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1 Bod 350 Věcného záměru civilního řádu soudního, publikovaný dne 15. listopadu 2017 (on-line). Dostupný 

z WWW: <http://crs.justice.cz> (cit. 28. února 2020). 
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Úvod 
 

 

Okruhy otázek, které soud pro rozhodnutí musí vyřešit jsou (nejen) v civilním soudním 

řízení dvojí, a sice skutkové a právní.2 Na obou těchto složkách vždy rozhodnutí stojí.3 

Skutkové poznatky bývají charakterizovány jako poznatky soudu o individuálních 

skutečnostech nutných pro rozhodnutí, na základě kterých dovozují strany svůj nárok ve 

sporu.4 O nabývání skutkových poznatků soudem hovoříme jako o zjišťování skutkového 

stavu. 

Nabízelo by se říci, že na skutkové poznatky navazují poznatky právní, jimiž se rozumí 

znalost objektivního práva soudu, nutná pro podřazení zjištěného skutkového stavu pod 

rozhodnou právní normu; tento postup tvoří ve svém celku podstatu procesu aplikace práva.5 

Dále v práci bude mimo jiné ukázáno, že někdy označované právní poznatky nejsou svou 

povahou v plné míře poznatky, ale jsou spíše zachycením určité části intelektuální činnosti 

soudce. Lze se patrně domnívat, že i proto hovoří zákon o „právním posouzení“ věci, nikoli o 

nabytí právních poznatků. O podstatě procesu aplikace práva v návaznosti na odlišení 

skutkových a právních otázek srov. dále zejména kapitolu 1.2.2. 

Poznatky skutkové soud nabývá v řízení zejména vnímáním a dokazováním 

(dokazováním v procesně-právním smyslu).6 Právní posouzení je odvislé především od zásady 

iura novit curia. Soudce má znát objektivní právo nutné pro plnění rozhodovací činnosti a 

nabývá tyto znalosti především studiem, tj. vzděláváním, a tedy způsobem vně vlastního 

soudního řízení.7 

Předkládaná práce si klade za cíl objasnit význam a určitá vodítka pro odlišení 

fundamentální otázky civilního procesu v podobě odlišení skutkových a právních otázek. Náš 

občanský soudní řád (stejně jako německý nebo rakouský ZPO8) neobsahuje zákonné pravidlo 

 
2 Např. WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. 

Řízení nalézací. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, str. 221, 225. 
3 KRÁLÍK, M.; LAVICKÝ, P. Nejvyšší soud Československé republiky, Rv II 416/24. Soudní rozhledy, 2020, 

č. 1, str. 32b. 
4 Srov. op. cit. 
5 Např. GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 183.  
6 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 222–223. 
7 Op. cit.  
8 FASCHING, H. W. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Band 4, Teilband 1, §§ 461 bis 576 ZPO. 

Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, str. 249. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/31HYTCPGCL27AKB7H7BN3QEDJGJF7C476K5V459XGS5IJYKC6N-31965?func=service&doc_number=000549902&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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pro odlišení skutkových a právních poznatků ze sporu. Budeme se proto v práci snažit 

načrtnout základní možnosti oddělení poznatků skutkových a právních. Toto oddělení má svůj 

nezanedbatelný význam, zejména z hlediska přípustnosti opravných prostředků, a to 

především pro řešení přípustnosti dovolání jako nejčastějšího mimořádného opravného 

prostředku. Současně má toto rozlišení význam u řádných opravných prostředků, a to při 

posuzování zjišťování skutkového stavu soudem prvního stupně v rámci mezí koncentrace 

řízení. I tomuto významu skutkových a právních poznatků v odvolacím a dovolacím řízení je 

v práci věnován prostor. 

Za tímto účelem je práce rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je zaměřena na význam 

rozlišení mezi skutkovým zjištěním a právním posouzením, zejména pro opravná řízení. V 

této kapitole jsou rozebrány především zásady koncentrace řízení spoluurčující rozsah 

důkazního řízení, důvody odvolání a rychlost řízení, dále pak na to navazující dokazování 

v odvolacím řízení, a tedy způsob a podmínky zjišťování skutkového stavu odvolacím 

soudem. 

Na tuto část o odvolacím řízení a koncentraci řízení navazuje podkapitola o řízení před 

dovolacím soudem, ve které je rozebrána povaha právního posouzení věci odvolacím soudem 

jako důvod dovolání dle ust. § 241a o. s. ř. V této části se snažíme rozebrat povahu právní 

otázky ve vztahu k přípustnosti dovolacího přezkumu, a to jak z pohledu samotného 

nesprávného právního posouzení, tak v kontextu příslušné části rozhodovací činnosti 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 

Ve druhé kapitole je nastíněn stručný vývoj zjišťování skutkového stavu a významu 

nesprávného právního posouzení pro opravné prostředky tak, jak probíhal v určitých 

dějinných etapách. Pro svůj význam základu kontinentální právní kultury je zařazeno krátké 

pojednání o starém římském procesu. Na tento historicko-právní základ navazuje, po větším 

časovém skoku, vývoj zjišťování skutkového stavu na českém území, a to od konce 19. století 

až po současnost. Tato kapitola má sloužit nastínit představu o různých přístupech ke vztahu 

skutkových a právních otázek a k vytvoření určitého povědomí a širšího kontextu pro téma v 

dalších kapitolách rozpracované. 

Ve třetí kapitole se věnujeme rozboru teoretických předpokladů odlišování skutkové a 

právní otázky. Jsou zde objasněny stěžejní aspekty poznatků normativní právní teorie 
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(potažmo ryzí nauky právní), která z klasických právních směrů nejvíce přispěla k řešení této 

procesuální problematiky. 

Ve čtvrté kapitole se snažíme načrtnout základní obecná pravidla pro rozlišení skutkových 

a právních otázek v civilním soudním řízení sporném. Do nich se nejvýrazněji promítají učení 

normativní právní teorie, v čemž bude tato pasáž volně navazovat na druhou kapitolu, v níž 

jsou naznačeny základní teze normativní teorie, potažmo ryzí nauky právní, která vytvořila 

jedny z nejvlivnějších vodítek pro leckdy obtížné odlišení skutkových a právních otázek. 

Současně se budeme v této kapitole zabývat významem struktury právní normy pro odlišení 

skutkových a právních poznatků, a to i z pohledu dělení důkazního břemene. 

V páté kapitole je pojednáno o řešení otázek, které jsou označovány jako smíšené,9 totiž 

o takových, které mohou být podle nauky i judikatury někdy otázkami skutkovými a jindy 

právními, v závislosti na okolnostech konkrétního případu. Na příkladě příčinné souvislosti je 

ve světle poznatků z předchozích kapitol ambicí nalézt povahu těchto sporných otázek, a to za 

pomoci judikatury především Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Pokusíme se odhalit, kdy 

a proč může mít příčinná souvislost jednou povahu skutkové a jindy právní otázky. 

Tato práce nemá a patrně ani nemůže mít za legitimní cíl podat vyčerpávající výklad dané 

problematiky a může si jen stěží nárokovat úplné vyřešení otázek vyvstávajících při snaze o 

odlišení skutkových a právních poznatků. Vzhledem k obtížnosti a povaze tématu je to 

pochopitelné. O to více je podle našeho názoru zapotřebí se těmto obtížným otázkám věnovat, 

neboť jim i navzdory jejich nespornému významu není v dnešní procesní teorii věnována 

odpovídající pozornost. Je zřejmé, že tato problematika dosud nebyla zcela spolehlivě 

vyřešena a dost možná v dohledné době úplně vyřešena nebude. O to více se vzhledem 

k jejímu významu pro civilní proces musíme snažit o její objasnění, k čemuž chce i tato práce 

alespoň skromně přispět. 

 
9 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 226; GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. 

Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 54. 
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1 Význam odlišení skutkového a právního 
 

 

Předtím, než přistoupíme k načrtnutí způsobů odlišení skutkových a právních otázek ve 

sporu, budeme se v této kapitole zabývat významem samotného odlišení pro civilní soudní 

řízení. Zaměříme se především na význam tohoto odlišení pro řízení o opravných prostředcích, 

a sice o odvolání jako řádném opravném prostředku a dovolání jako nejčastějším mimořádném 

opravném prostředku. 

Rozlišení skutkových a právních otázek a poznatků ve sporu je nicméně důležité i 

v dalších oblastech civilního procesu. Je tomu tak například u vymezení předmětu řízení, 

bezpředmětnosti právního posouzení tvrzeného skutkového stavu stranami či u posouzení 

totožnosti věci pro účely účinků věci zahájené a právní moci.10 Vzhledem k typickému 

odlišování skutkových a právních poznatků u opravných prostředků, především u dovolání, se 

budeme dále věnovat právě těmto oblastem. Smyslem této kapitoly je upozornit na odlišnost 

důvodů odvolání a dovolání. Podstata těchto důvodu je totiž z určitého pohledu představována 

spektrem přecházejícím od skutkových otázek k otázkám právním. 

 

 

1.1 Dokazování v odvolacím řízení a koncentrace řízení 

 

Význam rozlišení mezi tím, co je ještě skutkovým zjištěním, a co už jeho právním 

posouzením, je pro opravné prostředky značný. Jestliže totiž účastníci nemají povinnost svůj 

tvrzený nárok právně kvalifikovat a jsou povinni pouze vylíčit všechny podstatné okolnosti a 

označit důkazy k jejich prokázání, mohou tím spíše své vlastní tvrzené právní posouzení měnit 

či uvádět nové i v řízení před odvolacím soudem. To, co platí pro účastníkovo právní 

hodnocení, však neplatí stejně pro jeho skutková tvrzení.11 

V této kapitole se budeme zabývat významem tohoto odlišení pro možnost naplnění 

odvolacích důvodů a s tím související koncentrací řízení jako základního aspektu tvrzení 

skutkových okolností před soudem prvního stupně. Dále budou předestřeny možnosti 

odlišného právního posouzení zjištěného skutkového stavu, problematika nových skutečností 

 
10 FASCHING, H. W. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Band 4, Teilband 1, §§ 461 bis 576 ZPO. 

Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, s. 248–249. 
11 K tomu např. DERKA, L. Hranice neúplné apelace. Právní rozhledy, 2003, č. 6, str. 297. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/31HYTCPGCL27AKB7H7BN3QEDJGJF7C476K5V459XGS5IJYKC6N-31965?func=service&doc_number=000549902&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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a důkazů v odvolacím řízení a tzv. princip neúplné apelace ovlivňující rozsah skutečností 

zjišťovaných v odvolacím řízení. 

Koncentrace řízení je projevem zásady legálního pořádku, podle níž je řízení rozděleno 

do několika stadií, ve kterých (a pouze v nich) lze provést stanovené úkony.12 Oproti tomu 

podle zásady arbitrárního pořádku nebo též jednotnosti řízení tvoří celé řízení jednotný celek, 

jehož konkrétní podobu stanovuje soud. V tomto jednotném celku mohou účastnící kdykoli 

činit procesní úkony (nová skutková tvrzení, nově označované důkazy), a to v rámci „čisté“ 

podoby této zásady i v odvolacím řízení.13 

Naše občanské soudní řízení lze charakterizovat jako jednotné, s prvky zásady legálního 

pořádku. Tedy ani zásada arbitrárního pořádku, byť převažující, se stejně jako ostatní procesní 

zásady neuplatňuje ve své čisté podobě a v plném rozsahu. Tímto prvkem zásady legálního 

pořádku je právě institut koncentrace řízení, zavedený do civilního procesu roku 2000 a 

novelizovaný zákonem č. 7/2009 Sb. s účinností od 1. července 2009. 

Koncentrace řízení je upravena v ust. § 118b o. s. ř., které stanoví, že rozhodné skutečnosti 

musejí účastníci uvést a důkazy k jejich prokázání označit do konce přípravného jednání; 

nebylo-li nařízeno, tak do konce prvního jednání ve věci, příp. do uplynutí lhůty stanovené 

k doplnění skutkových tvrzení nebo návrhů důkazů. Koncentrace řízení má za cíl urychlit 

průběh soudního řízení a má svůj vliv také na pojetí apelačního opravného systému vzhledem 

k odvolání jako řádnému opravnému prostředku. 

