhodnutí nebyly objasněny, ale v kaţdém civilním sporném řízení
ovládaném dispoziční a projednací zásadou vytváří také základní strukturu důkazního řízení a
stává se „páteří celého procesu“.56
Mezi další významné teorie důkazního břemene uplatňované v minulosti a dnes
bezesporu překonané patří teorii negativní. Tato teorie je zaloţena na tom, ţe ten, kdo uvádí
negativní skutečnosti, nemá povinnost je dokazovat. A tím pádem je osvobozen od důkazního
břemene.57 Neexistence se nedokazuje.58 V rámci uplatňování negativní teorie dochází v soudní
praxi často k přesunu důkazního břemene na protistranu. Teorie se pouţije pouze v případě,
pokud neexistující skutečnost má trvající povahu. Například v případě nevrácené zápůjčky,
ţalobce tvrdí, ţe mu ţalovaný včas zapůjčené finanční prostředky nevrátil. Ţalobce je
v postavení věřitele, který zapůjčil peníze, a ţalovaný je v postavení dluţníka, který si peníze od
věřitele vypůjčil. Po ţalobní straně nelze spravedlivě poţadovat, aby nesla důkazní břemeno
53
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ohledně neexistující skutečnosti, i kdyţ ji sama tvrdí. Břemeno důkazní by měl nést dluţník,
který tvrdí opačnou skutečnost pozitivní, ţe peníze zavčas vrátil věřiteli.
V dnešní době se jiţ povaţuje negativní teorie za překonanou. JUDr. K. Svoboda ve své
knize Dokazování uvádí: „Slepé uplatňování negativní důkazní teorie často vede k nesprávnému
přenesení důkazního břemene na protistranu. Není totiţ úplně pravda, ţe dokázat lze jen to, co
existuje, a nikoli to, co neexistuje“59 JUDr. K. Svoboda uvádí příklad, kdy ţalobce tvrdí, ţe mu
ţalovaný poničil plot, ten se hájí tím, ţe v danou dobu, kdy byl plot poničen, tak byl na jiném
místě. Tím má na mysli, ţe neexistence skutečnosti se dá v tomto případě dokázat existující
skutečností, která soudem přezkoumávanou neexistenci vylučuje (v konkrétní čas ţalovaný se u
plotu nevyskytoval, a tím pádem nemohl zapříčinit pád plotu).60 Stejný názor zastává JUDr. Z.
Pulkrábek ve svém článku, i on uvádí, ţe negativní skutečnosti se dají dokázat pomocí
nepřímých důkazů, tj. prostřednictvím důkazů jiné skutečnosti. Ţe se něco nestalo, se můţe
dokázat tím, ţe se ve stejné době stalo něco jiného, co se s oním vylučuje.61 Avšak připouští, ţe
negativní skutečnosti se dají dokázat i důkazy přímými, například kdyţ má zaměstnavatel
dokázat, ţe zaměstnanec, kterého zaměstnal, nebyl v inkriminovanou dobu na pracovišti. Můţe
tuto skutečnost dokázat pomocí přímého důkazu, a to výpovědí jiného svého zaměstnance, který
potvrdí, ţe zaměstnanec nebyl v danou dobu na pracovišti, jelikoţ ho tam neviděl.62 Kdeţto
Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. ÚS 22/10 ze dne 7. 4. 2010 vyjádřil, ţe „neexistence se
neprokazuje“.63 Povinnosti účastníků řízení mají tak své hranice, nelze po nikom spravedlivě
ţádat, aby prokázal reálnou neexistenci konkrétní právní skutečnosti.64 V důsledku negativní
důkazní teorie se tak přenese důkazní břemeno na protistranu pouze v případě, ţe zkoumající
neexistence je trvalého rázu či trvalý charakter?65
Další teorií je teorie prokazování skutečností právo zakládajících a vylučujících.
Jedná se o další teorii důkazního břemene, kdy dochází k přerozdělení důkazního
břemene mezi strany sporu. Vyvozuje se z ustanovení upraveném v § 120 odst. 1 o. s. ř.. Je na
ţalobní straně, aby tvrdila a prokázala svá skutková tvrzení, kterých se dovolává. Pokud svou
povinnost splní, důkazní břemeno přechází na ţalovanou stranu, kdy ţalovaný musí tvrdit a
prokázat skutečnosti, které právo ţalobce vylučují.66
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Teorie minimální
Teorie vychází z předpokladu, ţe po ţalobní straně nelze poţadovat, aby tvrdila všechny
skutečnosti. Stačí, pokud bude tvrdit nutné minimum skutečností k prokázání svého ţalobního
nároku. Například kdyţ prokáţe vznik smlouvy, nikoliv způsobilost k právním úkonům
jednajících stran.67
Teorie pravděpodobnostní
Dle této teorie je povinností soudce zatíţit důkazním břemenem stranu, jejíţ tvrzení se
zdají býti pravděpodobnější. Pravděpodobnost se zde změní snáze v pravdivost.68
Teorie prezumpční
Pomocí skutkových a právních domněnek se vyvozuje důkazní břemeno.69
Z dalších teorií bych mohla jmenovat teorii úplného skutkového stavu, logické principy, teorie
speciální, teorie kauzální a řadu dalších.

4.5.

Substancování
Substancování znamená hodnocení skutkových přednesů a návrhů stran z hlediska jejich

určitosti.70 Pokud by nastala situace, kdy by přednes účastníků byl neurčitý, mělo by to špatný
vliv na posouzení jeho právního významu. Substancování předpokládá takovou konkretizaci
tvrzených skutečností, aby mohly být učiněny konkrétním přednesem dokazování. 71 Poţadavek
substancování vyplývá ze zásady projednací.
V civilním sporném řízení neexistuje ţádná sankce, ať uţ přímá či nepřímá, která by
nutila účastníky řízení přednést jejich návrhy s potřebnou přesností a určitostí, aby i její skutkové
přednesy a návrhy byly náleţitě substancovány. 72 Jediné, co můţe povinnou stranu sporu
postihnout je, ţe se zhorší její postavení ve sporu. V případě, ţe by soud shledal, ţe sporné
skutkové tvrzení je nedostatečně substancované, rozhodne, ţe tvrzená skutečnost nebude
předmětem dokazování. A ve svém hodnocení skutkového děje toto tvrzení pomine, jako by

67

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. Vydání. Praha: Leges, 2015. Student
(Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. s. 249
68
tamtéţ s. 249
69
tamtéţ s. 249
70
MACUR, Josef. Břemeno substancování v civilním soudním řízení. Bulletin Advokacie 1999, roč. 1999 číslo 6-7
s. 9
71
tamtéţ s. 11
72
tamtéţ s. 11

18

nebylo nikdy předneseno.73 To samé se můţe stát s předloţenými důkazy soudu. Pokud by
procesní strana předloţila soudu důkazy, ze kterých není jasno, které konkrétní skutečnosti mají
být předmětem dokazování, případně není určitě konkretizován samotný důkazní prostředek
(svědek, veřejná listina…), rozhodne se soud, ţe neprovede ţádný z takovýchto špatně
substancovaných důkazních prostředků a odmítne je. Pokud se tak stane, lze konstatovat, ţe
účastník řízení neunesl své břemeno substancování.

4.6. Shodná tvrzení účastníků sporného řízení
Ve sporném občanskoprávním řízení se setkáváme spíše s protikladnými tvrzeními stran,
jde o tzv. sporná tvrzení. Vedle sporných tvrzení se v mohou vyskytnout i tvrzení nesporná, kdy
se tvrzení účastníků řízení se v daném případě shodují. Není zde ţádná výtka vůči tvrzení
protistrany. Nesporná tvrzení se neprokazují, platí o nich fikce pravdivosti. Její normativní
vyjádření nalezneme v ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř.. Účastníci řízení mohou určit nespornými
pouze skutková tvrzení, nikoliv jejich následné právní hodnocení.74
Soud na začátku řízení vyjasní, jaké otázky jsou mezi účastníky nesporné a o jakých
panuje spor, tudíţ budou předmětem dokazování.

Příkladem nesporných tvrzení můţe být

situace, kdy ţalobce i ţalovaný se shodnou, ţe listina označená jako kupní smlouva byla
podepsaná účastníky řízení dne 12. 3. 2015, a ţe podpisy uvedené v kupní smlouvě jsou pravé a
patří účastníkům řízení. Soudům pak náleţí hodnocení, zda smlouva byla uzavřena platně.

4.7. Zvláštní pravidla důkazního břemena – obrácení důkazního břemene
Občanský soudní řád upravuje institut dokazování a způsoby jeho realizace. Na příklad
uvádí druhy důkazních prostředků, neboť platí, ţe důkazem můţe být cokoli čím je moţno danou
skutečnost prokázat. S institutem dokazování úzce souvisí takzvané důkazní břemeno. To lze
charakterizovat jako zatíţení konkrétní strany sporu povinností určitou tvrzenou skutečnost
prokázat pokud má být ve sporu úspěšná. Základní pravidlo ovládající důkazní břemeno lze
lakonicky vyjádřit tak, ţe povinnost důkazní o určité skutečnosti má strana, v jejíţ prospěch je
prokázání dané skutečnosti. Jsou však situace, kdy trvání na uvedeném pravidle o důkazním
břemeni by bylo pro konkrétní stranu objektivně neúměrnou zátěţí mnohdy i objektivně
nesplnitelnou povinností a de facto by znamenalo nerovnost stran v řízení. Proto zákon, či
soudce na základě obecných principů spravedlivého procesu v uvedených situací konstruuje tzv.
obrácení (někdy se hovoří o přesouvání) důkazního břemene.
73
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Toto výjimečné obrácení důkazního břemene se děje budˇ přímo na základě zákona, na základě
právní domněnky, kterou zákon pro danou situaci zakládá nebo je výsledkem soudcovského
dotváření práva a v jeho rámci i procesních pravidel dělení důkazního břemene.75 V uvedených
případech tak dochází k vybočení ze základního pravidla ovládajícího rozdělení břemene tvrzení
mezi účastníky (viz shora).
Nyní jednotlivě ke třem právě uvedeným situacím, kdy k obrácení důkazního břemene
dochází.
Zákonodárce se rozhodl pro normativní zakotvení obrácení důkazního břemene zejména
v takových situacích, kde je pravidelně jedna strana slabší. Takovým typovým příkladem jsou
pracovně právní spory, v nichţ se zaměstnanec brání proti diskriminaci, ke které dochází na
pracovišti.