V souvislosti s tím, jaké procesní účinky spojuje zákon se skončením prvního jednání ve 

věci, je dobré vymezit, kdy toto jednání vlastně končí a které úkony jsou od tohoto okamžiku 

stranám zapovězeny. V rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 4616/2010 ze dne 4. září 

2013 vyřkl Nejvyšší soud názor, že první jednání končí okamžikem, v němž soud provedl 

všechny úkony nutné k přistoupení k dokazování a provedl alespoň úkony stanovené v ust. § 

118 odst. 1 a 2 o. s. ř.14  

Z toho vyplývá, že až na dále specifikované výjimky se účinky koncentrace vztahují na 

ta skutková tvrzení a k jejich prokázání označené důkazy, ohledně nichž tíží účastníky řízení 

procesní břemena. Význam těchto výjimek není radno podceňovat, neboť mají svůj význam 

 
12 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 79–80. 
13 Op. cit., str. 78. 
14 Především tedy přednesení žaloby žalobcem; vyjádření se žalovaného k věci; přečtení podání nepřítomných 

účastníků; výzva účastníků, kteří se dosud nevyjádřili k jejich vyjádření; sdělení výsledků přípravného jednání 

předsedou senátu a podle toho uvedení shodných a sporných tvrzení a na to navazujících důkazů k provedení. 

Blíže viz KRÁLÍK, M.; VAŠÍČEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. 

Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 558. 
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pro naplnění účelu koncentrace a urychlení soudního řízení, současně na podmínky a podobu 

odvolacího řízení jako celku. Proto je třeba provést koncentraci řízení co nejefektivněji tak, 

aby nebyla na jednu stranu obcházena a nemíjela se tak účinkem, ale aby současně nebyla 

mechanicky aplikována a nebránila tak účastníkům řízení v plném využití jejich procesních 

práv a realizaci jejich práva na spravedlivý proces. 

Výjimky ze zásady koncentrace jsou celkem čtyři. Obecně je to případ, v němž účastníci 

nebyli poučeni o následcích koncentrace. Dále může soud přihlédnout k později uvedeným 

skutečnostem a označeným důkazům, kterými má být zpochybněna věrohodnost již 

provedených důkazů, nebo ke skutečnostem, které nastaly po přípravném, potažmo prvním 

jednání ve věci. Ke skutečnostem a důkazům, které nemohl účastník bez své viny uvést, může 

soud přihlédnout, byly-li uvedeny poté, co byl účastník ve smyslu ust. § 118a o. s ř. vyzván 

k jejich doplnění. 

Z uvedených výjimek z koncentrace řízení nás budou nejvíce zajímat ty, které mají svou 

souvislost s odvolacími důvody, neboť pro ty je nejdůležitější rozlišení mezi skutkovým 

zjištěním a právním posouzením. Je tomu tak proto, že v opravném systému neúplné apelace, 

pro který zásadně platí zákaz novot, hraje důležitou roli, co lze vůbec považovat za skutečnost 

nebo důkaz nově uplatnitelné v odvolacím řízení. 

Výjimka z koncentrace řízení v podobě tvrzení skutečností a navrhování důkazů, kterými 

má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, je v podstatě odvolacím 

důvodem dle ust. § 205a písm. c) o. s. ř.15 Význam dikce tohoto ustanovení „na nichž spočívá 

rozhodnutí soudu prvního stupně“ nelze chápat tak, že účastník má možnost zpochybnit pouze 

důkazní prostředky zcela kruciálního významu pro rozhodnutí. Tuto podmínku je nutno chápat 

v souvislosti se zásadou volného hodnocení důkazů, u níž soud přihlíží ke všemu, co za řízení 

vyšlo najevo, a důkazy hodnotí jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti. Odvolací důvod 

v podobě zpochybnění věrohodnosti provedených důkazů tedy spočívá také ve zpochybnění 

těch důkazů, které mohou mít vliv na úsudek o věrohodnosti důkazních prostředků anebo na 

to, že má být určitý důkazní prostředek hodnocen jinak. Současně může mít toho zpochybnění, 

spolu s již známými skutečnostmi, vliv na posouzení jiných, již provedených důkazních 

prostředků, ze kterých soud prvního stupě vycházel při svém hodnocení.16 

 
15 Z ust. § 205a písm. c) o. s. ř.: „(…) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž 

spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně“. 
16 Srov. KRÁLÍK, M.; VAŠÍČEK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. 

Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 562. 
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Toto odvolatelovo zpochybnění není zcela libovolné, nýbrž je usměrněno požadavkem na 

možnost změny skutkových zjištění soudem prvního stupně, naplní-li takovým návrhem 

podmínky příslušné výjimky. Jejím naplněním zde rozumíme veskrze zpochybnění 

věrohodnosti provedených důkazních prostředků, nikoli tvrzení takových skutečností a 

označení takových důkazů k jejich prokázání, kterými by mohl být skutkový stav (zjištěný 

důkazními prostředky, jejichž věrohodnost nebyla zpochybněna) zjištěn jinak.17 Stejně tak se 

zpochybněním věrohodnosti provedených důkazních prostředků, jak ostatně konstantně 

dovozuje judikatura Nejvyššího soudu,18 nerozumí označování nových důkazů, kterými 

účastník v podstatě doplňoval nové skutkové okolnosti a snažil se tak (ať už vědomě, či nikoli) 

působit na změnu skutkových zjištění soudu prvního stupně. V odvolacím řízení by totiž 

neměl být skutkový základ měněn, nýbrž se přezkum rozhodnutí soudu prvního stupně 

odvolacím soudem týká toho, zda byl skutkový stav zjištěn procesně bezvadným postupem.19 

Druhou podstatnou výjimku tvoří skutečnosti či důkazy, které nastaly či vznikly až po 

vydání rozhodnutí soudem prvního stupně, a naplňují tedy výjimku z koncentrace ve smyslu 

ust. § 118 odst. 1 o. s. ř., potažmo odvolací důvod dle ust. § 205 písm. f) o. s. ř. Jedná se o 

skutečnosti a důkazy, které účastník nemohl před koncentrací řízení, potažmo před vydáním 

rozhodnutí soudem prvního stupně uplatnit, neboť v té době ještě neexistovaly. Vzhledem 

k objektivní nemožnosti účastníka řízení takové skutečnosti tvrdit a důkazy navrhnout, je zde 

umožněno je tvrdit i po nastalé koncentraci řízení, a to i v odvolacím řízení, a nemusí je tak 

ve smyslu ust. § 228 odst. 1 o. s. ř. uplatnit až jako důvod žaloby na obnovu řízení.20 

Od skutečností a důkazů, které odvolatel nemohl v řízení před soudem první instance 

tvrdit a které se odrážejí v odvolacím důvodu dle ust. § 205 odst. 2 písm. f) o. s. ř., je nutno 

odlišit odvolací důvody dle ust. § 205 odst. 2 písm. b), d) a e) o. s. ř. U těchto odvolacích 

důvodů se jedná o vady při zjišťování skutkového stavu způsobené buďto nepřihlédnutím 

k tvrzeným skutečnostem a navrženým důkazům, ačkoli nebyly splněny podmínky 

koncentrace [§ 205 odst. 2 písm. b)], nebo soud navržené důkazy neprovedl, což vyústilo 

v neúplně zjištěný skutkový stav [§ 205 odst. 2 písm. d)], anebo dospěl soud na základě 

provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním [§ 205 odst. 2 písm. e)]. 

 
17 Srov. BUREŠ, J. In DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 842. 
18 Např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 818/2003 ze dne 16. července 2003. 
19 Srov. DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 1639. Z podstaty odvolání jako řádného opravného prostředku však vyplývá možnost 

odlišných skutkových zjištění, která ovšem musí být v souladu se zásadou přímosti zjištěna opakovaným 

provedením dokazování, srov. ust. § 213 odst. 2 o. s. ř. 
20 Srov. ust. § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. 
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V těchto široce pojatých odvolacích důvodech lze spatřovat důvody svou povahou 

skutkové. Pokrývají značnou část relevantních možností, které mohou nejčastěji nastat, aniž 

by přitom vybočovaly z mezí systému neúplné apelace. Korekci těchto důvodů pak tvoří 

promítnutí podmínek výše popsané koncentrace řízení do celkové úpravy podmínek odvolání. 

Pomineme-li odvolací důvody podle ust. § 205 odst. 2 písm. a) a c) o. s. ř., tedy nesplnění 

podmínek řízení v širším smyslu21 a možné nesprávné rozhodnutí ve věci proto, že řízení bylo 

stiženo vadou,22 je vhodné upozornit na odvolací důvod dle ust. § 205 odst. 2 písm. g) o. s. ř. 

Jedná se o případy, v nichž rozhodnutí soudu spočívalo na nesprávném právním posouzení 

věci. Vzhledem k povaze tohoto důvodu odvolání bude o nesprávném právním posouzení jako 

důvodu k uplatnění řádného i mimořádného opravného prostředku pojednáno v následujících 

částech o dovolacím řízení. 

V odvolacím řízení má svůj význam a specifickou povahu sběr skutkové materie a 

opakování dokazování odvolacím soudem. V duchu zásady přímosti a ústnosti může odvolací 

soud zopakovat dokazování, na jehož základě dospěl soud prvního stupně ke svým skutkovým 

zjištěním; toto dokazování zopakuje vždy, má-li za to, že z daných důkazů lze dospět 

k odlišným skutkovým závěrům (§ 213 odst. 2 o. s. ř.). Dále odvolací soud zopakuje důkazy 

provedené soudem prvního stupně, ze kterých nebyla učiněna žádná skutková zjištění, pokud 

k daným skutečnostem chce odvolací soud přihlédnout (§ 213 odst. 3 o. s. ř.). S tím, že 

odvolací soud může provést i nové důkazy navržené účastníky, jeví-li se to potřebné ke zjištění 

skutkového stavu. To vše za výše uvedených podmínek ust. § 205a o. s. ř. 

Při přezkumu rozhodnutí odvolacím soudem se jedná o stanovení míry, do jaké může 

odvolací soud sám provádět dokazování a docházet tak k vlastním skutkovým zjištěním. 

Případně se nabízí otázka, do jaké míry by měl soud pouze „kontrolovat“ korektnost, resp. 

zákonnost, procesního postupu soudu první instance jako soudu, kterému především přísluší 

zjišťování skutkového stavu23, a je proto někdy též označován jako skutková instance. 

Pro zjišťování skutkového stavu v odvolacím řízení a s tím souvisejícím opakováním 

dokazování je neméně důležitá výše nastíněná koncentrace řízení. Je důležité stanovit, do jaké 

míry, opakuje-li odvolací soud dokazování, je sám vázán koncentrací řízení, která nastala před 

 
21 K označení podmínek řízení ve smyslu ust. § 205 odst. 2 písm. a) jako podmínek v „širším pojetí“ viz např. 

DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: C. 

H. Beck, 2009, str. 1627. 
22 Vada řízení může mít např. podobu přihlédnutí soudu k tvrzeným skutečnostem či navrženým důkazům 

navzdory nastalé koncentraci řízení nebo např. k podobě nepoučení účastníka v případech, kdy je poučení 

vyžadováno. 
23 Srov. MALENOVSKÝ, R. K jedné zásadní otázce doplnění dokazování v řízení před odvolacím soudem dle 

občanského soudního řádu. Soudce, 2008, č. 3, str. 9. 
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soudem prvního stupně. Odvolací soud zásadně odmítne důkazy navržené stranami v rozporu 

s ust. § 205a, a to i tehdy, mohly-li by tyto důkazy mít vliv na skutková zjištění a rozhodnutí 

odvolacího soudu.  