Po zaměstnanci nelze spravedlivě poţadovat, aby nesl důkazní břemeno o své

diskriminaci, neboť zpravidla nemá zaměstnanec přístup k důkazům vůbec, nebo jen velmi
omezeně.76
Zákonodárce pro tyto typy sporů zakotvil obrácení důkazního břemene v ustanovení §
133a o. s. ř. Je v nich favorizován ţalobce, děje se tak proto, ţe ţalovaná strana má k dispozici
více potřebných informací.
Aby však nedocházelo k tomu, ţe ţalobce jednoduše dosáhne obrácení důkazního
břemene tím, ţe jakýkoli pracovní spor označí za důsledek diskriminace v pracovních vztazích,
zpřesnil v rámci rozhodovací činnosti dikci zákona svým výkladem Ústavní soud České
republiky (dále jen „ústavní soud nebo ÚS“). ÚS v nálezu sp. zn. III. ÚS 880/15 ze dne 8. 10.
2015 stanovil další podmínky pro uplatnění obrácení důkazního břemene. Podle naší nejvyšší
soudní instance nemůţe dojít k obrácení důkazního břemene jiţ vymezením předmětu řízení
v ţalobě jako sporu z diskriminace v zaměstnání, ale aţ v situaci, kdy ţalobce předloţí taková
skutková tvrzení, ţe lze mí podezření na diskriminační jednání za důvodné. V konkrétním
případě šlo o to, ţe stěţovatel, s nímţ zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, tvrdil, ţe šlo o
diskriminační jednání ze strany zaměstnavatele. ÚS soud tak judikoval: „Rozhodnutí
zaměstnavatele, kterému ze zaměstnanců (muţi nebo ţeně) ukončí pracovní poměr, nelze bez
dalšího povaţovat za diskriminační, a tudíţ zakládající přesun důkazního břemene na ţalovaného
podle § 133a o. s. ř.; k této skutečnosti musí přistoupit ještě další okolnosti, které vyvolají
důvodné (důvody podloţené) podezření, ţe v daném případě bylo jednání zaměstnavatele vedeno
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diskriminačními motivy.“77 „Stěţejní úvahou v diskriminačních sporech potom je, zda v
konkrétním případě ţalobce důkazní břemeno unesl a zaloţil tím přesun důkazního břemene na
ţalovaného (§ 133a o. s. ř.); taková úvaha musí vyplynout z pečlivě zváţených skutkových
okolností konkrétního případu.“78
1. V diskriminačních sporech dochází k přesunu důkazního břemene na ţalovanou stranu
sporu. Jedná se o výjimku z principu dokazování (legální definice principu dokazování je
upravena v ustanovení § 120 o. s. ř.), kdy kaţdý účastník nese důkazní břemeno ke
skutečnostem, které sám tvrdí.79
2. Ústavní soud se zabýval diskriminačním sporem i v nálezu sp. zn. III. ÚS 1136/13 ze
dne 12. 8. 2015, ve kterém uvádí, ţe osoba, která říká, ţe se stala obětí diskriminace, musí co
nejdříve soudu předloţit skutečnosti, na základě kterých se porušení práva dovolává. Jestliţe tak
učiní, je tak zaloţena vyvratitelná domněnka, na základě které tak vzniká povinnost dokázat
opak straně ţalované.80 V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 37/04 ze dne 26. 4. 2006 se Ústavní soud zabýval
otázkou diskriminace z rasových důvodů. Pokud někdo cítil vůči své osobě diskriminaci, nemůţe
pouze tvrdit, ţe byl diskriminován. Diskriminovaná osoba musí nejen tvrdit, ţe došlo vůči ní
k diskriminačnímu jednání, ale zároveň má povinnost prokázat, ţe s ní nebylo zacházeno
obvyklým způsobem. Pokud neunese břemeno tvrzení, nemůţe být ve sporu úspěšná. Musí
uvést, ţe diskriminační jednání bylo vedeno z nějakého důvodu, například rasového
původu…Důvod či motivaci, která vedla k diskriminačnímu jednání, dokazovat nemusí. Důvod
se v takovém případě znevýhodněného zacházení předpokládá, avšak je vyvratitelný, pokud se
dokáţe opak.81 Je nemyslitelné, pokud by ţalující strana byla diskriminována pouze z rasového
důvodu, tedy pro svůj rasový původ, a z ţádného jiného důvodu. Je třeba splnit poţadavek a
dokázat pohnutku ţalované strany, proč byla diskriminována. Jen ţalovaná strana ví, co ji k tomu
vedlo, jaká byla pohnutka pro diskriminaci dané osoby. Příkladem domněnky, jejímţ důsledkem
je přenesení důkazního břemene, je domněnka existence uznaného dluhu v době jeho uznání (viz
§ 2053 o. z). Za standardní situace musí ten, kdo tvrdí existenci dluhu (zpravidla ţalobce),
prokázat jeho vznik. V případě, ţe došlo k uznání dluhu způsobem přepokládaným zákonem je
zaloţena právní domněnka existence k okamţiku jeho uznání. Ţalobce tedy pouze prokáţe, ţe
došlo k uznání dluhu dluţníkem, jiné skutečnosti jako důvod vzniku dluhu atd. tvrdit ani
prokazovat nemusí. Důkazní břemeno se přesouvá na ţalovaného, který můţe domněnku
77
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existence dluhu vyvrátit. Právní domněnka v rámci pravidel o důkazním břemeni způsobí, ţe
„skutečnosti“ zaloţené právní domněnkou se neprokazují. Co se týče vyvrácení domněnky, tu
musí prokazovat strana, v jejíţ neprospěch domněnka svědčí. Ţalovaná strana tak musí tvrdit a
dokázat, ţe právní domněnka v daném případě nenastala. Nese tedy důkazní břemeno o
vyvrácení určité domněnky.
Třetím případem přenesení důkazního břemene je takzvané soudcovské dotváření práva.
Nenajedeme jej normativně upravené v ţádném procesním předpise. Jeho pouţití vychází
z principů ovládajících spravedlivý proces. Uplatní se ve specifických důkazních situacích, kdy
strana, jeţ by měla mít důkazní břemeno o určité skutečnosti je důkazně znevýhodněna, a to
objektivně z důvodů, které nezavinila. Často tíţivou důkazní situaci zavinil druhý účastník.
V praxi i teorii hovoří o takzvaném důkazním deficitu. Protoţe jde o soudcovské dotváření
práva, kterým má být reagováno na nedostatky procesních pravidel v mimořádných situacích,
nelze jeho pouţití jednoduše zobecnit a uplatní se v ojedinělých případech. Vţdy je na uváţení
soudce v konkrétní situaci, zda pravidla důkazního břemene jsou v konkrétním případě v souladu
s principy spravedlivého procesu a rovnosti stran. Právo na spravedlivý proces a rovnost stran
před soudem jsou ústavně zaručená práva a s jako takovými nemůţe být pravidlo jednoduchého
práva (pravidlo důkazního břemene) v rozporu, a pokud hrozí, ţe se tak stane. Musí soudce
právě skrze soudcovské dotváření práva v konkrétním případě důkazní břemeno modifikovat.
Přesto se najde některé zcela typické situace, kdy se uplatní. Jde např. o spory mezi pacienty a
lékaři, kdy pacient (ţalobce) tvrdí skutečnosti, jeţ lze prokázat lékařskou dokumentací, tu však
sám nemá k dispozici a má ji (měl by jí dle zákona mít) poskytovatel zdravotní péče (ţalovaný).
V tomto případě se opět důkazní břemeno obrací a skutečnost, respektive její opak, bude
prokazovat ţalovaný. Z poslední doby stojí za pozornost nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 14/17 ze dne
9. 5. 2018. Jeţ je klasickým příkladem soudcovského dotváření pravidel dělení důkazního
břemene. V uvedeném nálezu Ústavní soud vyslovil moţnost obracení důkazního břemene
v medicínských sporech. Stěţovatel se původně domáhal ţalobou na náhradu škody na zdraví –
odškodnění bolesti a téţ sníţení společenského uplatnění. Ve svém ţalobním návrhu tvrdil, ţe
jednání záchranné sluţby a následné jednání nemocnice zapříčinilo jeho poškození zdraví.
Nedostatečnou péči ţalované však nemohl dostatečně prokázat, tedy unést své důkazní břemeno,
neboť se příslušná zdravotní dokumentace dle tvrzení ţalované ztratil. U obecných soudů byl
stěţovatel neúspěšný, neboť nemohl zanedbání péče zdravotnickým zařízením z uvedeného
důvodu prokázat. Soudy konstatovaly, ţe zde nebyl prokázán příčinný vztah mezi jednáním
ţalovaných a následkem, neboť ţalobce neprokázal souvislost mezi jednáním ţalovaných a
škodou na zdraví Ústavní soud ztrátu lékařských záznamů posoudil tak, ţe ţalovaná nevedla
22

řádně zdravotní dokumentaci pacienta. Ústavní soud uznal stíţnost za opodstatněnou.
Konstatoval, ţe ţalobce neuspěl ve sporu z důvodu neunesení důkazního břemene, a to
v důsledku protiprávního jednání ţalované, která nevedla řádně zdravotní dokumentaci. Na
základě uvedených tvrzení dospěl k závěru, ţe důkazní břemeno by nemělo stěţovatele tíţit
ţalobce, ale soudy měly samy v rámci soudcovského dotváření práva v tomto mimořádném
případě přistoupit k přenesení důkazního břemene na ţalovanou. Ta byla v daném případě
stiţena povinnosti důkazní ohledně toho, ţe její péče o ţalobce byla lege artis.

5. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v žalobě § 79 o. s. ř. –
„minimální požadavek zákona“
Jak jiţ bylo uvedeno o povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, jsou obě dvě základními
povinnostmi účastníků především ve sporném řízení. Alespoň v minimální formě musí ţalobce
splnit povinnost tvrzení jiţ v úvodu sporného řízení, tedy v ţalobě. Naopak důkazy v ţalobě
povinně uvádět nemusí, můţe je uvést později, nejpozději však k výzvě soudu dle ustanovení
§ 118a o. s. ř..

5.1.

Projednatelnost = minimální požadavek tvrzení a důkazní v § 79 o. s. ř.
Podstatnou náleţitostí ţaloby dle ustanovení §79 odst. 1 o. s. ř. je vylíčení rozhodujících

skutečností (tzv. ţalobní narace)82 vztahujících se k ţalobnímu nároku. Uţ v ţalobě účastník
ţalobce musí skutkově konkretizovat tvrzené okolnosti důleţité pro rozhodnutí. Tím, ţe účastník
řízení vylíčí rozhodující skutečnosti, co nejúplněji jiţ v ţalobě, umoţní soudu náleţitě připravit
jednání, soudu bude jasné o čem a na jakém podkladě bude rozhodovat. Uvedení rozhodujících
skutečností v ţalobě pomáhá určit, co vlastně bude předmět sporu tedy řízení před soudem.
Vylíčení rozhodujících skutečností slouţí k vymezení předmětu řízení po stránce skutkové.83
Zákon předpokládá, ţe soudní řízení je před prvním jednáním natolik připravené, ţe by
soud měl v zásadě rozhodovat právě při tomto prvním jednání. To je moţné pouze za
předpokladu, ţe budou skutečnosti úplně a pravdivě tvrzeny a pak i náleţitě opatřeny důkazními
prostředky jiţ při tomto jednání. Skutečnost je však odlišná, neboť strany sporu i přes výzvy
soudů k doplnění tvrzení a důkazů, zřejmě z taktického důvodu ponechávají svá zásadní tvrzení a
důkazy aţ na samotné jednání.
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Obvykle ţalobce v ţalobě označí důkazy, kterými hodlá ţalobní skutková tvrzení
prokázat. Jak bylo uvedeno výše, zákon povinnost uvést důkazy jiţ v ţalobě nestanoví.
Ustanovení obsaţené v § 42 o. s. ř. vyjmenovává obecně náleţitosti ţaloby, které se vztahují
k předmětu řízení v odstavci 4: „z podání musí být patrno…, které věci se týká a co sleduje.“
Jinými slovy je nutno uvést skutková tvrzení tak, aby nebyl skutek zaměnitelný s jiným a návrh
jak má soud rozhodnout (ţalobní petit). Povinnost uvádět důkazy jiţ v ţalobě z tohoto
ustanovení ani jiného ustanovení nevyplývá. Soud by proto jen pro neuvedení důkazů v ţalobě
nemohl podle ustanovení § 43 o. s. ř. vydat výzvu k doplnění důkazů pod sankcí odmítnutí
ţaloby, jak je to moţné v případě absence ţalobních tvrzení. Na uvedeném nic nemění
ustanovení § 79 o. s. ř., které ve svém odstavci 3 ukládá ţalobci povinnost předloţit s ţalobou
listinné důkazy, kterých se dovolává. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe pokud se ţalobce ţádných
důkazů v ţalobě nedovolá, nemusí je předkládat s ţalobou. Opačný výklad by byl extenzivní, a
v daném případě, kdy jde o ukládání povinností, nepřípustný. Kromě toho i nedodrţení
uvedeného ustanovení, tj. nepředloţení listinných důkazů, kterých se ţalobce v ţalobě dovolává
jiţ s ţalobou, nemá zákonnou sankci. Soud patrně účastníka vyzve k předloţení důkazů
s poučením o moţnosti uloţení pořádkové pokuty dle ustanovení § 53 o. s. ř., ale na
projednatelnost ţaloby by to nemělo vliv (nehovořím o věcném úspěchu či neúspěchu ve sporu).
V případě, ţe by ţalobce neuposlechl ani uvedenou výzvu, musel by soud ţalobce o nedostatku
důkazů poučit minimálně ještě při jednání, kterého se ţalobce zúčastní, a to dle ustanovení §
118a o. s. ř..
Kaţdá jednotlivá tvrzená skutečnost ţalobcem musí být náleţitě označena daným
důkazem, jinak nemá řízení význam a soud se jí nebude vůbec zabývat. Co není potřeba
dokazovat, jsou skutečnosti obecně známé či známé z jiné činnosti, případně takové skutečnosti,
o kterých byla stanovena právní domněnka a nesporná tvrzení účastníků.
Soud povaţuje za důkaz vše, co můţe prokázat tvrzenou skutečnost. K prokázání tvrzení
mohou slouţit všechny prostředky, kterými lze zjistit skutečný stav věci.84 Přesné označení
důkazů jiţ v ţalobě je ţádoucí s ohledem na rychlost a postupu v řízení. Budou-li tyto
rozhodující skutečnosti náleţitě prokázány navrhovanými důkazy, povede to k tomu, ţe ţalobcův
poţadavek vylíčený v ţalobním petitu je opodstatněný.85 Ale také k rychlému a hospodárnému
projednání věci.86
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Důvod proč zákonodárce stanovil v ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř., povinnost jiţ v ţalobě
tvrdit základní skutkové okolnosti není samoúčelný. Povinností soudu je vţdy, předtím neţ se
začne zabývat věcí samotnou, prozkoumat podmínky řízení. Individualizace skutkového děje tak
soudu umoţňuje posoudit, zda zde není překáţka řízení, a to překáţka listispedence 87 či res
iudicata.88
Účastník musí dostatečně individualizovat skutkové okolnosti tak, aby je bylo moţno
odlišit od jiných skutkových okolností. Činí se to z toho důvodu, aby byla ţaloba soudem vůbec
projednatelná. Nárok na vylíčení rozhodujících skutečností je mnohem vyšší ve sporném řízení
neţ v nesporném řízení, a to proto, ţe se všechna sporná řízení zahajují na návrh ţalobní strany89
a uplatní se v něm zásada projednací.
Dle JUDr. K. Svobody český občanský soudní řád rozeznává dva typy skutečností, které
mají účastnící řízení tvrdit, tím jsou základní skutečnosti a pro rozhodnutí určující skutečnosti.
Mezi prvé skutečnosti patří skutečnosti, které musí mít soud k dispozici uţ v okamţiku zahájení
sporu. Musí být součástí ţalobního tvrzení. Pokud by nebyly součástí ţalobního tvrzení a soudce
by je tak neměl k dispozici a ţalobce je neprodleně nedoplnil po výzvě dle ustanovení § 43 o. s.
ř., bylo by následkem nečinnosti ţalobce odmítnutí ţaloby, coţ znamená ukončení řízení.
Tvrzení povinně obsaţená v ţalobě mají být alespoň základní popisem údajů, který slouţí
k tomu, ţe daný spor není zaměnitelný s jiným sporem. Je to ta část břemene tvrzení, kterou
ţalobce musí uvést jiţ v ţalobě.90 Zároveň jde o rozhodující skutečnosti, které vyplývají
především z hmotněprávního práva, konkrétně z hypotézy normy, která na daný případ dopadá.
Názor na to, zda lze splnit povinnost tvrzení odkazem na listinu, kterou ţalobce k ţalobě
připojil, se zejména v judikatuře vyšších soudů vyvíjel od striktního odmítnutí aţ k přípustnosti
za určitých podmínek. Přičemţ právě ve způsobu (okolnostech), jakým ţalobce nahrazuje
povinnost tvrzení poukazem na důkaz a přitom lze ještě povaţovat ţalobu za bezvadnou, se
judikatura ne zcela shoduje. Podrobněji se touto otázkou budu zabývat v další podkapitole
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v judikatuře Nejvyššího soudu ČR, která se váţe k otázce
splnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní.
Jako příklad ilustrující rozsah minimálních skutkových tvrzení, jeţ musí být povinně
uvedeny jiţ v ţalobě. Uvedu spor ze zmíněné zápůjčky peněz, kdy se ţalobce domáhá na
87
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ţalovaném dle ustanovení v § 2390 – 2394 o. z., vrácení peněz ze zápůjčky včetně úroků
z prodlení. Minimální skutkové okolnosti, které musí ţalobce v tomto typu sporu uvést, jsou
tvrzení, ţe přenechal určitý peněţní obnos ţalovanému, kdy a kde se tak stalo, dále ţalovaný se
zavázal v určitém čase daný obnos peněz vrátit, zda byly sjednány úroky a v jaké výši, jak byla
sjednána s platností zapůjčených peněţních prostředků, tj. ve splátkách či jednorázově. Pokud
byly sjednány úroky z prodlení, uvede od kdy a v jaké výši a konečně bude tvrdit, ţe dluh nebo
jeho část nebyla uhrazena. Potřeba tvrdit uvedené skutečnosti vyplývající z hmotněprávních
ustanovení upravujících zápůjčku.
Pokud navrhne ţalobce v ţalobě vydání platebního rozkazu a chce být se svým návrhem
úspěšný, musí uvést veškerá potřebná tvrzení jiţ v ţalobě. Soud totiţ můţe tyto platební rozkazy
vydat pouze v případě, pokud právo vyplývá ze skutečností uvedených ţalobcem v ţalobním
nároku. Jelikoţ soudce rozhoduje o rozkazech bez jednání, musí účastník tedy ţalobce tvrdit
potřebné skutečnosti jiţ v ţalobě. V případě návrhu na běţný platební rozkaz, má sice soud
moţnost vydat usnesení s výzvou k doplnění tvrzení a důkazů, vzhledem k tomu, ţe však
platební rozkaz je druhem zkráceného řízení, v důsledku toho by měla být ţaloba s návrhem na
vydání platebního rozkazu perfektní, jinak se řízení protahuje a smysl zkráceného řízení v jeho
rychlosti se ztrácí. Výzvu pro doplnění tvrzení a důkazů však soud nemůţe z technických
důvodů vydat, pokud jde o elektronický návrh na elektronický platební rozkaz. Program „CEPR“
v němţ se tyto elektronické ţaloby zpracovávají, neumoţňuje jiný úkon soudu neţ vydání
elektronického platebního rozkazu. Pokud povinnost tvrzení nesplní ţalobce jiţ v ţalobě,
nemůţe soud vydat platební rozkaz a elektronický platební rozkaz.91 Není-li tedy

návrh

perfektní, převede soud návrh na elektronický platební rozkaz z rejstříku EPR do rejstříku C,
coţ jsou klasické civilní ţaloby, aniţ by byl vydán platební rozkaz. Ţalobce je pak povinen
doplatit soudní poplatek, neboť z jeho viny nebylo moţno vydat elektronický platební rozkaz.

5.2.

Postup soudu při neprojednatelnosti žaloby z důvodu nesplnění
povinnosti tvrzení, odmítnutí žaloby dle § 43 o. s. ř.
Neuvede-li ţalobce všechny potřebné tvrzené skutečnosti pro rozhodnutí, či je uvede

nesrozumitelně, neúplně a neurčitě, nepůjde nutně v rámci civilního sporného řízení o vadu
ţaloby, jeţ by nějakým způsobem bránila pokračování v řízení. Děje se tak pouze za
předpokladu, ţe v ní ţalobní strana uvedla takové skutečnosti, které vymezily předmět řízení po
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skutkové stránce.92 O vadu ţaloby nepůjde ani v případě, ţe by účastník řízení neoznačil důkazy
k podpoře svých tvrzení.
Pokud jsou nedostatky skutkového tvrzení v ţalobním návrhu naprosto zásadní, tedy na
jejich základě nelze skutek dostatečně individualizovat a projednat, je povinností soudu pokusit
se o odstranění vad ţaloby postupem dle ustanovení § 43 o. s. ř.. Soud tak vyzve účastníka řízení
usnesením k opravení vad podání. Usnesení se doručuje pouze účastníkovi, který podání podal.
Ţalovanému se usnesení o povinnosti odstranění vad podání nedoručuje.93
Zůstane-li ţalobce nečinný, nebo vady ţaloby náleţitě dle pokynů soudu neodstraní, soud
ţalobu usnesením odmítne, a tím řízení končí.
Opět se usnesení doručuje osobě, která návrh na zahájení řízení podala. V případě, ţe ostatní
účastníci řízení byli o řízení uvědoměni, se doručuje usnesení o odmítnutí ţaloby téţ jim.
V usnesení o odmítnutí ţaloby musí soudce odůvodnit, nejen v čem spatřuje vady podání, jeţ
způsobují jeho neprojednatelnost (to je ostatně uţ obsaţeno v usnesení s výzvou k jejich
odstranění dle § 43 o. s. ř.), ale zejména musí zhodnotit způsob jakým ţalobce vady (ne)odstranil
a uvést všechny patřičné důvody pro zamítnutí.94
Odlišná situace je v případě, ţe má soud za to, ţe je sice ţaloba projednatelná. Avšak pro
řádnou přípravu prvního jednání, při němţ by měl soud dle zákona zásadně rozhodnout, je
neúplná. Můţe soud účastníky vyzvat také usnesením k doplnění dalších skutkových tvrzení,
tentokrát bez sankce odmítnutí ţaloby pro její neprojednatelnost. V usnesení určí soudce lhůtu
pro případné opravení či doplnění. Nejedná se o opravení vad, při opravení vad podání se
postupuje dle ustanovení v § 43 o. s. ř..
Nesplnění povinností k doplnění dalších tvrzení a důkazů před prvním jednáním, nelze
ţádným způsobem sankcionovat. Předpokládá se však, ţe ţalobce má zájem na rychlém vyřešení
sporu, a proto bude na výzvu soudu reagovat řádně a včas.
Dalším okamţikem v rámci řízení, kdy účastník také plní povinnost tvrzení a povinnost
důkazní je po provedení dokazování, pokud soud dojde k závěru, ţe pro rozhodnutí chybí
některá tvrzení či důkazy. Soud v takovém případě bude postupovat dle ustanovení obsaţeném v
§ 118a o. s. ř. a účastníky přítomné u jednání o nutnosti doplnit tvrzení a důkazy poučí.
Poučovací povinnosti soudu se budu více věnovat v podkapitole kapitoly číslo sedm s názvem
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Zásada koncentrace řízení – prvky této zásady v o. s. ř. (§114b, §114c odst. 4, §118b a §205a o.
s. ř.) a její vliv na povinnost tvrzení a povinnost důkazní.
Lze tedy shrnout, ţe účastník řízení můţe doplňovat svá tvrzení v rámci přípravného
řízení, při jednání nebo při dalších jednání, nejpozději však do té doby neţ nastane koncentrace
řízení, o níţ soud účastníky přítomné u jednání poučí dle § 118b o. s. ř..95
Zdali soudem vyzvaný účastník řízení i přes výzvu soudu neodstranil či nedoplnil své
podání, soud bude muset soud usnesením odmítnout ţalobu, jestliţe nelze přes tento nedostatek
v řízení pokračovat.