Na druhou stranu vzniká otázka, zda lze v odvolacím řízení uplatnit nová tvrzení a nové 

důkazy za situace, kdy byl účastník v řízení před soudem prvního stupně řádně poučen dle ust. 

§ 118a o. s. ř. Občanský soudní řád sice v ust. § 213b odst. 1 stanoví, že v odvolacím řízení 

nemohou být uplatněny nové skutečnosti a důkazy v rozporu s ust. § 205a o. s. ř., nicméně 

odst. 2 téhož ustanovení k tomu dodává, že nesplnění poučovací povinnosti dle ust. § 118a 

o. s. ř. ohledně uvedení dalších tvrzení nebo důkazů je vadou řízení, je-li tato povinnost 

důsledkem odlišného právního názoru. Někteří autoři a stejně tak judikatura Ústavního soudu 

vyslovují názor, že dospěje-li odvolací soud k odlišnému právnímu názoru, než zaujal soud 

prvního stupně, musí účastníkům ve smyslu ust. § 213b odst. 2 o. s. ř. umožnit doplnění jejich 

skutkových tvrzení a důkazů tak, aby mohli efektivně reagovat na vzniklou procesní situaci.24 

Řečené do jisté míry prolamuje princip koncentrace uplatněný v řízení před soudem 

prvního stupně, jinak podmiňující přípustnost odvolacích důvodů a výjimky ze zákazu novot 

v odvolacím řízení.25 Za tímto účelem je odvolací soud povinen účastníky ve smyslu ust. 

§ 118a o. s. ř. poučit a dát jim tak možnost účelné procesní obrany. Tento názor sdílí Ústavní 

soud např. v nálezu sp. zn. III. ÚS 618/2004 ze dne 3. března 2005, ve kterém „dal také 

Ústavní soud najevo, že změna právního náhledu, jež změnu rozhodnutí soudu prvního stupně 

neopodstatňuje (§ 220 o. s. ř.), je důvodem kasačního rozhodnutí odvolacího soudu, přičemž 

z hlediska ústavněprávního se tím účastníkům otevírá možnost uplatnění práva vyjádřit se k 

němu, případně i předložit nové důkazy, které z pohledu dosavadního nebyly relevantní. (…) 

pokud tedy odvolací soud bez dalšího rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, a to po změně 

právního náhledu nezakládajícího důvod změny rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 220 o. s. 

ř.), aniž by postupoval podle § 118a odst. 2 o. s. ř., pak nejednal v souladu se zásadami 

spravedlivého procesu, neboť tímto odňal stěžovateli reálnou možnost jednat před soudem, 

spočívající v oprávnění právně a skutkově argumentovat, v důsledku čehož došlo k porušení 

základního práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“26. 

 
24 Srov. DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 1724–1725, a judikaturu tam uvedenou. 
25 Srov. SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 191. 
26 Podobně také např. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 4/97 ze dne 9. listopadu 2000 nebo nález sp. zn. III. 

ÚS 765/02 ze dne 15. května 2003. 
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Oproti právě uvedenému se komentářová literatura přiklání k názoru, že uvádění nových 

skutečností a navrhování nových důkazů je možné pouze tehdy, pokud soud prvního stupně 

nepoučil účastníky, a toto poučení tak musí být nahrazeno odvolacím soudem.27 

Jeden názor tedy podporuje pouze jedno poučení ve smyslu ust. § 118a o. s. ř. a striktní 

dodržení zásady koncentrace a jejích výjimek dle ust. § 118b odst. 1 ve spojení s ust. § 205a 

o. s. ř., zatímco druhý chápe poučení jako obecně platné pro řízení před soudem prvního stupně 

i soudem odvolacím, a přiklání se tudíž k možnosti prolomení zásady koncentrace řízení a 

zákazu novot v odvolacím řízení. Pokud by ve smyslu výše uvedených nálezů Ústavního 

soudu nenaplňovaly odlišné právní závěry odvolacího soudu podmínky pro změnu rozhodnutí 

dle ust. § 220 odst. 1 a 2 o. s. ř. a současně by provedení nových důkazů bránilo ust. § 213 

odst. 4 o. s. ř. a pro potřebná skutková zjištění by bylo zapotřebí rozsáhlého dokazování, pak 

soud v obou případech rozhodnutí soudu prvního stupně zruší dle ust. § 219a odst. 1 písm. a), 

potažmo odst. 2 o. s. ř.28  

Pro první názor připouštějící novoty i navzdory poučení v řízení před soudem prvního 

stupně hovoří argument, že toto poučení bylo adresováno účastníku, který byl zatížen 

důkazním břemenem a který by bez uplatnění dalších skutečností a důkazů nesl riziko ztráty 

sporu. Dané poučení tedy podle tohoto názoru nebylo určeno straně, která byla v řízení před 

soudem prvního stupně úspěšná, a v případě odlišného právního náhledu odvolacího soudu 

musí být tento účastník o možném neblahém následku tohoto názoru odvolacím soudem 

poučen a musí mít možnost v tomto ohledu doplnit svá skutková tvrzení a navrhnout potřebné 

důkazy.29 

Pro druhý závěr, tj. že v odvolacím řízení platí zákaz novot dle ust. § 205a o. s. ř. v případě 

splnění poučovací povinnosti soudem prvního stupně dle ust. § 118a odst. 1 až 3, hovoří kromě 

komentářové literatury i dikce ust. § 215 odst. 2 o. s. ř. a contrario, podle níž se pro jednání 

před odvolacím soudem (v případě, že předseda senátu nepodá zprávu o dosavadním průběhu 

řízení) neužije ust. § 118a odst. 1 až 3.30 

 
27 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. Praha: C. 

H. Beck, 2009, str. 1718, nebo JAKŠIČ, V. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení 

sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 931. 
28 Srov. JAKŠIČ, V. In LAVICKÝ, P.; a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický 

komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 931. 
29 SVOBODA, K. Do jaké míry lze dokazovat před odvolacím soudem. Právní fórum, 2008, č. 6, str. 252. 
30 Ustanovení § 215 odst. 2 o. s. ř.: „Po zahájení jednání podá předseda nebo pověřený člen senátu zprávu o 

dosavadním průběhu jednání; jinak platí pro jednání před odvolacím soudem přiměřeně § 116 až 118, § 118a 

odst. 4 a § 119.“ K tomu srov. JAKŠIČ, V. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení 

sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 936. 
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Dá se současně říct, že uvedený rozpor je částečně důsledkem poměřování zásady 

dvojinstančnosti a zásady přímosti. Zásada dvojinstančnosti požaduje, aby závěry vyplývající 

z dokazování mohly být přezkoumány dalším (vyšším) soudem. Jak ale bylo naznačeno, může 

odvolací soud závěry soudu prvního stupně přezkoumat pouze za určitých podmínek. 

Odvolací soud sice není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvního stupně (ust. § 

213 odst. 1 o. s. ř.), nicméně v duchu zásady přímosti může odvolací soud hodnotit důkazy 

provedené soudem prvního stupně, má-li za to, že je možné je po skutkové stránce hodnotit 

odlišně, pouze po zopakování dokazování. 

Na rozdíl od zásady dvojinstančnosti31 je zásada přímosti chápána jako ústavní princip (k 

tomu srov. explicitní zakotvení související zásady ústnosti v čl. 96 Ústavy), a tedy jako součást 

práva na spravedlivý proces. Tak ostatně judikuje Ústavní soud ve svých nálezech, např. 

v nálezu sp. zn. I. ÚS 3725/10 ze dne 3. srpna 2011 nebo nálezu sp. zn. IV. ÚS 275/98 ze dne 

29. května 2000 a dalších, v nichž vyslovil názor, že nezopakování dokazování odvolacím 

soudem za současného odlišného hodnocení předmětných důkazů je porušením zásady 

přímosti řízení jako jedné ze základních zásad civilního procesu a ústí v zásah do ústavně 

zaručených práv, a tím i porušení práva na spravedlivý proces. 

 

 

1.2 Odlišení skutkové a právní otázky v řízení o dovolání 

 

1.2.1 Vztah předpokladů přípustnosti a důvodu dovolání 
 

Podmínky přípustnosti dovolání dle ust. § 237 o. s. ř. lze rozdělit do čtyř okruhů. Jsou to 

za prvé otázky, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe 

dovolacího soudu. Za druhé jsou to otázky, které v rozhodování dovolacího soudu dosud 

nebyly vyřešeny. Za třetí je to otázka, která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně. Za 

čtvrté se jedná o situaci, v níž má být dovolacím soudem již dříve vyřešená právní otázka 

posouzena jinak. Všem těmto předpokladům je společné, že se jedná o otázky hmotného nebo 

procesního práva, na nichž závisí dané rozhodnutí s tím, že výčet těchto důvodů je taxativní. 

Předmětné okruhy případů mají mít vždy povahu otázek právních, nikoli skutkových.32 

Předpoklady přípustnosti dovolání upravuje také ust. § 238a o. s. ř., podle nějž se tyto 

podmínky vztahují na usnesení odvolacího soudu ohledně procesního nástupnictví či 

 
31 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 185. 
32 Viz § 241a odst. 1 o. s. ř. 
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přistoupení dalšího účastníka řízení. Vzhledem k povaze rozhodnutí, pro která je dovolání dle 

ust. § 238a o. s. ř. taktéž přípustné, se budeme v dalším výkladu věnovat přípustnosti dovolání 

podle ust. § 237 o. s. ř. 

Zabýváme-li se blíže čtyřmi kategoriemi předpokladů přípustnosti dovolání podle ust. § 

237 o. s. ř., jedná se v prvním případě o situaci, kdy se na případ řešený před odvolacím 

soudem vztahuje ustálená judikatura dovolacího soudu, kterou však odvolací soud ve svém 

rozhodnutí nerespektoval. Jelikož působí dovolací soud jako sjednocovatel judikatury, je 

smyslem tohoto dovolacího důvodu uvedení rozporného rozhodnutí odvolacího soudu do 

souladu s touto ustálenou judikaturou.33 Přípustnost dovolání za tohoto předpokladu tedy cílí 

skrze zásady legitimního očekávání a předvídatelnosti rozhodování na zachování právní jistoty 

subjektů práva, aby obdobné případy byly obdobně také posuzovány (srov. ust. § 13 OZ). 

Na případy, pro které buďto judikatura Nejvyššího soudu neexistuje, anebo není jednotná, 

se vztahuje v pořadí druhý a třetí předpoklad přípustnosti dovolání. Totiž dovolání za 

předpokladu potřeby vyřešení právní otázky, která dosud v rozhodovací činnosti dovolacího 

soudu řešena nebyla, nebo která je řešena rozdílně. 

Poslední, čtvrtý předpoklad umožňuje reagovat na situace, v nichž vývoj právní 

argumentace odůvodňuje změnu dosavadní ustálené rozhodovací praxe a umožňuje tak 

dovolateli požadovat odlišné posouzení již dříve řešené právní otázky.34 

Dovolací důvod (viz dále část 1.2.2) a předpoklady přípustnosti působí ve vzájemné 

souvztažnosti. Pro přípustnost dovolání je zapotřebí, aby bylo dovolacím soudem kladně 

posouzeno naplnění některého z předpokladů přípustnosti, a to právě prizmatem jediného 

možného dovolacího důvodu.35 Karel Svoboda poznamenává, že dovolací důvod je třeba 

chápat v užším a širším smyslu.36 

Dovolací důvod v užším smyslu znamená v pojetí ust. § 241a odst. 1 o. s. ř. vymezení 

samotné otázky hmotného nebo procesního práva, která byla podle tvrzení dovolatele 

odvolacím soudem vyřešena nesprávně. Dovolací důvod v širším smyslu spočívá v objasnění, 

jak a proč má být právní otázka uplatněná dovolatelem vyřešena. U dovolacího důvodu 

v širším smyslu se jedná o materiální posouzení tvrzeného nesprávného právního posouzení 

 
33 VOJTEK, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 988. 
34 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. § 201 – 250l občanského soudního 

řádu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, str. 180. 
35 MACKOVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 550. 
36 SVOBODA, K. In SVOBODA, K.; TRNĚNÁ, K. Dovolání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 65. 
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věci dle ust. § 241a odst. 3, tedy vymezení konkrétní právní otázky a zdůvodnění domnělé 

nesprávnosti jejího vyřešení. Ve spojení s ust. § 237 o. s. ř. navazuje na předpoklady 

přípustnosti dovolání (viz výše část 1.2.1), které tvoří formální odůvodnění dovolání. 

U nesprávného právního posouzení jde proto o obsahové objasnění podstaty domněle 

nesprávného právního posouzení z hlediska předpokladů přípustnosti dovolání. Svoboda 

dodává, že „dovolací důvod poskytuje odpověď na otázku, co (dovolatelem vymezená právní 

otázka, viz § 241a odst. 1 o. s. ř.) a konkrétně proč má dovolací soud řešit (například proč má 

Nejvyšší soud přehodnotit svoji dosavadní rozhodovací praxi, proč konkrétně je rozhodnutí 

odvolacího soudu v rozporu s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu, viz § 241a odst. 3 o. s. ř.), 

předpoklad přípustnosti vymezuje ‚abstraktní proč‘, tedy identifikuje obecný procesní důvod, 

proč se dovolací soud má záležitostí zabývat (citace přiléhavé části § 237 o. s. ř.), včetně 

uvedení konkrétní judikatury Nejvyššího soudu, o kterou se přípustnost opírá; vymezením 

předpokladu přípustnosti však již není popis právních závěrů pramenících z této judikatury (to 

už je součástí popisu dovolacího důvodu v širším smyslu)“.37 

Byť jsou obě tyto náležitosti dovolání formálně odděleny, logicky spolu souvisejí a 

nemohou být uplatnitelné jedna bez druhé. V praxi to znamená, že každé tvrzené nesprávné 

právní posouzení, které je pro daný případ rozhodující, musí naplňovat určitý předpoklad 

přípustnosti dle ust. § 237 o. s. ř. Pokud by například bylo namítáno vícero údajně nesprávně 

posouzených právních otázek, může být přípustnost dovolání posouzena jen vzhledem k tomu 

dovolacímu důvodu, ke kterému je vztažen a odůvodněn některý z předpokladů přípustnosti 

dovolání. V tomto smyslu rozhodl Nejvyšší soud usnesením sp. zn. 22 Cdo 2508/2015 ze dne 

17. února 2017, že k „přípustnosti dovolání nepostačuje ani vymezení jednotlivých dovolacích 

námitek, aniž by společně s nimi byla vymezena otázka přípustnosti dovolání“.38 

Uvažme příklad dovolatele spatřujícího přípustnost dovolání v rozporu rozhodnutí 

odvolacího soudu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. Z pohledu soudu výše 

uvedené znamená, že případný odmítavý názor o přípustnosti dovolání pro rozpor s ustálenou 

judikaturou dovolacího soudu musí dovolací soud nejen odůvodnit odkazem na svá konkrétní 

rozhodnutí, ale musí tak učinit prostřednictvím těch rozhodnutí, která přímo řeší konkrétní 

právní otázku položenou dovolatelem. Při absenci takto přiléhavé judikatury je odůvodnění 

 
37 Op. cit., s. 66. 
38 Podobně pak z judikatury Ústavního soudu např. usnesení sp. zn. I. ÚS 3524/13 ze dne 21. ledna 2014. 
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usnesení Nejvyššího soudu, kterým vyslovil nepřípustnost dovolání nedostatečné, a je 

v dalším procesním postupu účastníků napadnutelné ústavní stížností.39 

Pro odlišení skutkové a právní otázky je stěžejní především povaha právního posouzení 

věci jako důvodu dovolání, a to v případě jeho tvrzené nesprávnosti. V další části se proto 

zaměříme na samotný dovolací důvod jako jádro přípustnosti dovolání. 

 

 

1.2.2 Nesprávné právní posouzení věci 
 

Skutečnost, že dovolacím důvodem je jedině nesprávné právní posouzení věcí, tvoří 

základ každého z výše rozebíraných předpokladů přípustnosti dle ust. § 237 o. s. ř. Na tomto 

místě je naším cílem objasnit, co vlastně znamená nesprávné právní posouzení a jak se tento 

tvrzený dovolací důvod v dalším řízení projevuje. 

Co se přípustnosti dovolání týče, je dovolací soud zcela „právní instancí“40. Jiná situace 

panuje v dovolacím řízení v případech, kdy je dovolání shledáno přípustným a dovolací soud 

se v návaznosti na to může dle ust. § 242 odst. 3 o. s. ř. zabývat i vadami zmatečnosti dle ust. 

§ 229 o. s. ř. Zde se však vzhledem k tématu zaměříme pouze na právní otázku dle ust. § 241a 

o. s. ř. jako rozlišovací kritérium povolení dovolacího přezkumu. 

Tak jako je na první pohled jasné, že pro přípustnost dovolání jsou relevantní pouze 

otázky právní,41 je v praxi leckdy obtížné určit, co je opravdu právní otázkou a co je ještě 

otázkou skutkovou. Dovolatelé se často potýkají se situací, jak správně vymezit tvrzený 

dovolací důvod, přičemž není překvapující, že je dovolání mnohdy Nejvyšším soudem 

odmítnuto, jelikož ten vyhodnotil tvrzený důvod dovolání jako otázku skutkovou, nikoli 

právní.42 

Typickou situací, pro kterou vyhodnotí dovolací soud podané dovolání jako nepřípustné, 

je situace, v níž dovolatel ve svém podání namítá odlišné posouzení určité právní otázky, u 

které namítá, že se odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury dovolacího soudu. Přičemž 

podle dovolacího soudu (a dovozuje tak ve velké většině případů) je důvodem tohoto 

 
39 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1538/14 ze dne 17. května 2016 či sp. zn. I. ÚS 2936/15 ze dne 

17. srpna 2016. 
40 Srov. SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 225; usnesení Nejvyššího soudu 

sp. zn. 32 Cdo 3008/2015 ze dne 5. ledna 2016 či sp. zn. 22 Cdo 4229/2015 ze dne 23. února 2016.  
41 Viz ust. § 241a odst. 1 o. s. ř.: „Dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá 

na nesprávném právním posouzení věci.“ 
42 JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha IV. § 201–250l občanského soudního 

řádu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, str. 180. 
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odlišného právního posouzení také odlišný tvrzený skutkový stav. Tímto způsobem dovolatel 

nenaplňuje podmínky přípustnosti dovolání v podobě nutnosti vyřešení otázky hmotného nebo 

procesní práva (ust. § 237 o. s. ř.), jelikož jím uplatněný důvod je v podstatě tvrzení odlišných 

skutkových okolností, než z jakých odvolací soud vycházel, resp. odlišné právní posouzení 

věci budované na odlišném skutkovém stavu. Takováto změna je v řízení před dovolacím 

soudem nepřípustná, přičemž i v řízení před soudem odvolacím může být uplatněna pouze za 

určitých podmínek (viz ust. § 205 a 205a o. s. ř.). 

Uvedený problém při rozhraničení skutkové a právní otázky lze ilustrovat na příkladě 

odmítnutí dovolání Nejvyšším soudem, např. usnesením sp. zn. 25 Cdo 5108/2015 ze dne 27. 

ledna 2016. V tomto případě uplatňoval dovolatel proti hlavnímu městu Praze náhradu škody 

z důvodu úrazu na chodníku v zimě údajně neudržovaném; v dovolání namítal porušení tzv. 

generální prevence žalovaným43 a současně nesprávné právní posouzení kategorie chodníku 

odvolacím soudem, který dle dovolatele patří do první, nikoli druhé (zákonné) kategorie. 

Dovolací soud v tomto případě dovolání postupem dle ust. § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, 

jelikož nesplňovalo podmínky přípustnosti dovolání podle ust. § 237 o. s. ř. Dovolací soud 

dospěl k závěru, že namítané právní otázky nejsou pro rozhodnutí relevantní, jelikož dovolatel 

jimi ve skutečnosti zpochybňuje skutková zjištění odvolacího soudu. Odvolací soud totiž 

vzhledem k provedenému dokazování došel k závěru, že z pohledu žalovaného nebyla 

zanedbána jeho povinnost ošetřování chodníků v zimním období. V důsledku toho nedošlo ze 

strany žalovaného ani k porušení generální prevence ve smyslu tehdy platného ust. § 415 obč. 

zák. 

S ohledem na provedené dokazování a skutkové závěry odvolacího soudu dovolací soud 

v uvedeném případě uzavřel, že dovolatel neuplatnil přípustný dovolací důvod. Tvrzené 

nesprávné právní posouzení vzniku odpovědnosti žalovaného za škodu z důvodu tvrzeného 

porušení povinnosti generální prevence nebylo v daném případě veskrze právní otázkou ve 

smyslu ust. § 237 o. s. ř. ve spojení s ust. § 241a odst. 1 o. s. ř. Uvedený dovolací důvod byl 

ve skutečnosti budován na odlišném skutkovém stavu, a sice na tvrzené skutkové okolnosti, 

že zimní údržba daného chodníku byla žalovaným zanedbána. Jelikož však odvolací soud 

došel ke skutkovým zjištěním, podle kterých k zanedbání údržby chodníku ze strany 

žalovaného nedošlo, nejedná se v případě takto tvrzeného dovolacího důvodu o důvod ve 

smyslu ust. § 237 o. s. ř. přípustný. 

 
43 Ust. § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. prosince 2013: „Každý je povinen 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 
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Na tomto závěru dovolacího soudu nic nemění ani případné nesprávné posouzení 

kategorie chodníku. I v případě nesprávného právního posouzení by bylo dovolání způsobilé 

k projednání pouze při odlišných skutkových zjištěních. Na uvedeném závěru nemůže podle 

zmiňovaného rozhodnutí nic změnit skutečnost, jedná-li se o chodník první nebo druhé 

kategorie. 

Podobně judikoval Nejvyšší soud i ve svých dřívějších rozhodnutích. Např. podle 

rozsudku sp. zn. 29 Odo 268/2003 ze dne 27. října 2004 dovolací soud vychází při hodnocení 

právního posouzení odvolacího soudu ze skutkového stavu jím zjištěného, a to i tehdy, jsou-li 

v rámci podaného dovolání zpochybněny i tyto skutkového závěry (odvolacího soudu). 

Výše uvedené je nejtypičtějším případem, pro který bývají dovolání Nejvyšším soudem 

odmítnuta. Jedná se o případy, kdy dovolatel sice tvrdí jako dovolací důvod nesprávné právní 

posouzení určité otázky, při kterém se odvolací soud odchýlil od ustálené judikatury 

dovolacího soudu, příp. má domnělý dovolací důvod naplňovat další z podmínek dle ust. § 237 

o. s. ř., avšak důvodem tvrzeného odlišného právního posouzení je taktéž odlišný tvrzený 

skutkový stav. Jinak řečeno, je odlišné právní posouzení určité otázky hmotného či procesního 

práva závislé na jiném než původně učiněném skutkovém zjištění. Typicky dovolatel dovozuje 

z provedených důkazů odlišné závěry nebo namítá vadu v procesu jejich hodnocení, a to ať už 

explicitně, anebo „skrytě“ pod námitkou nesprávného právního posouzení skutku, které by 

však ve skutečnosti mohlo být nejvýše následkem, nikoli příčinou potenciální vady 

dokazování. 

Jako přípustný dovolací důvod je posuzován pouze důvod svou povahou zcela právní, 

nikoli skutkový. Jelikož má výše uvedený tvrzený předpoklad přípustnosti především aspekt 

skutkový, nemůže být jako takový způsobilý k projednání a rozhodnutí dovolání. Pro naplnění 

dovolacího důvodu by posuzovaná skutková okolnost musela být v procesu dokazování 

zjištěna jinak, totiž tak, aby současně odůvodňovala jiné právní posouzení. Právě tato hranice 

v podobě nutnosti odlišného skutkového předpokladu následně jiného (nesprávného) právního 

posouzení se jeví jako tenká. 