5.3.

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v judikatuře Nejvyššího soudu
ČR
Judikatura Nejvyššího soudu České republiky (dále jen jako „Nejvyšší soud nebo NS“)

slouţí nejen ke sjednocení rozhodovací činnosti soudů, tedy jak by soudy měly rozhodovat
v obdobném případě, ale také vede k právní jistotě. Stanoviska NS lze pokládat za abstraktní
výklad zákona. V případě povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní nám říká, jakým způsobem lze
v konkrétním případě splnit povinnost tvrzení a povinnost důkazní, a naopak kdy tato povinnost
jiţ za splněnou být povaţována nemůţe.
Jak jsem jiţ uvedla výše, i judikatura vyšších soudů prošla významným vývojem, pokud
jde o otázky týkající se zejména plnění povinnosti tvrzení odkazem na listinu.
Jedno ze zásadních rozhodnutí, která změnila zaţitou praxi, ale i názor akademické
obce, pokud jde o způsob plnění povinnosti tvrzení v ţalobě, je rozhodnutí NS sp. zn. 29 Cdo
1089/2000 ze dne 30. 01. 2003. Nový věřitel se domáhal splnění závazku (peněţitého plnění)
dluţníka, a to na základě singulární sukcese (jako postupník ze smlouvy o postoupení
pohledávky, kterou pohledávku od původního věřitele – postupitele nabyl).96 Soud niţšího
stupně povaţoval tvrzení obsaţená v ţalobě za nedostatečná, neboť ţalobce výslovně netvrdil, ţe
obsahem smlouvy o postoupení pohledávky mezi ţalobcem a třetím subjektem byla pohledávka,
jeţ je předmětem sporu. Podle niţšího soudu tak nedostatečně tvrdil aktivní legitimaci ve
sporu.97 Nicméně Nejvyšší soud dospěl k závěru, ţe vylíčení rozhodujících skutečností můţe mít
i původ v odkazu na listinu, kterou ţalobce připojí k ţalobnímu návrhu, v tomto případě
přihlášce pohledávky do konkurzu, pokud na ní výslovně v textu odkáţe.98
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Obdobně v rozsudku NS sp. zn. Odo 916/2003 ze dne 22. 06. 2004, ve kterém NS
povaţuje za splnění povinnosti tvrzení – tedy vylíčení rozhodujících skutečností moţnost odkazu
na listinu, kterou ţalobce připojí ke své ţalobě a zároveň na ni odkáţe. 99 Rovněţ dle usnesení
NS sp. zn. 23 Cdo 165/2015 ze dne 30. 09. 2015, skutková tvrzení ţalobce nemusí být obsaţena
přímo v ţalobě, ale stačí, kdyţ ţalobce odkáţe na listinu a tím bude jeho povinnost tvrzení
splněna.100Pokud tedy ţalobce nevylíčí všechny rozhodné skutečnosti významné pro rozhodnutí
věci v ţalobě, ale odkazem na přiloţenou listinu nemá to za následek neprojednatelnost
ţaloby.101
Rozhodnutím, které precizovalo poţadavky na listinu, na kterou je v ţalobě odkázáno,
čímţ je nahrazeno ţalobní tvrzení, je usnesení NS sp. zn. 29 Odo 215/2003 ze dne 09. 07. 2003.
Toto rozhodnutí blíţe konkretizuje podmínky, za jakých lze povinnost tvrzení splnit odkazem na
listinu, zde fakturu, respektive jaké kvality musí být údaje v listině obsaţené. NS dospívá k
závěru, ţe listina na níţ se odkazuje a jejíţ obsah má nahradit ţalobní tvrzení, musí sama
zaznamenat podstatné skutkové okolnosti.102 Takovou listinou však není faktura.103 Z ní totiţ
nelze zpravidla zjistit s dostatečnou přesností kauzu vyúčtované pohledávky ani další podstatné
okolnosti.104 Dle NS tak ţalobce v ţalobě na plnění dluţné částky nesplnil povinnost tvrzení
pouhým odkazem na fakturu, kterou byla částka ţalovanému vyúčtována, a byla připojena
v ţalobě.105
V rozsudku sp. zn. 29 Odo 1014/2003 ze dne 03. 11. 2005 se NS vyjádřil k úzkému
propojení mezi povinností tvrzení a povinností důkazní. Podle NS účastník sporného řízení,
který neunese břemeno tvrzení, nemůţe logicky splnit povinnost důkazní. K tomu, aby byla
splněna povinnost důkazní, musí být nejdříve splněna povinnost tvrzení. Pokud ji ţalobce
nesplní, tak navrhované důkazy ztrácí smysl.106
Dále moţnost plnit povinnost tvrzení odkazem na listinu zpřesnilo usnesení NS sp. zn. 26
Cdo 4940/2007 ze dne 22. 10. 2009, ve kterém zastává názor, ţe povinnost tvrzení můţe být
splněna odkazem na listinu, kterou ţalobce připojí jako důkaz, pouze však za předpokladu, ţe na
ni v obsahu ţaloby odkáţe.107
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Usnesení NS sp. zn. Cdo 2953/2009 naopak vyloučilo moţnost plnit povinnost tvrzení
odkazem na obsah jiného soudního spisu. Ţalující strana nesplní povinnost tvrzení rozhodujících
skutečností v ţalobě tím, ţe odkáţe na svá tvrzení, která jsou součástí obsahu spisu vedené v jiné
věci.108 Důkaz spisem vedeným v jiné věci můţe účastník navrhnout, ale nejdříve musí uvést
skutečnosti, které mají být takovým důkazem prokázány.109 Pokud chce ţalobce nějakou
skutečnost dokázat, tak ji musí nejdříve tvrdit.110 Ţalobce nemůţe předloţit celou škálu listin a
pak v ţalobním nároku neurčitě bez vztahu ke svým tvrzením odkázat na tyto listiny.

111

V podstatě by tak přenášel aktivitu a svou odpovědnost na soud. Jeho jednání by tak bylo
v rozporu se zásadami dispoziční, projednací, hospodárnosti.112
Nejvyšší soud postupem času ve svých judikátech vykládá plnění povinnosti tvrzení
značně extenzivně. Dle jeho výkladu, lze povinnost tvrzení splnit odkazem na listinu, který
přikládá jako důkaz k ţalobě. Uvedené rozvolnění v chápání plnění povinnosti tvrzení však
přináší celou řadu souvisejících výkladových problémů. Určit hranici, kdy je ještě odkaz na
listinu a zejména obsah listiny způsobilý poskytnout soudu potřebná skutková tvrzení, je často
otázkou subjektivního názoru. Nejvyšší soud se tak další judikaturou snaţil vymezit pomocná
kritéria pro uvedené posouzení. Osobně se domnívám, ţe uvedená praxe není správná. Je v silách
kaţdého účastníka, učinit základní skutková tvrzení přímo součástí ţaloby, proto by soudy od
tohoto poţadavku neměly ustupovat a neměly by zvyšovat benevolenci předepsanému obsahu
ţaloby zákonem. Soud by neměl ţádným způsobem nahrazovat povinnost účastníka vlastní
činností. Existují však případy, kdy soud vyhledá podstatné skutkové okolnosti v listině, na níţ
ţalobce jen odkáţe. De facto nastává tak situace, kdy povinnost tvrzení s povinností důkazní
splynou v jednu povinnost. S tím v zájmu rovného přístupu k účastníkům nelze souhlasit.

6. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní žalovaného
Povinnost tvrzení zatěţuje v sporném občanskoprávním řízení vedle ţalobce rovněţ
ţalovaného. Tuto povinnost tvrzení můţeme označit jako sekundární. Znamená to, ţe primárně
musí skutková tvrzení ohledně ţalobního nároku uvádět ţalobce. Ţalovaný v zásadě (zpravidla)
svými tvrzeními reaguje aţ na tvrzení ţalobce. Pro úspěch ţalovaného však není nevyhnutelné,
aby v řízení tvrdil, tedy termín „povinnost“ je ve vztahu k ţalovanému ne zcela přesný, ač je
v teorii i praxi pouţíván. Přesněji jde o právo tvrdit, neboť absence tvrzení nemusí vést
108

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. Cdo 2953/2009 ze dne 24. 11. 2009
tamtéţ
110
tamtéţ
111
tamtéţ
112
tamtéţ
109

30

k neúspěchu v řízení tedy sankci jako je tomu bezvýhradně v případě ţalobce. Ţalovaný můţe
zůstat naprosto pasivní (typicky situace, kdy se nedaří ţalovaného soudem kontaktovat,
nepřebírá soudní obsílky, ty jsou doručovány pomocí fikce, proto nejde o situaci, kdy by mu byl
ustanoven procesní opatrovník) a pokud ţalobce svá tvrzení dostatečným způsobem neprokáţe,
uspěje ţalovaný v řízení bez jakékoli vlastní aktivity. Případy absence vyjádření ţalovaného po
vydání usnesení dle § 114b o. s. ř. ponechávám stranou.
Ţalovaný vedle přímé reakce na tvrzení ţalobce můţe samozřejmě uvádět další relevantní
skutečnosti, které s předmětem řízení souvisí, avšak nejsou přímou reakcí na tvrzení ţalobce,
například k navrhovanému započtení na ţalovaný dluh a podobně. Poţadavek na obsah tvrzení
ţalovaného je v takových případech blízký poţadavkům na obsah ţaloby - § 79 odst. 1 o. s. ř..
Pokud tedy ţalovaný uplatňuje námitky spojené s tvrzením skutečnosti, zabraňující vzniku práva
ţalobce, nebo skutečností, jeţ vedly k zániku jeho práva, nastává opačná situace a uvedená
tvrzení musí ţalovaný prokázat. Povinnost důkazní ohledně těchto skutečností tedy zatěţuje
ţalovaného.113
Co se týče tvrzení ţalovaného, jimiţ přímo reaguje na tvrzení ţalobce, zpravidla jde o
tvrzení popírající tvrzení ţalobce. To budˇ prostým popřením, nebo uvedeným skutkových
tvrzení, jeţ pravdivost tvrzení ţalobce přímo vyvracejí. V případě prostých popírajících tvrzení
není toto zpravidla spojeno s důkazní povinností, neboť obecně platí, ţe negativní tvrzení vyjma
trvajících jevů se neprokazují. Prokazuje se tedy, to co se stalo, nikoliv to, co se nestalo.114
Ţalovaná strana zpravidla poskytuje soudu svá tvrzení spontánně v reakci na doručenou
ţalobu. Soud sám však disponuje nástroji - prostředky, jimiţ můţe ţalovaného vyzvat
k vyjádření se k ţalobě. Jde o formy usnesení upravené v ustanoveních § 114a o. s. ř. a § 114b
o. s. ř, kterými soud můţe ţalovaného vyzvat, aby se k ţalobě vyjádřit. Oba instituty slouţí k
vlastní přípravě jednání soudu, je na soudci, kterou si variantu zvolí.115 Podrobněji se oběma
instituty zabývám v podkapitole 6.1. a 6.2..
Pro skutková tvrzení ţalovaného je stejně jako pro skutková tvrzení ţalobce vymezen
časový prostor (koncentrace řízení). Logicky však lhůta pro skutková tvrzení a důkazní návrhy
ţalovaného nemůţe započít dříve, neţ jsou přednesena tvrzení a provedeny důkazy ţalobce.
V případě absence skutkových tvrzení či důkazů má soud k dispozici poučovací povinnost
upravenou v ustanovení § 118a o. s. ř., kterou můţe pouţít i ve vztahu k ţalovanému.
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Závěrem lze říci, ţe pasivita ţalovanému nesvědčí, v jeho zájmu je, aby se k dané věci
zavčas vyjádřil. Sám tedy uvedl tvrzení a zároveň k nim uvedl patřičné důkazy. Jinak to za
daných okolností můţe znamenat prohru ve sporu.