V rozsudku sp. zn. 29 Cdo 1373/2000 ze dne 30. ledna 2001 Nejvyšší soud konstatoval, 

že „(p)rávní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní 

normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu určil sice správně, ale 

nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval“. K tomuto pojetí se 

právní věda i soudní praxe opakovaně vrací s tím, že se může jednat o normu hmotného i 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbpteok7mnsg6xzrgm3tg
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procesního práva.44 Podstata právní otázky v přípustnosti dovolání by podle uvedeného měla 

spočívat ve třech základních okruzích. Pro přístup k dovolacímu soudu je nutné, aby odvolací 

soud v právní otázce, na jejímž vyřešení své rozhodnutí založil, pochybil při výběru či 

interpretaci právní normy nebo v procesu subsumpce. 

Často uváděný rozsah toho, co se rozumí nesprávným právním posouzením, není zcela 

jasný. Samotné kritérium výběru rozhodné právní normy by nemělo činit zvláštní potíže. 

Nemáme zde na mysli, že otázku, která norma je pro daný případ ta správná, je vždy 

jednoduché zodpovědět. V souvislosti s interpretací a aplikací dané právní normy se však jeví 

jako určité „vnější“ kritérium, při jehož zdárném splnění se proces právního posouzení 

přesouvá ke kritériím posléze uvedeným. To znamená, že pokud odvolací soud pro právní 

posouzení zjištěného skutkového stavu zvolil nesprávnou právní normu, jedná se bez dalšího 

o nesprávné právní posouzení věci. 

Vzájemné vymezení nesprávné interpretace či aplikace správně zvolené právní normy je 

však složitější. Tato nikoli zcela samozřejmá struktura dovolacího důvodu může mít dvě 

základní příčiny. Jednak jde o přesné teoretické vymezení procesu interpretace a aplikace, 

jednak o samotnou strukturu procesu aplikace práva. Interpretace i aplikace právní normy jsou 

spolu neoddělitelně spjaty. Jakkoli se tyto pojmy mohou jevit jako teoreticky jednoduše 

vymezitelné, nemusí být v návaznosti na doktrinální a judikatorní explikaci dovolacího 

důvodu vždy snadné určit zejména, co se myslí samotnou aplikací právní normy, nejedná-li se 

o její výběr ani výklad. 

Judikatura Nejvyššího soudu konstantně přejímá dané vymezení nesprávného právního 

posouzení věci, méně se již zabývá jeho hlubší strukturou vzhledem k individuálním 

případům. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 22 Cdo 604/2000 ze dne 30. ledna 2001, uvedl, že 

„(p)rávním posouzením věci je činnost, při níž soud na zjištěný skutkový stav aplikuje 

konkrétní právní normy, tedy z učiněných skutkových zjištění dovozuje, jaká práva 

a povinnosti účastníci řízení mají nebo by měli mít podle právního předpisu, který tomuto 

zjištění odpovídá“.45 Toto obecné pojetí právní otázky v rámci aplikačně-právního procesu je 

sice správné, avšak stále příliš abstraktní. Úkolem teorie by mělo být rozpracování tohoto 

 
44 VOJTEK, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 1003; KRČMÁŘ, Z. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský 

soudní řád I. § 201 až 376. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1919; dále viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. 

zn. 28 Cdo 1752/2000 ze dne 13. února 2001; sp. zn. 29 Cdo 1150/2000 ze dne 29. listopadu 2000; sp. zn. 29 

Cdo 3509/2010 ze dne 24. listopadu 2010. 
45 Obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2852/99 ze dne 15. února 2001. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbptems7mnsg6xzwga2a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbpteoc7mnsg6xzrg42te
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pojetí právní otázky za účelem bližšího objasnění kritéria přístupu k dovolacímu soudu, neboť 

právě to činí za platné právní úpravy značné potíže. 

Pro objasnění pojmu nesprávného právního posouzení věci je zapotřebí se vypořádat 

s některými nejasnostmi, které se v souvislosti s ním objevují. Některá soudní rozhodnutí totiž 

nesprávné právní posouzení ztotožňují s omylem v aplikaci práva, když samu aplikaci práva 

chápou jako pojem nadřazený výběru a interpretaci dané právní normy (resp. právnímu 

předpisu – viz dále). Navíc ne zcela ojediněle hovoří jak judikatura, tak odborná literatura o 

právním předpisu, nikoli o právní normě. 

Z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1370/2002 ze dne 30. října 2002 se podává: 

„Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. je 

pak omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav. O nesprávnou aplikaci právních 

předpisů se jedná tehdy, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít, 

nebo soud aplikoval sice správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil.“46 Stejně tak 

komentářová literatura se ne vždy vyhýbá zaměňování pojmu právního předpisu s právní 

normou.47 Užívání pojmů právní normy vs. právního předpisu nemusí ve svém důsledku činit 

při posuzování naplnění dovolacího důvodu velké obtíže. Konkrétní podoba schématu 

aplikace práva a samotný obsah právního posouzení jsou však pro přístup k dovolacímu soudu 

a odlišení skutkových a právních otázek zásadní. 

Je logické, že při soudní rozhodovací činnosti soud sice užívá právního předpisu, ale 

aplikuje konkrétní právní normy jako obecně závazná pravidla lidského chování, stanovená či 

uznaná státem, jejichž porušení stát sankcionuje.48 Jiná situace panuje v rámci zmíněného 

omylu při aplikaci práva. Sama aplikace práva je totiž pojímána jako „kvalifikovaná forma 

realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při níž dochází k podřazení (subsumpci) 

konkrétní skutkové podstaty pod příslušnou abstraktní právní podstatu vyjádřenou v právní 

normě“.49 Podstatou aplikace práva je sama subsumpce, která tvoří spojení mezi skutkovými 

a právními otázkami, které jsou integrálními součástmi samotného procesu právní aplikace. 

Tím se dostáváme k důležitosti právní normy pro odlišení skutkových a právních otázek, jak 

bude nastíněna ve třetí kapitole.  

Je logické, že nezbytnou součástí aplikace práva je i sama interpretace příslušné právní 

normy. Zůstává však otázkou, má-li význam hovořit kromě o výběru a interpretaci právní 

 
46 Obdobně např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2712/2008 ze dne 13. srpna 2009. 
47 Srov. KRČMÁŘ, Z. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 201 až 376. Praha: C. H. 

Beck, 2009, str. 1919. 
48 GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, str. 36. 
49 Tamtéž, str. 205. 
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normy v rámci právního posouzení také o aplikaci právní normy. Z toho vyplývají dvě možné 

konsekvence. Buďto se jedná o terminologický nesoulad v rámci klasického schématu 

aplikace práva, v jehož rámci se při právním posouzení (tedy právní otázce navazující na 

otázku skutkovou) hovoří o aplikaci právní normy, anebo se jedná o jiným způsobem pojatou 

aplikaci právní normy, případně o aplikaci odlišné podoby. Ve druhém případě by se tudíž 

jednalo o jistou aplikaci v užším smyslu. Jinak řečeno, buďto je pojem aplikace právní normy 

užíván ve dvojím smyslu, nebo se vztahuje k nedůsledně pojaté podobě aplikace práva jako 

takové. Kromě těchto dvou poznatků je třeba zodpovědět též otázku praktického důsledku 

těchto nejasností pro rozhraničení skutkových a právní otázek, potažmo pro objasnění kritéria 

přípustnosti dovolacího přezkumu. 

S výše uvedeným obecným pojetím aplikace práva je to však složitější. Podle některých 

autorů není aplikace práva jednosměrným postupem subsumpce skutkových zjištění pod 

abstraktní právní normu. Zatímco Knapp naznačuje tuto složitost aplikace práva, když uvádí, 

že „(k)oincidace faktické a zákonné skutkové podstaty nemusí být vždy jednoznačná“,50 

někteří jiní autoři již tuto problematiku naplno rozvádějí v kontextu soudcovské činnosti jako 

dotváření práva.  

Podstata rozvedení standardního schématu aplikace práva spočívá v příklonu k nikoli 

přímočarému postupu od skutkových otázek k právním, jehož podstatou je samotný proces 

subsumpce.51 Jedná se spíše o kruhový pohyb či „putování“ mezi interpretací právní normy a 

zjištěným skutkovým stavem.52 Ke skutkovým zjištěním totiž soud nedospívá postupem 

izolovaným od právních norem, neboť právě ty přikládají určitým skutkovým tvrzením právní 

relevanci pro soudní rozhodnutí.53 Z toho vyplývá dvoustupňovitost takto pojatého procesu 

aplikace práva. 

První stupeň je tvořen empirickými fakty, z nichž jsou odděleny právně relevantní 

skutkové poznatky, na základě kterých je vytvořena normativní hypotéza.54 Teprve po 

ujasnění právních otázek může soudce přistoupit k přezkoumání shody této normativní 

hypotézy s právní normou. Pokud se oba stupně neshodují, musí soudce posoudit možnost 

mezery v právu a tu v souladu se zásadou zákazu denegatio iustitiae vyplnit. S touto 

jazykovou neurčitostí právní normy a vždy určitými pochybnostmi ohledně správnosti 

 
50 KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 187. 
51 Srov. PAVČNIK, M. Juristisches Verstehen und Entscheiden. Wien-New York: Springer-Verlag, 1993, s. 132. 
52 HOLLÄNDER, P. Filipika proti redukcionizmu: (texty z filozofie práva). Bratislava: Kalligram, 2009, str. 157. 
53 KRIELE, Martin. Theorie der Rechtsgewinnung: entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation. 2. 

vydání. Berlin: Duncker und Humblot, 1976, str. 197. 
54 Tamtéž, s. 162, 197. 



34 

 

skutkových zjištění standardní schéma aplikace práva explicitně nepočítá, případně nepočítá 

dostatečně. 

Jedná se proto spíše o kaskádovitý proces soudního rozhodování, v němž se intelektuální 

činnost soudce přesouvá od prostých tvrzených faktů k relevantním právním normám za 

účelem vytvoření normativního rámce a poté zpět k dokazování skutkových tvrzení.55 Teprve 

poté, co jsou takto zúžené a relevantní skutkové okolnosti prokázány, může dojít k jejich 

subsumpci. Dříve, než je dosaženo shody mezi prokázaným rámcem skutkových okolností s 

hypotézou rozhodné normy, nemůže k samotné subsumpci dojít. Celý proces proto může být 

několikrát opakován v závislosti na shodě skutkových zjištění s tímto předběžným 

posouzením právní normy a na následném setrvání či na změně právního posouzení 

skutkového děje. Právní posouzení tedy na skutkové zjištění nenavazuje v předem dané 

posloupnosti. 

Zákonnou oporou takového postupu je ust. § 118a odst. 2 o. s. ř., podle kterého v důsledku 

odlišného právního náhledu soudu oproti účastníku, soud vyzve účastníka k doplnění 

rozhodných skutečností. Právní norma a z ní vyplývající předpokládané právní následky (v 

závislosti na prokázání skutkových tvrzení) tedy koincidují se zjišťováním skutkového stavu 

a spolupůsobí na průběh dokazování. Tuto povahu aplikace práva bere v oblasti trestního 

práva v potaz Ústavní soud např. v nálezu sp. zn. IV. ÚS 182/04 ze dne 4. listopadu 2004, ve 

kterém konstatoval, že „(z)měna právní kvalifikace vždy přináší potenciální nutnost doplnit 

dokazování a (…) právní kvalifikace stíhaného skutku ovlivňuje směr dokazování“. 

Tato složitější myšlenková podoba aplikace práva souvisí s kauzálním a normativním 

poznáváním, o něm je pojednáno ve třetí kapitole. Na základě uvedeného lze lépe nastínit 

pojetí tvorby soudního rozhodnutí v podání autorů normativní právní školy a úlohu 

interpretace zejména podle Gerlicha. K provázání starších československých postulátů pro 

odlišení skutkových a právních otázek s recentními poznatky metodologie aplikace práva se 

vrátíme v kapitole 4.2. 

Problematikou nesprávného právního posouzení se zabývá i zahraniční literatura. Např. 

Gottwald v návaznosti na výklad tzv. logické metody odlišení skutkového zjištění a právního 

posouzení předestírá celou typologii případů nesprávného právního posouzení a názory 

různých německých procesualistů na hranice tzv. revizibility v některých případech. V pasáži 

k revizibilitě subsumpce pak uvádí: „Při všech různostech ale nelze popřít, že konkrétní 

 
55 Srov. HOLLÄNDER, P. Filipika proti redukcionizmu: (texty z filozofie práva). Bratislava: Kalligram, 2009, 

str. 158. 



35 

 

subsumpce pod neurčité právní pojmy, která byla dříve považována za pravé skutkové zjištění, 

je dnes v důsledku zesílené metodické kontroly podle všech názorů revizibilní. Nadále však 

přetrvává obava z přílišného zásahu do jednotlivého skutkového stavu přezkoumáním 

konkrétní subsumpce a tím převzetí úlohy skutkového soudce. (….) Právě tak je nepochybné, 

že revizní soud (rozuměj ekvivalentně dovolací soud – pozn. J. J.) stanovuje hodnotící kritéria 

právního posouzení sice při užití zkušenosti, ale v posledku vlastním vědomím a posouzením, 

např. toho, co vyžaduje pečlivost účastníka silničního provozu či péče řádného hospodáře.“56 

K revizibilitě neurčitých právních pojmů pak Gottwald v témže díle shrnuje Mezgerovo 

stanovisko: „Volnost revizního soudu v posouzení skutečností neznamená nic jiného než 

volnost při aplikaci práva. Mohlo by to ale také ukazovat na to, že určitá oblast skutkových 

zjištění by měla být prohlášena za revizibilní, totiž (částečně) oblast ‚skutkového posuzování 

skutečností‘ jako např. odhad hodnoty věci. Mezger bere za základ svého bádání rozdíl mezi 

zjišťováním skutečností a posuzováním skutečností a na to posledně uvedené nahlíží jako na 

vlastní úkol revizního soudce. Tak dalece, jak jsou ve výrocích skutkového soudce obsaženy 

hodnotící soudy, není jimi revizní soud vázán. Mezger však objasňuje, že všechny skutkové 

závěry, jimiž má být pouze vyjádřen soulad s objektivní skutečností a které jsou hodnotícími 

soudy jen tak dalece, jak to podmiňuje medium jazyka, považuje za závazné a tím nechce 

podřídit revizi skutečnosti v logickém smyslu.“57 

Gottwald tudíž (i v návaznosti na Mezgera) „preparuje“ (alespoň teoreticky) právní aspekt 

skutkových zjištění, který sám o sobě, byť někdy považován za čistě skutkový, podléhá 

dovolacímu přezkumu. Hovoří dokonce o jistém „zprávnění skutečnosti“;58 tedy vlastně o 

takových hypotézách právních norem, ve kterých si právo pomáhá vymezením skutkových 

podstat, které jsou samy o sobě (i navzdory své skutkové povaze) neodlišitelné od jejich 

normativního kontextu. Tato otázka bude blíže rozebrána v páté kapitole. 

Z nastíněného plynou dva poznatky. Jednak je třeba oblast převážně skutkovou 

strukturovat na dílčí oblasti, z nichž ty, jež jsou svou povahou více právní (nebo 

v Gottwaldově terminologii „zprávnělé“), splňují i kritérium přípustnosti dovolání. A jednak 

je tato revizibilita umožněna použitím neurčitých právních pojmů v hypotéze právní normy. 

Právě neurčitost pojmu samotného a menší podrobnost normou upravených obecných 

jednotlivin, tedy i širší uvážení při posouzení naplnění takové hypotézy, podmiňuje distinkci 

mezi zjišťováním a posuzováním skutečnosti a tím otevírá možnost dovolacího přezkumu. 

 
56 GOTTWALD, P. Die Revisionsinstanz als Tatsacheninstanz. Berlin: Duncker & Humblot, 1974, str. 156. 
57 Op. cit., str. 175–176. 
58 Op. cit., str. 139. 
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1.2.3 Tvrzené porušení základních práv a svobod jako důvod dovolání 

 

Vzájemný vztah skutkových a právních otázek má ještě další problematický aspekt. Po 

neúspěchu většiny dovolání pro jejich nepřípustnost vstupuje „do hry“ logicky Ústavní soud 

v řízení o ústavní stížnosti. Rozhodovací činnost Ústavního soudu ve vztahu k pojetí 

dovolacího důvodu je značně nesouladná s judikaturou Nejvyššího soudu. Kromě toho nejsou 

ani rozhodnutí Ústavního soudu v těchto věcech vždy konzistentní. 

V některých svých rozhodnutích opouští Ústavní soud ryze právní pojetí dovolacího 

přezkumu dle ust. § 241a o. s. ř. Ústavní soud dovozuje, že dovolání je přípustné i na základě 

uplatnění skutkové otázky jako dovolacího důvodu, a to tehdy, mohlo-li dojít k porušení 

základních práv a svobod. 

Bez zajímavosti není, že výklad německé úpravy přípustnosti dovolání, která je jinak 

značně prospektivní povahy (co se kýženého účinku týče), inklinuje také k tomuto důvodu 

dovolání. Důvodem přípustnosti dovolání podle německého práva je na základě ust. § 543 

odst. 2 ZPO také zajištění jednoty judikatury. Rozhodovací praxe Spolkového ústavního 

soudu, později přijatá Spolkovým soudním dvorem, vykládá tento důvod také jako tvrzené 

porušení základních procesních práv, zejména práva na slyšení.59 To jest takové porušení 

procesních práv, které má v důsledku intenzity zásahu dosahující ústavněprávní dimenze 

zajišťovat přístup k (dovolacímu) soudu a řádný proces.60 

Ústavní soud vyložil v usnesení sp. zn. III. ÚS 772/13 ze dne 28. března 2013 ust. § 241a 

odst. 1 o. s. ř., když vyřkl mimo jiné právní názor, podle kterého „jakákoliv námitka, jejíž 

podstatou je tvrzení porušení ústavně zaručených základních práv a svobod rozhodnutím nebo 

postupem odvolacího soudu v občanském soudním řízení, je z výše uvedeného důvodu 

uplatnitelná i jako dovolací důvod podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění 

zákona č. 404/2012 Sb., tzn. že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním 

posouzení věci“. 

Podobně judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 3643/15 ze dne 10. ledna 2017, 

v němž navázal na výše uvedené usnesení (sp. zn. III. ÚS 772/13) a rozvedl charakteristiku 

tvrzeného porušení základních práv a svobod pro účely řízení před dovolacím soudem. 

Konkrétně Ústavní soud v předmětném nálezu uvedl: „(I) když totiž vyhodnotí dovolatelem 

předestřenou otázku jako otázku skutkovou, tato skutečnost jej nezbavuje povinnosti posoudit 

 
59 GOTTWALD, P. Dovolání podle německého práva. Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a 

individuální spravedlností. Bulletin advokacie, 2019, č. 1–2, s. 50. 
60 Op. cit. 
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přinejmenším ten její právní aspekt, zda namítané pochybení odvolacího soudu nemohlo 

založit porušení ústavně zaručených práv a svobod dovolatele.“ 

Odmítnutí dovolání z důvodu nepřípustnosti podle ust. § 237 a 241a odst. 1 a contrario 

bez současného posouzení tvrzeného porušení základních stěžovatelových práv a svobod, tedy 

podle Ústavního soudu může ústit v porušení práva dovolatele na soudní ochranu podle čl. 36 

odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.61 

Pro přípustnost dovolání jako mimořádného opravného prostředku je přitom typické, a 

stricto sensu i zákonné, že důvody jeho přípustnosti musejí mít povahu otázek právních, nikoli 

skutkových. Nastolený problém má dvě základní roviny. Je to mnohdy složitost určení toho, 

které otázky jsou otázkami skutkovými a které právními, neboť jak ostatně konstatoval 

Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 3643/15 ze dne 10. ledna 2017, určení „zda má dovolací 

argumentace stěžovatele charakter právní či skutkový, což má jednoznačně konsekvence při 

řešení otázky přípustnosti dovolání, jejíž posouzení není, jak bylo řečeno výše, určitě zcela 

jednoduché“. Zároveň je zapotřebí zkoumat ústavněprávní rovinu přípustnosti dovolacího 

přezkumu. 

První aspekt, tedy odlišení skutkového a právního, leží především na dovolacím soudu, 

který se opírá o explicitní zákonné ustanovení o nesprávném právním posouzení věci jako 

dovolacím důvodu. Kritérium ústavnosti uplatněného dovolacího důvodu v konkrétních 

případech leží zejména na soudu ústavním. Ani obecné soudy nemohou rozhodovat v rozporu 

s ústavním pořádkem, nicméně je zapotřebí brát v potaz zákonný předpoklad vymezení 

dovolacího důvodu, kterým je pochopitelně Nejvyšší soud taktéž vázán. Pro uplatnění 

„skutkového“ dovolacího důvodu neexistuje výslovná opora na úrovni běžného zákona. 

Nezapomínejme však, že Ústavní soud je ve své rozhodovací činnosti vázán jen ústavním 

pořádkem a zákonem o Ústavním soudu.62 Proti sobě tak stojí zákonná (dovolací) rovina a 

rovina ústavní, obě v mezích působnosti těchto vrcholných orgánů soudní moci. V mezích své 

kompetence však nemůže obecný soud postupovat praeter legem, ale vždy jen secundum et 

intra legem. Přesto však musí postupovat ústavně konformně, neboť „(z)ákladní práva jsou 

pod ochranou soudní moci“,63 tedy také pod ochranou výkonu obecného, nikoli pouze 

ústavního soudnictví. 

Problémem není jen nesoulad judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, ale i 

nesoulad některých rozhodnutí Ústavního soudu mezi sebou. V nálezu sp. zn. I. ÚS 354/15 ze 

 
61 Srov. např. též nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3093/13 ze dne 17. prosince 2014. 
62 Ust. čl. 88 Ústavy 
63 Ust. čl. 4 Ústavy. 
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dne 19. listopadu 2015 Ústavní soud konstatoval, že obecně je sice právo na soudní ochranu 

zaručeno Listinou, nicméně samotný „postup k ochraně práv jednotlivce již není upraven na 

úrovni ústavního pořádku, nýbrž v procesních předpisech podústavního práva, které kogentně 

stanoví, jakými konkrétními způsoby a procesními instituty lze právo na soudní a jinou právní 

ochranu realizovat“. V tomto rozhodnutí tedy vymezil úroveň běžného zákona jako stěžejní 

pro posouzení splnění podmínek, mimo jiné přístupu k soudu. Nicméně v témže nálezu se 

vyslovil pro přípustnost dovolání na základě důvodu spočívajícího ve vymezení skutkové 

otázky, je-li namítáno porušení základních práv a svobod.64 Tento důvod nelze, podle daného 

rozhodnutí, považovat za vadu dovolání spočívající v absenci dovolacího důvodu dle ust. 

§ 241a odst. 2 a 3. 

Prosazení přístupu Ústavního soudu k dovolacímu důvodu by pak mohlo vést k tomu, že 

mnozí dovolatelé budou v rámci nejasně či přímo „skutkově“ vymezeného dovolacího důvodu 

namítat také porušení základních práv a svobod. Navíc Ústavní soud dovozuje, že v případě 

nejasností ohledně vymezení právní otázky, které může být vzhledem ke zmiňované obtížnosti 

rozlišení skutkových a právních otázek pochopitelné, musí být dovolací přezkum umožněn. 