6.1.

Výzva dle 114a o. s. ř.
Za předpokladu, ţe soud neodmítl ţalobcův nárok, tedy tvrzení a navrhované důkazy

v ţalobě jsou dostatečná, postupuje dále v řízení. Jednou z moţností jak zajistí řádnou přípravu
prvního jednání je, ţe uloţí ţalovanému usnesením dle § 114a o. s. ř., aby se k věci vyjádřil.
Jedná se o tzv. prostou výzvu. Soud zvolí tuto výzvu v případě skutkově jednodušších věcí. Pro
skutkově sloţité věci je určena kvalifikovaná výzva k vyjádření dle §114b o. s. ř (k tomu
podkapitola 6.2.). Smyslem tohoto ustanovení je připravit jednání tak, aby bylo moţné
rozhodnout při prvním jednání ve věci.
Coţ svádí k otázce: „Co vlastně soud povaţuje za jednoduchý spor?“ O tom, zda
předloţený případ bude pro soud méně časově náročnější, nám nestanoví zákon. Zákon v této
otázce mlčí. Bude na soudu, jak konkrétní případ vyhodnotí. Věc je jednoduchá v případě, kdy
z hlediska očekávaného dokazování neklade na soudce a účastníky větší nároky. 116 To znamená,
ţe z ţalobního nároku bude zřetelné, co bude předmětem sporu – třeba půjde pouze o výklad
smlouvy, tedy ţe zmíněné dokazování nebude pro soud náročné. V takové situaci přistoupí soud
přímo ke kvalifikované výzvě či k přípravnému řízení dle ustanovení obsaţené v § 114c o. s.
ř..117
Soud doručuje prostou výzvu zpravidla současně s ţalobou. V němţ poučí ţalovaného,
aby se k věci vyjádřil a popřípadě předloţil listinné důkazy.118 Určí mu i časovou lhůtu, do kdy
má soudu zaslat písemné vyjádření k ţalobě. Jedná se o lhůtu soudcovskou, je určena soudem
s ohledem na daný případ, kterým se soud zabývá. Lhůta můţe být soudem prodlouţena.
Ţalovaný ve svém vyjádření musí zřetelně uvést skutková tvrzení, na kterých staví svou
obhajobu a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Jakmile vyjádření zašle soudu, soud
obratem vyjádření ţalovaného zašle ţalobci. Cílem této výzvy a následného vyjádření je
stanovení sporných skutečností mezi účastníky řízení.119
Co se týče obsahu vyjádření, není ohledně reakce na prostou výzvu dle ustanovení § 114a
o. s. ř. (na rozdíl od kvalifikované výzvy dle ustanovení § 114b o. s. ř.) v zákoně stanoveno, jaké
116
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náleţitosti zde musí být uvedeny. Zpravidla vyjádření obsahuje o skutkovou verzi ţalovaného a
označení důkazů, kterými se brání proti ţalobnímu nároku. A nebo můţe obsahovat souhlas
s ţalobou, tedy ţe plně či popřípadě částečně souhlasí s ţalobcovým návrhem.
V případě, ţe se ţalovaný dovolává listinných důkazů, musí je připojit k písemnému
vyjádření. Pokud ţalovaný na výzvu soudu dle § 114a o. s. ř. nebude reagovat a zůstane
nečinný, nelze jej bezprostředně sankcionovat a vyjádření tak na ţalovaném vynucovat.
Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly – „prostou výzvu“, je moţné zasílat ţalované straně
pouze za předpokladu, je-li ţaloba projednatelná a obsahuje skutková tvrzení tak, aby se k nim
ţalovaný mohl vyjádřit.120 K prosté výzvě přistoupí soud výlučně v případech, kdy je přesvědčen
o korektnosti ţalovaného. To znamená, ţe se zachová procesně řádně, spolupracuje se soudem, a
kdyţ je soudem vyzván, tak se vyjádří.121 Jednoduše řečeno, je aktivní a má zájem na rychlém
vyřešení sporu. Naopak jestliţe je zřejmé, ţe ţalovaný na prostou výzvu soudu nereaguje (např.
nepřebíral jiţ předtím vydaný platební rozkaz), není v souladu se zásadou efektivního vedení
řízení, jakoukoli výzvu ţalovanému zasílat, šlo by jen o zbytečné průtahy v řízení.
Soud můţe nařídit jednání i bez výzvy k vyjádření, to však ve zcela bagatelních ţalobách,
kdy i z předloţených důkazů jednoznačně ţalovaný nárok vyplývá. V uvedených případech je
dostačující vyjádření ţalovaného při jednání ve věci, písemná výzva by představovala průtah
v řízení.122 Ostatně uzná-li ţalovaný sám za vhodné, se v takových případech vyjádřit, nic a
nikdo mu nebrání, aby tak vůči soudu učinil a z vlastní iniciativy zaslal soudu své písemné
vyjádření po doručení ţaloby.

6.2.

Výzva dle 114b o. s. ř.
Kvalifikovaná výzva dle ustanovení § 114b o. s. ř. se pouţívá zpravidla u skutkové

sloţitějších sporů. Typově sloţitější spor právě vyţaduje kvalifikovanou přípravu jednání pro
zjištění skutkového stavu věci v případech, kdy existuje velké mnoţství odlišných skutkových
tvrzení účastníků a navrhovaných důkazů, proto v těchto případech bez vyjádření ţalovaného
není moţné jednání připravit tak, aby bylo moţné při něm rozhodnout o věci.123
Vedle toho lze kvalifikované výzvy pouţít i u sporů, které nejsou skutkové či právně
sloţité v situaci, kdy ţalovaný ignoruje prostou výzvu soudu a okolnosti případu si ţádají pro
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přípravu jednání vyjádření ţalovaného. Takový postup umoţňuje ustanovení dle ustanovení §
114a odst. 2a o. s. ř..124
Usnesení, které soud vyhotovuje, musí být doručeno společně s ţalobou, v případě, ţe
ţaloba nebyla doručena jiţ dříve. Není moţné, aby usnesení o kvalifikované výzvě bylo
doručeno dříve, jestliţe by se se tak stalo, bylo by to neakceptovatelné. Obsahem kvalifikované
výzvy je stanovení časové lhůty, do kdy se musí účastník vyjádřit a zároveň obsahuje obecné
poučení, jakým způsobem se má ţalovaný vyjádřit. V případě, ţe ţalovaný neuzná ţalobcův
nárok, je jeho povinností písemné vylíčení rozhodujících skutečností, na kterých staví svou
obranu proti nároku ţalobní strany.125 V písemném vyjádření musí také označit důkazy, jeţ
k provedení svých tvrzení navrhuje. Ţalovaný výzvě vyhoví jen tehdy, pokud ve svém vyjádření
vylíčí rozhodující skutečnosti, pokud neuvede, ţe s nárokem souhlasí. Soudní praxe dovodila, ţe
naprosto nedostatečným způsobem reakce na tuto kvalifikovanou výzvu je, kdyţ ţalovaný
konstatuje, ţe s ţalobcem nesouhlasí, ţe ţalobcův nárok není po právu, aniţ by uvedl další
skutečnosti, které jeho negativní postoj vůči ţalobě odůvodňují.
Je důleţité zmínit, ţe se jedná o lhůtu zákonnou nikoli soudcovskou, jako v případě
prosté výzvy. Ano, nařizuje ji soud, ale to ještě neznamená, ţe by se mělo jednat o lhůtu
soudcovskou. Zmeškání lhůty z omluvitelných důvodů lze prominout. Postup stanovuje § 58 o.
s. ř.. Bez řádné omluvy ze strany ţalovaného nastává výše zmíněná fikce pro uznání.126
Existuje na to však protichůdný názor, ţe se jedná nikoliv o lhůtu zákonnou, ale
soudcovskou. Nalezneme jej v komentáři JUDr. Jirsy k § 114b o. s. ř., ve kterém přímo hovoří o
lhůtě soudcovské.127 V případě, ţe je lhůta v zákoně přímo stanovena, mělo by se tak jednat o
lhůtu zákonnou. Zde však opět vyvstává otázka, jaký názor ke lhůtě zaujímají přímo soudy.
Protoţe po rozsáhlejším pátrání jsem dospěla k názoru, ţe spousta odborníků se kloní k názoru,
ţe se jedná o lhůtu soudcovskou nikoliv zákonnou, ačkoliv je lhůta v zákoně uvedena.
Kvalifikovanou výzvu je moţné spojit s vydáním platebního rozkazu. Na základě
ustanovení v § 114b odst. 2 o. s. ř. můţe soud vydat usnesení a uloţit ţalovanému, aby se
k usnesení vyjádřil, i kdyţ o ţalobě rozhodl platebním rozkazem.128
Pokud ţalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, je povinen se ve stanovené lhůtě
dále kvalifikovaně - způsobile vyjádřit k ţalobě. Ţalované straně je potřeba usnesení doručit
124
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spolu s platebním rozkazem, v jeden okamţik. Způsob jakým se má ţalovaný vyjádřit k ţalobě je
stejný jako u jiných případů, kdy soud pouţije kvalifikovanou výzvu.
V případě, ţe se soud rozhodne pouţít kvalifikovanou výzvu, musí vţdy tak poučit
ţalovaného o následcích jeho nečinnosti, tedy co se stane, pokud se včas a řádně k věci
nevyjádří.129 Jestliţe se ţalovaný vůbec nevyjádří (zůstane pasivní vůči výzvě) nebo jeho
vyjádření neodpovídá zákonným poţadavkům, nastupuje fikce uznání ţalobcova nároku dle
ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř..130 Následkem nezájmu ţalovaného o spor je povinnost soudu
vydat rozsudek pro uznání dle ustanovení § 153a odst. 3 o. s. ř., aniţ by tak nařizoval jednání.
Co se týče skutkového stavu věci, bude zjištěn pouze na základě ţalobcových skutkových
tvrzení a následné dokazování skutečnosti pomocí navrhovaných důkazů se nebude konat. Fikce
pro uznání nastává i v jiných případech, jako například, kdy sice ţalovaný ţalobcův nárok
z části uznává, avšak neuvede na svou obranu ţádné skutečnosti, které by svědčily v jeho
prospěch, tedy na jeho obranu proti zbývající neuznané části nároku.131 Nebo uznává zcela
ţalobcův nárok a nemá ţádné výtky, tak i v tomto případě přistoupí soud k vydání rozsudku pro
uznání a to na základě ustanovení § 153a odst. 1 o. s. ř., následkem vydání rozhodnutí se
povaţuje řízení za skončené. Ţalovaný v daném případě ve svém vyjádření k ţalobě nemusí
vůbec uvádět důvody, které ho vedou k uznání ţalobcova nároku.
Jestliţe ţalovaný uznal ţalobcův nárok jen z části, vydá soud rozsudek pouze pro tuto
část, a to za předpokladu, ţe návrh na vydání rozsudku navrhne ţalobce, o zbytku se bude konat
řízení.132
V případě, ţe ţalobcův nárok vůbec neuznává, musí kromě odmítavého postoje vylíčit i
rozhodující skutečnosti, na kterých staví svou obranu a označit důkazy k tvrzeným
skutečnostem.133 Ve svém vyjádření nemusí zacházet do detailů a vyjadřovat se ke všem tvrzení
ţalobce, postačí, kdyţ proti tvrzením ţalobce vylíčí svá rozhodující tvrzení a následně opatří je
patřičnými důkazy.134
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7.