To znamená, že v pochybnostech o řádném splnění náležitostí dovolání by měl dovolací soud 

o případu rozhodnout meritorně.65 

Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 58 Co 439/2015 ze dne 4. února 2016 rozhodl ve 

prospěch odvolatele, když ve svém rozhodnutí došel k odlišným skutkovým zjištěním oproti 

soudu prvního stupně.66 Odvolací soud měl v tomto případě za to, že nebyla prokázána 

příčinná souvislost mezi jednáním žalovaného a vznikem škody na straně žalobce. K tomuto 

závěru však odvolací soud dospěl bez provedení (zopakování) dokazování, tedy postupem 

nikoli v souladu s ust. § 213 odst. 2 o. s. ř. Nejvyšší soud v této věci shrnul, že rozhodnutí 

odvolacího soudu nevychází z odlišných skutkových zjištění (oproti soudu prvního stupně), 

ale je založeno (pouze) na jiném (a správném) právním posouzení věci. Proto dovolání 

postupem dle ust. § 243c odst. 1 odmítl. Dovolatel však ve svém podání namítal porušení 

zásady přímosti, spočívající v absenci dokazování před soudem druhého stupně, který podle 

dovolatele i přesto dospěl, oproti soudu prvního stupně, k odlišným skutkovým závěrům. 

 
64 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 354/15 ze dne 19. listopadu 2015 bod 20. 
65 Srov. COUFALÍK, P. Střet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu 

dovolání v civilním sporném řízení. Právní rozhledy, 2016, č. 6, s. 213. 
66 Srov. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 9 C 335/2014 ze dne 5. 8. 2015. 
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Ve smyslu výše uvedených rozhodnutí, stejně jako nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 

1180/14 ze dne 17. února 2015,67 je právě tento příklad porušením zásady přímosti, jakož i 

práva na spravedlivý proces. Ať už se ve skutečnosti jednalo ze strany dovolatele o vymezení 

skutkové, či právní otázky jako dovolacího důvodu, namítal tento současně porušení ústavně 

zaručeného práva nižšími soudy, a to v případě, kdy Nejvyšší soud neshledal naplnění 

dovolacího důvodu. Usnesením sp. zn. IV. ÚS 1059/17 ze dne 10. května 2017 Ústavní soud 

stížnost odmítl pro zjevnou neopodstatněnost s tím, že mu (Ústavnímu soudu) „v zásadě 

nepřísluší přehodnocovat dokazování provedené obecnými soudy“. Tvrzeným aspektem 

přípustnosti dovolání pro námitku porušení práva na spravedlivý proces se ve svém rozhodnutí 

Ústavní soud více nezabýval. 

Do roku 1950 bylo možné založit přípustnost dovolání i odlišnými důvody než 

nesprávným právním posouzením věci. Podle tehdy platného ust. § 503 odst. 3 c. ř. s. bylo 

možno podat dovolání z důvodu rozporu podstatné části skutkových zjištění se spisy soudů 

prvního nebo druhého stupně. Obdobně bylo rozhodnutí odvolacího soudu mezi lety 1992 až 

2000 napadnutelné v řízení o dovolání dle ust. § 241 odst. 2 písm. c) o. s. ř., pokud vycházelo 

ze skutkových zjištění, která neměla v podstatné části sporu oporu v provedeném dokazování. 

Tyto dovolací důvody jsou však zcela skutkové povahy. V těchto případech se jedná zejména 

o vady při výběru a hodnocení důkazů, tedy o důvody spadající pod otázku skutkovou.68 Jedná 

se tedy o – ve vnějším světě – nesprávně zjištěnou skutkovou podstatu z pohledu aplikované 

právní normy, nikoli o mylnou aplikaci samotnou. 

V rámci své role soudního orgánu ochrany ústavnosti tak Ústavní soud do jisté míry 

relativizuje skutkové a právní otázky ve vztahu k přípustnosti dovolacího přezkumu. 

S ohledem na předešlou podkapitolu tak však nečiní na základě složitosti vzájemného odlišení 

těchto dvou otázek v aplikaci práva, nýbrž v jistém smyslu pragmaticky pohledem ústavně 

zaručených základních práv a svobod. 

 
67 „Hodnocení důkazů bez jejich provedení soudem zakládá porušení ustanovení čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 

2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (dále jen „Úmluva“) v důsledku porušení zásady přímosti. Dle ní dokazování provádí 

soud, jenž rozhoduje ve věci, a to při jednání, ke kterému předvolá účastníky řízení; rozhodnutím ve věci je i 

změna rozhodnutí nalézacího soudu soudem odvolacím v odvolacím řízení. Smyslem a účelem zásady přímosti 

je objektivita a nezávislost soudního rozhodování, jakož i zabezpečení práva účastníků řízení vyjádřit se k 

prováděným důkazům. Jestliže odvolací soud změnil rozhodnutí nalézacího soudu na základě odlišného 

hodnocení důkazů provedených soudem prvního stupně, a to aniž by je byl sám zopakoval, porušil právo 

stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.“ 
68 Srov. BULÍN, H. Dovolání podle práva československého, německého a francouzského. Praha: Orbis, 1935, 

str. 65. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrqhexgg3bw


40 

 

Kromě toho je podstatné, že Ústavní soud ve výše uvedeném nálezu sp. zn. II. ÚS 3643/15 

uvažuje o porušení základních práv a svobod při zjišťování skutkového stavu jako o právním 

aspektu skutkové otázky. Mohlo by se proto nabízet, že tento přístup není zcela v rozporu 

s obecným dovolacím důvodem. Otázkou je, zda toto tvrzení skutečně implikuje vzájemnou 

neodlučitelnost skutkového a právního. Důsledkem takového sepjetí by mohlo být úspěšné 

uplatnění dovolacího důvodu pro možnou přítomnost jednoho aspektu dané otázky v 

otázce druhé; tzn. např. z důvodu přítomnosti právního (nesprávně posouzeného) aspektu 

v procesu zjišťování skutkového stavu.  

Není zcela zřejmé, zda by přijetí takového výkladu pojetí právní otázky bylo způsobilé 

založit dovolací přezkum i v mezích aktuálně platného ust. § 241a o. s. ř. Tedy uvažujeme-li 

o jiných souvislostech než o změně výkladu ust. § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř. pouze pod tlakem 

judikatury Ústavního soudu. Zákon zde totiž hovoří o „právním posouzení věci“, nikoli o 

jakékoli právní otázce či právním aspektu. Byť je pojetí dovolacího důvodu v určitém výseku 

judikatury Ústavního soudu praktickým jevem, obsahuje v sobě teoreticky obtížnou 

problematiku odlišení skutkové a právní otázky. Pozitivně-právní a ústavně- či lidsko-právní 

rozpor náhledu na podstatu dovolacího důvodu může být proto řešen prostřednictvím pečlivé 

analýzy teoretického dělicího kritéria skutkového a právního. V této snaze se však neobejdeme 

bez poznatků především z třetí kapitoly a budeme v ní na základě přístupů zejména 

normativistů pokračovat ve čtvrté kapitole. 

 

 

1.3 Shrnutí 

 

Význam odlišení skutkových a právních otázek vystupuje do popředí v řízení o odvolání 

a s tím související koncentrací řízení, ještě více pak v právní úpravě i praxi posuzování 

dovolacího důvodu. Oproti široce vymezeným důvodům pro odvolání může dovolání 

přípustně spočívat pouze na nesprávném právním posouzení věci. Odvolací důvody v sobě 

obsahují jak důvody svou povahou skutkové, tak právní. Obecně proto přípustnost odvolání 

nečiní takové problémy, jako otázka přípustnosti dovolání. 

Z pohledu skutkové a právní roviny opravných prostředků je v odvolacím řízení 

nejdůležitější způsob reálné aplikace koncentrace řízení, a tedy skutečné pojetí systému 

neúplné apelace a skutkového východiska pro rozhodnutí odvolacího soudu. Posléze uvedené 

závisí na možnosti odchýlení se od skutkových závěrů soudu prvního stupně za současného 
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zopakování dokazování. Současně se vztahuje ke konkrétnímu (ne)připuštění novot 

v odvolacím řízení v závislosti na (ne)možnosti účastníka tvrdit skutečnosti a navrhovat 

k jejich prokázání důkazy po skončení prvního (přípravného) jednání před soudem prvního 

stupně. 

V dovolacím řízení musí dovolatel naplnit alespoň jeden ze čtyř předpokladů přípustnosti 

dovolání. Důvodem dovolání, na rozdíl od dřívější právní úpravy, může být pouze nesprávné 

právní posouzení věci. Toto právní posouzení v sobě obsahuje výběr, interpretaci a samotnou 

subsumpci skutkových zjištění pod rozhodnou právní normu. Povaha aplikace rozhodné 

právní normy pro vymezení skutečné povahy dovolacího důvodu není zcela jasná. Při jejím 

objasnění záleží na podobě schématu aplikace práva. Jeho složitost je způsobena vzájemnou 

koincidencí právní normy a relevantních skutkových tvrzení, která měla být v předchozím 

řízení prokázána. Neurčitostí zatížená interpretace právní normy a vždy alespoň z malé části 

nejistý úsudek o prokázání určité skutkové okolnosti způsobují v tomto nikoli přímočarém 

schématu aplikace vzájemnou souvztažnost, a ne zcela samozřejmou oddělitelnost skutkových 

a právních otázek. 

Zvláštním aspektem dovolacího důvodu je pak rozpornost judikatury Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu ohledně jeho vymezení. Zatímco Nejvyšší soud dovozuje jeho striktní 

vymezení tak, jak plyne z prostého znění zákona, konstatuje Ústavní soud přípustnost dovolání 

při tvrzeném porušení základních práv a svobod. V takovém případě se Ústavní soud přiklání 

k názoru, že i skutková, a nikoli pouze právní otázka může založit spolu s naplněním 

předpokladů dle ust. § 237 o. s. ř. přípustnost dovolání. 

V německém právu je situace plauzibilní v tom, že dovolací důvod v podobě sjednocování 

rozhodovací praxe je vykládán také jako důvodnost přezkumu pro tvrzené porušení základních 

práv, tedy jako jistý ústavněprávní rozměr v dovolání vymezené otázky, kterýžto má oporu 

v Základním zákoně. Tato otázka zatím není jednoznačně vyřešena, byť jsou její následky 

zásadní. 
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2 Stručný nástin vývoje poměru skutkových a právních otázek 
 

 

Stejně jako v ostatních právních odvětvích, prošly i leckteré instituty a způsoby náhledu 

nejrůznějších problematik procesního práva, včetně problematiky skutkových zjištění a 

právních posouzení, složitým vývojem. Budeme se proto na tomto místě zabývat vývojem 

způsobů uchopení skutkového zjištění a právního posouzení v procesním právu. Není zde 

cílem podat jejich komplexní výklad, nýbrž upozornit, jak už bylo zmíněno, na některé z nich 

a soustředit se na jejich společné rysy za současného upozornění na hlavní body, ve kterých 

se rozličné přístupy k nastolenému problému rozcházejí. Smyslem této kapitoly je umožnit 

vytvoření představy o předmětném tématu tak, jak s ním bylo ve vybraných historických 

obdobích nakládáno. Stejně tak je v této části cílem přiblížit uchopení této problematiky 

některými význačnými procesualisty, objasnit, z čeho při svých úvahách vycházeli, na jakých 

základech stavěli, a pochopit širší kontext. 

 

 

2.1 Římský civilní proces 

 

Úvodem je dobré zmínit, že ve starém Římě hrála v jeho klasickém procesu výraznou roli 

svépomoc. Původní společnost neznala zcela účinné a objektivní nástroje ke zjištění 

skutkového stavu, a proto významně přenechávala uskutečňování subjektivních práv jejich 

subjektům.69 Zajímavá je na římském civilním procesu skutečnost, že v jeho rámci bylo 

nejdříve upraveno řízení vykonávací, a to právě státní kontrolou svépomoci ze strany 

magistrátních úředníků. Teprve postupem času, kdy se hospodářské poměry a z toho 

vyplývající společenské vztahy stávaly složitějšími, se vyvinul v tehdejší římské republice 

proces nalézací.70 

Staří Římané si totiž už tehdy uvědomili, že k řešení sporných situací je zapotřebí nejen 

pravomoc státu autoritativně rozhodnout, nýbrž také že takový rozhodovací proces vyžaduje 

jak znalost pozitivního práva (např. zákona dvanácti desek), tak poznání právních skutečností 

zakládajících tvrzené subjektivní právo. To znamená, že už tehdy spočívala aplikace práva 

v subsumpci zjištěných skutečností pod obecnou právní normu, na základě čehož mohlo dojít 

 
69 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. 