Zásada koncentrace řízení – prvky této zásady v o. s. ř. její vliv na povinnost tvrzení a povinnost důkazní
Koncentrace řízení je jedním z významných institutů v občanském soudním řízení.

„Koncentrace řízení ve své definici znamená, ţe pro splnění povinnosti tvrzení a povinnosti
důkazní zákon vymezuje přesný úsek řízení.“135 V podstatě ji můţeme označit za časovou
hranici, do kdy mohou účastnící řízení – ţalobce i ţalovaný uvádět svá tvrzení a navrhovat
důkazy k prokázání tvrzených skutečností, dalo by se říci, ţe jsou zásadou koncentrace
limitováni. Účastníci řízení nemohou tak plnit své povinnosti dle své libosti, ale mají na to
stanovený čas, do kdy musí uvést rozhodující skutečnosti a označit důkazy k jejich prokázání.
Jedná se o striktní zákonnou lhůtu pro tvrzení rozhodujících skutečností a navrhovaných důkazů
účastníkem v prvním jednání, popřípadě v přípravném řízení. To znamená, ţe k tvrzením a
důkazům, které nebyly uvedeny včas, soud nebude zpravidla přihlíţet, nicméně nesmíme
opomenout zákonné důvody prolomení koncentrace řízení, které jsou upraveny v ustanovení
§118b odst. 1 o. s. ř., tam v uvedených případech bude soud k dalším tvrzeným skutečnostem a
navrţeným důkazům přihlíţet, i kdyţ nastala koncentrace řízení. Pokud není ze zákona
umoţněno prolomení koncentrace řízení, soud nahlíţí na pozdě uvedené skutečnosti a důkazy,
jakoby nebyly nikdy účastníky navrţeny. Koncentraci řízení charakterizoval přiléhavě JUDr.
Svoboda jako tzv. „skutkovém a důkazním stopstavu“.136
Koncentrace řízení se uplatní pouze v rámci sporného řízení, nikoliv nesporného řízení.137
Cílem a smyslem koncentrace je právě zrychlit a zefektivnit civilní sporné řízení. 138 Z toho
důvodu byla jako obligatorní opět zavedena do o. s. ř. novelou provedenou zákonem č. 30/2000
Sb. Koncentrace řízení předpokládá aktivitu jak ze strany soudu tak účastníků. Soud na konci
prvního jednání (ve smyslu ustanovení § 118a o. s. ř.) musí mít jasnou představu o právní
kvalifikaci předmětu řízení, tak aby byl schopen dostát své poučovací povinnosti o tom která
skutková tvrzení a důkazy je nutno účastníkem doplnit a zároveň poučí účastníky řízení o
koncentraci řízení a následcích nesplnění. Soud můţe účastníkům řízení poskytnout dodatečnou
lhůtu k uvedení potřebných tvrzení a důkazů. V přípravném řízení je tato lhůta maximálně 30 dní
(§114c odst. 4 o. s. ř.) V řízení bez přípravy řízení časově omezena nejsou, nicméně mělo by se
zřejmě analogicky vycházet z lhůty stanové pro přípravné řízení, neboť pro odlišnou lhůtu a její
135
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neupravení v rámci standartního řízení není, není uveden ani v důvodové zprávě, jde tedy zřejmě
o opomenutí zákonodárce. Dodatečná lhůta by se však neměla poskytovat automaticky. Zákon
hovoří „o důleţitých důvodech, pro které nemohl účastník uvést dodatečná skutková tvrzení a
navrhnout důkazy do konce přípravného jednání.“ Účastník by tedy měl uvést konkrétní a
objektivní důvody, proč nemůţe svou procesní povinnost splnit a zdůvodnit i délku lhůty o
kterou ţádá. Jednoznačně by měl soud odmítnout poskytnutí dodatečné lhůty, pokud je zřejmé,
ţe neschopnost účastníka reagovat bezprostředně na poučení soudu je následkem nedostatečné
přípravy, laxnosti účastníka na řízení. Je tedy plně v rukou účastníka, zda se poučením bude řídit
či ne, pokud by byl neaktivní, neuposlechl by poučení soudu, bylo by to výlučně k jeho tíţi.
Soud nemůţe přebírat povinnosti účastníka, aby urychlil řízení, bylo by to proti zásadě rovnosti
stran v řízení. Zákonodárce zavedením obligatorní koncentrací zamýšlel zefektivnit řízení tak,
aby bylo moţno rozhodnout ve valné většině případů při prvním jednání.
Důleţité je si odpovědět i na to, proč je vlastně účastník řízení limitován časem při plnění
povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní. Je to z důvodu, ţe soud si musí udělat, alespoň pracovní
závěr o tom, co je předmětem o jeho právní posouzení jinak by nebyl schopen dostát své
poučovací povinnosti dle ustanovení § 118a o. s. ř.
Zásada koncentrace řízení se vrátila zpět do o. s. ř. v roce 2001 na základě tzv. „velké
novely“ o. s. ř. provedené zákonem č. 30/2000 Sb., tehdy šlo o fakultativně pouţitelný institut,
předpokládající aţ na určité druhy řízení návrh účastníka, aby řízení bylo koncentrováno. Pokud
účastník nenavrhl koncentraci řízení, mohli účastníci řízení uvádět skutková tvrzení a navrhovat
k nim důkazy aţ do skončení řízení v prvním stupni jak vyplývalo i z poučení poskytovaném
účastníkům soudem dle §119a o. s. ř. na konci řízení před závěrečnými návrhy a vyhlášením
rozhodnutí soudu prvního stupně. Soud musel čelit neustálému tlaku v podobě nově
navrhovaných skutečností a důkazů ze strany účastníků řízení. Byl tak neustále zavalen, a proto
soudní řízení trvala nepřiměřeně dlouho dobu. Bylo na účastníkovi řízení, kdy bude tvrdit další
skutečnosti a navrhne důkazy, povětšinou si je nechávali na konec řízení a tím pádem docházelo
k průtahům. To bylo jedním z důvodů pro další novelizaci o. s. ř. provedenou zákonem č. 7/2009
Sb. tzv. „Doručovací a koncentrační novela z roku 2009“ (dále jen „novela z roku 2009“). Praxe
však ukázala, ţe ani obligatorní koncentrace řízení ve všech sporných řízeních není správnou
cestou k efektivnímu průběhu řízení. Ukazuje se, ţe u některých řízení, nemusí jít o typová
řízení, není obligatorní koncentrace řízení namístě. De lege ferenda se proto počítá
s fakultativním uplatněním institutu koncentrace řízení, o kterém však bude rozhodovat soudce,
který zhodnotí okolnosti konkrétního řízení a buď se rozhodne pro koncentraci nebo ne.
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7.1

Druhy koncentrace řízení
V občanském soudním řízení dnes dle platného občanského soudního řádu máme

uvedenou pouze zákonnou koncentraci, stanovenou zákonem. Před novelou z roku 2009 platila
téţ soudcovská, tedy fakultativní koncentrace řízení, která byla upravena v ustanovení § 118c o.
s. ř., a byla podmíněna návrhem účastníka, zmíněnou novelou byla zrušena. Zákonná
koncentrace byla vyhrazena jen pro několik typů řízení, neuplatnila se generálně. A dnes je
v zákoně upravena pouze koncentrace řízení, a to obligatorně stanovená zákonem, v podstatě o
ní můţeme mluvit, jako o univerzální koncentraci pro sporná řízení, protoţe jiná se jiţ v zákoně
nevyskytuje. Koncentraci soudcovskou jako takovou dnes v zákoně nenajdeme, nicméně s
některými prvky soudcovské koncentrace řízení se setkáváme dodnes.
Novela z roku 2009 nejenţe zrušila soudcovskou koncentraci řízení, ale také zpřísnila
dosavadní zákonnou koncentraci. Důraz je zde kladen na povinnosti účastníka řízení upravené
v ustanovení § 101 odst. 1 písm. a), b)., a to povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Jestliţe soud
nařídí přípravné jednání podle ustanovení § 114c o. s. ř., je povinností účastníka uvést svá
tvrzení a důkazy do skončení přípravného jednání. Popřípadě jiţ zmíněné prodlouţení lhůty na
základě jeho odůvodněné ţádosti. Prodlouţená lhůta neplatí pouze pro toho, kdo ţádal o
prodlouţení, ale zároveň platí pro všechny účastníky přípravného jednání.139 Soud lhůtu
neprodluţuje automaticky, nejdříve posoudí ţádost, zda vůbec lhůtu účastníkům poskytne.
Účastník ve své ţádosti musí přesně, jasně a výstiţně vylíčit důvody vedoucí k prodlouţení
časového limitu, aby nenastala koncentrace. Soud tyto důvody spatřuje například, v uvedení
účastníkových tvrzeních a důkazů, kterými se snaţí vysvětlit sporná tvrzení účastníků, musí to
mít, co dočinění s přípravným jednáním.
A kdyţ by i po dodatečně poskytnuté lhůtě neuvedl soudu potřebné skutečnosti a důkazy.
Tak k dalším jiţ soud nebude přihlíţet. Úspěch ve věci má tak účastník ve svých rukou, na rozdíl
od trestního řízení. Tam obviněný nemusí vůbec soudu předkládat důkazy, které svědčí v jeho
prospěch. Jeho pasivita na rozdíl od sporného civilního řízení není k jeho tíţi. Ve sporném
civilním řízení soud pak rozhodne na základě dosavadních předloţených tvrzení a důkazů.
Za předpokladu, ţe by se přípravné jednání nekonalo, účastníka řízení koncentrace řízení
stíhá, aţ v rámci samotného prvního jednání ve věci viz ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř.. Kde
svou povinnost musí splnit do konce jednání. Soud zde bude postupovat obdobně jako
v přípravném jednání. S výjimkou 30 denní dodatečné lhůty pro doplnění účastníkových tvrzení
a důkazů. Soud zde není omezen přesným časovým rozpětím. Bude záleţet na jeho uváţení.
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Zákonná koncentrace s sebou nese i povinnosti pro soud, jestliţe má povinnosti účastník
řízení uvést všechny rozhodující skutečnosti, které musí opatřit důkazy do skončení prvního
jednání či přípravného jednání.140 Pro změnu povinností soudu je upozornění účastníků řízení, ţe
musí co nejdříve doplnit chybějící tvrzení a důkazy a zároveň je musí upozornit na koncentraci
řízení, coţ pro ně znamená, ţe soud jiţ k pozdějším navrţeným skutečnostem a důkazům nebude
přihlíţet. Upozornění musí provést, jakmile to sám v průběhu řízení zjistí.141 Poučení musí také
učinit v případě, ţe účastníkům řízení poskytl dodatečnou lhůtu k doplnění jejich tvrzení a
důkazů, v případě, ţe ji zmeškají, tak je musí upozornit na to, ţe k pozdě navrhovaným
skutečnostem a důkazům nebude ze zákona přihlíţet. Zákonnou úpravu poučovací povinnosti
soudu nalezneme v ustanoveních § 114c odst. 5 o. s. ř., a § 118a o. s. ř.. Velkou chybou by bylo,
kdyby soud účastníky řízení o koncentraci řádně a včas nepoučil. Za předpokladu, ţe by se tak
stalo jiţ v přípravném řízení.

7.2.

Prolomení koncentrace řízení - povinnost tvrzení a povinnost důkazní
Jak jsem zmínila na začátku této kapitoly, koncentraci řízení chápeme jako časově

ohraničený úsek, do kdy mají účastníci řízení splnit své zákonné povinnosti tvrzení a důkazní.
Zásada koncentrace neplatí bezvýjimečně. V zákoně najdeme případy, kdy na základě
uvedených skutečností dochází k prolomení koncentrace řízení. V zákonem předvídaných
situacích bude soud muset přihlíţet k nově navrhovaným tvrzením a důkazům ze strany
účastníků, popřípadě jednoho účastníka i po koncentraci řízení.
7.2.1. Prolomení koncentrace dle § 118b odst. 1 o. s. ř.
Ustanovení § 118b odst. 1 o. s. ř. vyjmenovává taxativně případy, kdy se koncentrace řízení
prolamuje a účastník můţe platně uvést nové skutečnosti a navrhnout důkazy i po koncentraci
řízení. Jde o tři kategorie případů. Pro první dva je společné, ţe novotami má být zpochybněna
věrohodnost dosud provedených důkazů a novoty nastaly:
1) po přípravném respektive prvním jednání (přesněji však po koncentraci řízení, toto
zohledňuje případnou dodatečnou lhůtu)
2) nebo je účastník nemohl bez své viny uvést
Třetí kategorie zahrnuje situace, kdy jde o bezprostřední reakci na účastníkem přednesená
tvrzení poté, co byl k doplnění poučen dle §118a odst. 1,3 o. s. ř..
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Případy uvedené pod bodem 1) nebo 2) mohou nastat i po rozhodnutí soudu prvního stupně,
proto je zákonodárce zařadil i do odvolacích důvodů dle §205a o. s. ř., k tomu podrobněji níţe.
7.2.2. Prolomení koncentrace na základě odvolacího důvodu
- § 205a odst. 1 písm. c) o. s. ř..
Jedním z odvolacích důvodů směřující proti rozhodnutí soudu prvního stupně budou
tvrzení a důkazy, kterými má být zpochybněna věrohodnost jiţ doposud soudem provedených
tvrzení a důkazů. K provedení novot v tomto případě dochází po skončení koncentrace řízení, a
to i v případě, ţe o nich účastník věděl.142 Co se týká zpochybnění dosud navrţených
skutečností a důkazů, tak musí mít nově uvedený důkaz takovou sílu, ţe zpochybní dosud
provedené důkazy. V podstatě dochází k vyvrácení závěru soudu prvního stupně, který získal
z předchozích provedených skutečností a důkazů.143 Můţe se stát, ţe konečný výsledek sporu
se otočí ve prospěch toho, kdo uvedl nové skutečnosti a důkazy. Jako příklad můţe slouţit
zfalšovaná listina, vypracovaná znalcem, který přijal za její falešné zpracování úplatek.144 Na
jeho protiprávní jednání se přišlo aţ po vyhlášení rozsudku prvního stupně. I uvedené případy
musí být nějakým způsobem limitovány, protoţe by pak účastníci řízení mohli neustále
navrhovat nové a nové důkazy a koncentrace řízení by tak ztratila svůj smysl a účel.
Občanský soudní řád je zaloţen na volném hodnocení důkazů viz ustanovení § 132 o. s.
ř., účastník můţe soudu navrhovat přemíru důkazů, ale bude na soudu, které on sám uzná za
vhodné, a které v řízení provede. Proto se zpochybňují jen takové, které byly soudem prvního
stupně provedeny a slouţily tak soudu jako podklad pro jeho rozhodnutí. Ty, které soud
neprovedl, účastník zpochybňovat nemůţe.
7.2.3. Prolomení koncentrace na základě odvolacího důvodu
– § 205a odst. 1 písm. d), e) o. s. ř.
Jak jsem jiţ v této práci několikrát zmínila, povinnosti nemají pouze účastníci řízení, ale i
soud. Konkrétně je jeho povinnost stanovena v ustanovení § 118a odst. 1, 2, 3, o. s. ř.. Z daného
ustanovení vyplývá, ţe soud musí poučit účastníky řízení o případném doplnění jejich tvrzení a
důkazů, pokud jsou jejich dosavadní tvrzení a důkazy neúplné, či nenavrhli zatím ani jediný
důkaz, o který by opřeli svá tvrzení. O neuposlechnutí a následcích výzvy je musí náleţitě
poučit, aby si účastníci uvědomili, co se stane, kdyţ se nebudou řídit výzvou soudu. Za
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předpokladu, ţe uvedenou povinnost soud nesplní, můţe se účastník se svým odvoláním obrátit
na soud vyšší instance. Odvolacím důvodem bude ustanovení § 205a odst. 1 písm. d). o. s. ř..
Vyšší soud jejich odvolání vyhoví pouze za předpokladu, ţe nepoučení soudu prvního stupně
mělo za následek jejich neúspěch ve sporu, tedy to, ţe nebyli schopni unést břemeno tvrzení a
břemeno důkazní.
Jednou z dalších povinností soudu prvního stupně je poučení účastníků do kdy mohou
navrhovat svá tvrzení a důkazy v jejich prospěch. Poučení dle ustanovení § 118b odst. 1 soud
poskytuje do konce přípravného jednání, respektive do konce prvního jednání ve věci a v případě
poučení dle 119a o. s. ř. do konce řízení před soudem prvního stupně. Pokud by nastalo
pochybení na straně soudu v poskytnutí poučení, zakládá to důvod k odvolání dle§ 205a odst. 1
písm. e) o. s. ř.. Oproti předchozímu odvolacímu důvodu se bude tento projednán v úplné
apelace.
7.2.4. Prolomení koncentrace na základě odvolacího důvodu
- § 205a odst. 1 písm. f) o. s. ř.
Dalším moţným odvolacím důvodem a zároveň jedna z moţností prolomení zásady
koncentrace je případ, kdy účastník v době, kdy soud prvního stupně rozhodoval, neměl
k dispozici všechny důkazy, vlastně je ani k dispozici mít nemohl, protoţe dané skutečnosti
nastaly aţ po rozhodnutí soudu prvního stupně. Nemohl je tedy bez své viny před soudem
uplatnit. Uvedenou situaci je třeba odlišit od případu, kdy dané skutečnosti či důkaz existovaly
před rozhodnutím soudu prvního stupně, ale účastník o nich dozvěděl aţ po vyhlášení rozsudku.
Na posledně uvedenou situaci pamatoval zákonodárce v důvodech pro podání ţaloby na obnovu
řízení. V případě odvolacího důvodu se musí jednat o skutečnosti a důkazy, které nemohl v daný
moment získat z důvodu neexistence.145
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8. De lege ferenda
Uţ od 90. let probíhá řada diskuzí o moţné rekodifikaci českého právního systému. Zatím
se podařilo přijmout občanský zákoník - zákon č. 89/ 2012 Sb. a trestní zákoník – zákon č.
40/2009 Sb. Nyní se dopracovává koncept, který by měl v budoucnu nahradit dosavadní
několikrát novelizovaný občanský soudní řád. Inspirací pro tvorbu nového řádu byla rakouská
úprava, která u nás platila do roku 1950. Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo stránky, které se
přímo věnují nové tvorbě řádu.
Má práce je zaměřena na dvě základní povinnosti účastníka řízení. Povinnost tvrzení a na
ni navazující povinnost důkazní. Ve své práci pojednávám i o základním pojetí koncentrace a
jaká má koncentrace vliv na povinnosti účastníka.
Nový koncept řádu zmírňuje dosavadní zásadu projednací, ţalobce a i ţalovaný budou
navíc vázány zásadou poctivosti a pravdivostí svých tvrzení a důkazů, které předloţí soudu. A
jejich povinnost tvrzení a povinnost důkazní se změní v povinnost pravdivosti. Obsah povinností
zůstává neměnný, avšak v dosud platném občanském soudním řádu je napsáno, ţe účastníci jsou
povinni tvrdit rozhodující skutečnosti a zároveň k nim splnit svou důkazní povinnost. Kdeţto
v povinnosti pravdivosti účastníci nabízí své důkazy k prokázání svých skutkových přednesů.146
Jedná se pouze o kosmetickou úpravu. Význam povinnosti zůstává stejný, důraz je však kladen
na pravdivost tvrzení a důkazů. Aby byl účastník ve sporu úspěšný, nesmí nic soudu zamlčet,
nesmí ani uvádět nepravdivá tvrzení a důkazy. Pokud si je soud vědom pravdivosti skutkových
tvrzení a důkazů, tak protistrana nemůţe uvádět nepravdu o jiţ splněných povinnostech
protistrany.147 Navíc však zákonodárce počítá oproti dosavadní úpravě s moţností se vyjádřit ke
skutkovým přednesům a důkazům protistrany. V ustanovení § 101 o. s. ř. nic takové uvedeno
není. Zůstává i zde povinnost účastníků uvádět tvrzení a důkazy včas za účelem zbytečného
neprodluţování projednání sporu. Oproti dosavadní úpravě je to přímo v povinnosti pravdivosti
upravené. Jestliţe by tak neučinili včas, je zde moţnost je potrestat uloţením pořádkové pokuty.
Či pokud by byli zastoupení advokátem a advokát byl sám nečinný, tak by on byl stiţen
pořádkovým trestem.
Dle názoru odborníků z praxe se zdá být nyní v o. s. ř. znovuzavedená koncentrace řízení
neúčinná, často opomíjena či dokonce obcházena.148 Pro jasné a zřetelné objasnění skutkového
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stavu by se od ní mělo upustit. A dodatečně tvrzení skutečnosti a navrhované důkazy, které soud
nepřipustí, budou taková, jeţ účastník nenavrhl kvůli své nedbalosti, a řízení by se jejich
provedením zbytečně prodlouţilo. Většinou se bude jednat o případy, kdy chce účastník sporu
oddálit vynesení rozsudku ve věci. Účastníci mají tak moţnost splnit své povinnosti do konce
ústního jednání ve věci. Skutečnosti a důkazy se musí týkat výhradě věci, která je předmětem
sporu. Je zde snaha o znovuzavedení koncentrace soudcovské, která by právě korigovala návrhy
účastníku, aby zbytečně neprodluţovali svými návrhy řízení. Bude se jednat o lhůtu prekluzivní.
Cílem postupu soudu při řízení stále zůstává fakt, ţe soud chce co nejrychleji a
spravedlivě ve věci rozhodnout. K tomu bude disponovat instituty, jako jsou výzvy k doplnění
tvrzení a důkazů, který platí i dnes. Avšak bude poţadovat něco navíc, například bude poţadovat
po účastnících, co se týká jejich veřejného přednesu, aby zbytečně nezdrţovali jednání
nepodstatnými návrhy skutečností, které nemají se sporem nic společného a nejsou tím pádem
pro rozhodnutí ve věci podstatné. Jeho role ve sporu je více aktivní. Bude se jednat o materiální
vedení sporu ze strany soudu.149 A proto, aby splnil své povinnosti, bude mít k dispozici
následující opatření. Můţe vyzvat účastníky řízení, aby se dostavili k soudu a poskytly tak soudu
výpověď. Aby si na základě jejich výpovědi mohl vyjasnit skutkový stav věci. Můţe nařídit
straně, která má u sebe listiny, kterých se protistrana dovolává, aby je soudu vydala. Či sám si
můţe opatřit listiny a důkazy, které jsou důleţité pro rozhodnutí.150 Jednou z dalších moţností
můţe nechat předvést svědky a znalce, kdy jejich výpověď bude potřeba.
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní dle věcného záměru civilního soudního řádu
zůstanou v podstatě neměnné na rozdíl od koncentrace řízení. Účastníci řízení budou muset i
nadále uvést rozhodující skutečnosti a opatřit je důkazy, avšak nebudou k tomu limitování časem
stanoveným na základě zákona, nýbrţ bude na uváţení soudu, kolik času jim poskytne s ohledem
na konkrétní věc. Dle mého názoru se jedná o vítaný krok v rámci civilního řízení. A to
z důvodu, ţe řízení jsou různorodá, nelze je paušalizovat, co do způsobu koncentrace řízení.
V rámci podobných případů se mohou vyskytnout odchylky, vyţadující sloţitější a
obsáhlejší rozsah dokazování tvrzených skutečností a předčasná zákonná nařízená koncentrace je
zde kontraproduktivní. Proto se domnívám, ţe je důleţité, aby si soud sám určil potřebný časový
úsek, do kdy mohou účastníci řízení tvrdit skutečnosti a navrhovat důkazy. A kdy uţ k dalším
skutečnostem a důkazům nebude přihlíţet. Zrušením zákonné koncentrace neznamená, ţe
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účastníci budou nečinní a řízení se bude neúměrně protahovat. V civilním řízení existuje řada
prostředků k zabránění zbytečně dlouze vedeným řízením, jak ze strany účastníků, tak ze strany
soudu. V případě nečinnosti soudu je to například návrh na určení lhůty k provedení procesního
úkonu, stíţnost na nečinnost soudu, podávanou předsedovi rozhodujícího soudu. A v neposlední
řadě ústavní stíţnost na porušení jednoho ze základních lidských práv, a to právo na spravedlivý
proces. Není tak důvod k obavám, ţe by soud následkem zrušení zákonné koncentrace
rozhodoval dle své libovůle.

Závěr
Diplomová práce se věnuje základním procesním povinnostem účastníků řízení.
Povinnosti tvrzení a s ní úzce provázanou povinností důkazní. V diplomové práci jsem se snaţila
zachytit základní vývoj těchto procesních povinností v rámci našeho právního řádu. Pojednala
jsem o stavu de lege lata. Přiblíţila jsem rozdílnou míru uplatnění a významu obou institutů
v rámci sporného a nesporného řízení. Snaţila jsem se postihnout i přístup soudní praxe
k výkladu obou povinností. Zajímavé bylo sledovat postupně se rozšiřující extenzivní výklad
plnění povinnosti tvrzení v judikatuře vyšších soudů. Zprvu zcela striktní odmítání jakéhokoli
jiného způsobu splnění povinnosti tvrzení neţ explicitního vyjádření skutkových okolností
v ţalobě, bylo postupně aţ extrémně rozvolňováno akceptací nahrazení tvrzení přiloţenou
listinou a postupně korigováno podmínkou odkazu na listiny v ţalobě. Avšak taková listina musí
obsahovat popis skutkového stavu (vyloučena byla např. klasická faktura). Rovněţ zákonem
stanovená povinnost důkazní má v rámci výkladu vyššími soudy poměrně dynamický vývoj,
zejména v posledním období s přibývajícími spory z oblasti náhrady nemajetkové újmy
v souvislosti s lékařskou péčí. Takzvaný důkazní deficit dlouho zmiňovaný jen v teorii, našel
svůj konkrétní odraz v nálezech Ústavního soudu České republiky, který v této souvislosti
formuloval povinnost obecných soudů vţdy v kaţdém konkrétním případě váţit přiměřenost, aby
dané důkazní břemeno nesl pacient a v opodstatněných případech na základě soudcovského
dotváření práva rozhodl o obrácení (přenesení) důkazního břemene. Je evidentní, ţe i léta zaţité
instituty s pevnými pravidly musí reagovat na sloţitost společenských vztahů a být
modifikovány tak, aby odpovídaly realitě doby a sporům, se kterými se dnes účastníci obracejí
na soud. Obdobně je tomu s takzvanou koncentrací řízení, která v různých podobách nachází své
uplatnění ve sporném řízení. I tímto institutem a volbou jeho forem se zákonodárce snaţí
reagovat na sloţitost soudních sporů, podpořit jejich efektivní projednání. Optimální podoba
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institutu se však hledá velmi těţko, coţ ostatně potvrzuje častá změna této formy (opět
navrhovaná proměna tohoto institutu v navrhovaném civilním soudním řádu).
Téma povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní mě velmi zaujalo. Jde o zcela zásadní
instituty v rámci civilního sporného řízení. Ráda bych se tématu věnovala šířeji i v budoucnu,
neboť v průběhu sepisu této práce jsem zjistila, ţe jde téma mnohovrstevné a rozsah diplomové
práce umoţnuje jen zcela základní exkurz do této problematiky.
V budoucnu mi jistě podklad k dalšímu pojednání tématu přinese nový o. s. ř. a zejména
jeho uvádění do praxe. Bude zajímavé sledovat například, jak se do rychlosti řízení promítne
změna koncentrace řízení.
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Název diplomové práce
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení

Resumé
Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném
občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva.
Tím, ţe účastník řízení splní obě povinnosti a zároveň unese odpovídající břemena, zvyšuje šanci
na svůj úspěch ve sporu. Pokud by byl nečinný, jeho pasivita se můţe odrazit na výsledku sporu.
Cílem mé práce bylo pojednat o základních povinnostech v civilním řízení v rámci osmi kapitol.
V první kapitole je zmíněn historický exkurz, zde uvádím, jakým způsobem byly výše
uvedené povinnosti upraveny v předchozích úpravách občanského procesního práva. Jedná se
pouze o nástin historického vývoje. V druhé kapitole se stručně věnuji aktuálnímu pojetí – de
lege lata. V navazující třetí kapitole se jiţ zabývám povinností tvrzení a povinností důkazní
v obou typech nalézacího řízení, a to ve sporném a nesporném řízení. Kdy ve sporném řízení se
vyţaduje vyšší aktivita účastníků řízení oproti účastníkům v nesporném řízení. Kapitola čtvrtá je
zaměřena na detailnější popis obou procesních povinností a k nim odpovídajících břemen. Jsou
zde uvedené i různé teorie důkazního břemene. A případy, kdy dojde k přesunu důkazního
břemene na protistranu. Pátá kapitola je zaměřena na ţalobu, ale pouze co se týče procesních
povinností, jedná se o minimální poţadavek zákona, na obsah ţaloby, aby tedy ţaloba byla
soudem vůbec projednatelná, a jaké následky budou mít neodstraněné vady podání. V kapitole
také zmiňuji stanoviska vyšších soudů ke splnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, kdy
ještě povaţují obě povinnosti za splněné. Procesní povinnosti nemá pouze ţalobce, ale také
ţalovaný. Těmi se zabývám v kapitole číslo šest. Zde uvádím i dvě formy výzvy soudu, které
můţe soud uplatit vůči ţalovanému, aby se k projednávané věci i on vyjádři. Dále rozebírám jaké
následky bude ţalovaný nést, pokud výzvu soudu neuposlechne. Sedmá kapitola pojednává o
koncentraci řízení, neboť nepochybně souvisí s procesními povinnostmi civilního řízení.
Vymezuje, do kdy účastníci mohou uvádět rozhodující skutečnosti a navrhované důkazy. A kdy
uţ soud k dalším návrhům stran přihlíţet nebude. S ohledem na projednání rekodifikace
občanského soudního řízení, zmiňuji i budoucí pojetí povinnosti tvrzení a povinností důkazní –
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pojetí de lege ferenda. V osmé kapitole se věnuji z pohledu de lege ferenda téţ koncentraci
řízení, která oproti povinnostem by měla projít radikálnější změnou.
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The thesis topic:
Duty of pleading and duty of proof in the contentious civil proceedings

Summary
The thesis topic is Duty of pleading and duty of proof in the contentious civil
proceedings. The hereby stated obligations belong to the basic concepts of procedural law. If the
interested party fulfils both obligations together with bearing the corresponding burdens, it
increases its chance of success in a dispute. Supposing it was inactive, its inactivity might be
reflected in the dispute result. My thesis aim was to deal with essential obligations in civil
proceedings within eight chapters. In chapter one I mention historical excurcus where I introduce
how the above stated obligations were adjusted in the previous civil procedural law regulations.
It is only an outline of the historical development. Chapter two I briefly devote to the current
concept – de lege lata. In the subsequent chapter three I deal with the burden of pleading and
burden of proof in both types of declaratory proceedings namely in
contentious and non-contentious proceedings. Where the contentious proceedings require higher
activity of the interested parties in comparison with the interested parties in the non-contentious
proceedings. Chapter four is focused on detailed description of both procedural obligations and
to them corresponding burdens. Besides other various theories of burden of proof are stated here.
And also cases when there is a shift in the burden of proof to the opposing party. Chapter five is
focused on civil action but only with respect to the procedural obligations, that is about
minimum requirement of the law for the content of the civil action so that the civil action was
even negotiable by court and what consequences the irregulaties in procedural documents will
have. In this chapter I also mention opinions of superior courts to the compliance of the burden
of pleading and burden of proof when they still regard both burdens as satisfied. Procedural
obligations do not concern only the prosecutor but also the person charged. I deal with these in
chapter six. I also state there two forms of the request of the court, which the court can apply
against the person charged so that he had opportunity to present his case too. Further I analyse
what consequences the person charged will bear supposing he ignores court´s request. Chapter
seven deals with concentration proceedings as it is undoubtedly connected with the procedural
obligations of the civil proceedings. It defines until when the participants can present decisive
facts and proposed evidence, and when the court will not take other proposals of the parties into
account anymore. With regard to the discussion on reform of the civil proceedings I also mention
the future concept of burden of pleading and burden of proof – the concept of de lege ferenda.
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Among other I devote chapter eight to the concentration proceedings from the perspective of de
lege ferenda which unlike the obligations should undergo a more radical change.
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