Praha: Univerzita Karlova, 1974, str. 13. 
70 Op. cit., str. 14. 
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k vyslovení konkrétního výroku rozhodnutí, vyjádřeného formou rozkazu.71 Respektování 

těchto základů postupu rozhodujících orgánů pak dalo vzniknout dodnes platné zásadě iura 

novit curia. Římané si totiž uvědomovali, že znalost pozitivního práva nelze od všech občanů 

žádat, pročež měl být tento požadavek uložen profesionálním orgánům státu, které ve spojení 

se svobodnými občany tvořily základ postupu pro vznik rozhodnutí.  

Tento postup se jak ve starém, tak klasickém římském procesu skládal z řízení před 

praetorem jako orgánem státu. V tomto řízení byly vytvořeny základní právní předpoklady 

sporu a na navazovalo na něj řízení před občany jako laiky, kteří rozhodovali o skutkových 

otázkách a konečně pak podle instrukcí magistráta i o právu samotném. Řízení se proto dělilo 

na dvě základní části, a sice řízení před praetorem, tzv. řízení in iure, a řízení před soudcem, 

tzv. řízení apud iudicem.72 Státnímu orgánu nenáleželo rozhodování ve sporu, nýbrž jen 

organizování soudnictví. To spočívalo především v právním ustavení sporného poměru mezi 

stranami a v dosazení laického soudce pro samotné rozhodnutí sporu.73 Magistrát z počátku 

neplnil funkci soudu, nýbrž se jeho pravomoci odvíjely od jeho povahy byrokratického 

činitele, který měl především funkci administrativní. Tyto funkce sice byly od sebe přísně 

odděleny, avšak po organizační stránce se u magistrátů sbíhaly v jedno. 

Jak bylo řečeno, činnost praetora spočívala v právním ustavení sporu. Toto právní 

ustavení probíhalo ve starém procesu legisakčním ze zákona odvozenými, přesně stanovenými 

formulemi, které pronášely strany, na základě čehož došlo za přítomnosti svědků 

k potvrzujícímu projevu praetora a ke jmenování soudce přijatého stranami.74 Ve formulovém 

procesu se právní ustavení sporu dělo tak, že žalobce navrhl žalobní formuli po jejím 

schválení, příp. po úpravách praetorem, žalovanému, který jejím přijetím souhlasil 

s programem sporu, včetně jmenování osoby soudce, jehož jméno bylo uvedeno v čele žalobní 

formule, a kterou taktéž praetor předem schválil.75 Ustavení pře se tak sice dělo z iniciativy 

žalobce, avšak za součinnosti s žalovanou stranou; dělo se pod záštitou praetorem vykonávané 

právně-administrativní činnosti. 

Teprve od dob Justiniánových došlo i k vnějšímu oddělení těchto činností a začalo se 

rozlišovat mezi magistráty vykonávajícími činnost administrativní a magistráty 

 
71 Op. cit. 
72 VÁŽNÝ, J. Římský proces civilní. Praha: Melantrich, 1935, str. 6. 
73 Op. cit., str. 5. 
74 Op. cit., str. 7. 
75 Op. cit. 
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vykonávajícími civilní jurisdikci a plnícími funkci soudů.76 Na to navazovalo v tehdejším 

byrokratickém prostředí nahrazení laického prvku v soudním rozhodování soudcem 

úředníkem, jenž vykonával tuto funkci od začátku sporu až do jeho konce. Zaniklo rozdělení 

na řízení in iure a apud iudicem oddělené litiskontestací, která byla nadále spojena s prostým 

zahájením oboustranného projednání sporu – s tím rozdílem, že toto projednání již nemělo 

povahu smlouvy mezi stranami, nicméně jeho název zůstal zachován.77 

Co se týče základních principů římského procesu, bylo pro sporné řízení charakteristické, 

že je ovládáno podobnými zásadami78 jako dnešní civilní soudní řízení. Římský proces byl 

ovládán zásadou dispoziční. Řízení se zahajovalo žalobou (actio), podávanou magistrátu. 

Žalobce a žalovaný spolu mohli podle vzájemné dohody uzavřít smír, stejně jako mohl 

žalovaný nárok žalobce uznat, na základě čehož byl vydán rozsudek v jeho neprospěch.79 

V rámci dokazování byl žalobce povinen tvrdit skutečnosti, z nichž své tvrzené právo 

dovozoval, stejně jako byl povinen tyto skutečnosti dokazovat, resp. k jejich prokázání 

předložit důkazy; objevovaly se tudíž již ve starém římském procesu povinnost tvrzení a 

povinnost důkazní. Jelikož byla podstatou aplikace práva v tomto procesu subsumpce 

zjištěných skutečností pod příslušná ustanovení pozitivního práva, platilo i zde pro žalobce 

tzv. důkazní břemeno (onus probandi), přičemž neunesl-li žalobce důkazní břemeno, byl 

žalovaný zproštěn žaloby.80 Z uvedeného tak vyplývá, že se zde také uplatňovala zásada 

projednací. 

Současně byli Římané přesvědčeni, že pravdivé poznatky mohu být ve sporu získány 

přesvědčením soudce o jejich existenci, k čemuž sloužil princip volného hodnocení důkazů, 

který byl později korigován úpravou přípustnosti a věrohodnosti svědeckých výpovědí a 

přednosti listinných důkazů, čímž byly do římského procesu zavedeny prvky legální teorie 

důkazní.81 

Z výše uvedeného vyplývá, že římský proces byl z dnešního pohledu moderní podoby. 

Vycházel z přesvědčení, že soud rozhoduje o subjektivním právu tvrzeném žalobcem a že ke 

zjištění existence skutečností tvrzených žalobcem dochází prostřednictvím přesvědčení 

 
76 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. 

Praha: Univerzita Karlova, 1974, str. 23. 
77 VÁŽNÝ, J. Římský proces civilní. Praha: Melantrich, 1935, str. 93. 
78 Pojmy princip a zásada zde budeme užívat jako synonyma, neboť ohledně rozdílnosti těchto pojmů existují 

různé názory a nepanuje všeobecná shoda. 
79 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. 

Praha: Univerzita Karlova, 1974, str. 18. 
80 Op. cit., str. 19. 
81 Op. cit. 
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soudce o jejich pravdivosti, přičemž takto učiněné poznatky podřazuje pod příslušnou právní 

normu, z čehož vyvozuje závěr o tvrzeném subjektivním právu a dospívá k samotnému 

rozhodnutí ve věci.82 

Byť byla povaha římského civilního procesu v lecčems podobná procesu dnešnímu, je 

obtížné z ní dovozovat konkrétní poznatky pro odlišení skutkových a právních otázek. 

Vzhledem k historickým záznamům a formulovému znění žalob se lze domnívat, že 

strany měly v podstatě povinnost svůj tvrzený nárok předem právně posoudit, aby jej mohly 

správnou actio vůbec uplatnit.83 Na druhou stranu spočívala důležitost žalobního úkonu v jeho 

precizním formálním provedení tak, aby se bezchybnou žalobou soud vůbec zabýval. Jakmile 

bylo řízení započato, postupoval státní orgán ve výše popsaném smyslu, přičemž v rámci 

subsumpce skutkových zjištění pod právní normy patrně narážel na obtíže podobné těm 

dnešním. Rozdíl je v tom, že dnešní chápání důležitosti odlišení skutkových a právních otázek 

je již mnohem více strukturováno. Svůj odraz nachází zejména v dovolacích důvodech, 

přesněji v nutnosti vymezení právní otázky v rámci nesprávného právního posouzení věci, na 

kterém musí rozhodnutí odvolacího soudu spočívat (blíže viz kapitolu 1.2). 

Z dochované podoby římského civilního procesu lze jen obtížně dovozovat konkrétní 

problémy a způsoby řešení odlišení skutkových a právních otázek. K tomu je zapotřebí hlubší 

teoretický rozbor a přesně nastavená zákonná pravidla. Je to však první krok v nabývání 

historického povědomí, na němž bude v dalších částech stavěno. Zřejmé je, že dualita a 

odlišování skutkových a právních otázek je základní problematikou nejen civilního procesu, 

která je „zrozena“ s právem; je mu vlastní a plynule s ním se postupem času vyvíjí. 

 

 

2.2 Civilní řád soudní z roku 1895 

 

Po neúspěšných pokusech o reformu civilního procesu ve druhé polovině 19. století byly 

1. srpna 1895 s účinností od 1. ledna 1898 vydány: jurisdikční norma (zákon č. 110/1895 ř. 

z.), kterou se uváděl zákon o vykonávací moci soudní a o příslušnosti řádných soudů 

v občanských věcech právních, zákon č. 111/1895 ř. z., o této vykonávací moci soudní, 

 
82 Op. cit., str. 22. 
83 Blíže k materiální stránce actio srov. HEYROVSKÝ, L.; SOMMER, O.; VÁŽNÝ, J. Dějiny a systém 

soukromého práva římského. Sedmé vydání. Bratislava: Právnická fakulta University Komenského, 1929, str. 

130. 
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uvozovací zákon k civilnímu řádu soudnímu č. 112/1895 ř. z., a konečně zákon č. 113/1895 ř. 

z., civilní řád soudní. 

Dílčími základy úpravy civilního soudního řízení byly zásady dispoziční a projednací. 

Stranám byla ponechána na vůli dispozice s předmětem řízení.84 S tím souvisí i uplatnění 

zásady projednací – strany určovaly způsob naložení se svým tvrzeným nárokem, stejně jako 

samy předkládají důkazy na podporu svých skutkových tvrzení.85 Na rozdíl od Josefínského 

soudního řádu nebyla projednací zásada uplatňována v celém svém rozsahu, neboť soud zde 

neměl být pouze tzv. nezúčastněným třetím, nýbrž měl také přispívat ke zjištění skutkového 

stavu.86 Tak stanovil c. ř. s. v ust. § 276, že „důkazy, které soud pokládá za rozhodné buďte 

provedeny během jednání před rozhodujícím soudem (…)“ a současně v ust. § 275, že „důkazy 

stranami nabídnuté, které však soudu zdají se býti nerozhodny, buďte výslovně odmítnuty“. 

Důležitým okamžikem bylo taktéž zakotvení zásady volného hodnocení důkazů, podle 

níž mohl soudce přisoudit jednotlivým důkazům váhu podle svého uvážení a nebyl v tomto 

ohledu zákonem omezován.87 Ustanovení § 272 c. ř. s. znělo: „(S)oud má, pokud v tomto 

zákoně není nic ustanoveno, posouditi podle volného uvážení, pečlivě přihlédaje k výsledkům 

veškerého jednání a provedení důkazu, zdali některý skutku se týkající údaj má býti pokládán 

za pravdivý či nikoli. Zejména má stejným způsobem rozhodnouti, jaký vliv to má na posouzení 

případu, když strana odepře odpověď k otázkám, které byly jí dány předsedou nebo 

s přivolením předsedy neb senátu. Okolnosti a úvahy, které byly rozhodny pro přesvědčení 

soudu, buďte uvedeny v odůvodnění rozhodnutí.“ Současně však byla zásada volného 

hodnocení důkazů omezena taxativním výčtem důkazních prostředků (důkaz listinami, 

svědky, znalci, ohledáním, výslechem stran), jimž bylo v části druhé c. ř. s. vyhrazeno celkem 

pět titulů („pododdílů“). 

Je třeba zajisté kvitovat příklon k moderní podobě civilního procesu v podobě zakotvení 

projednací zásady a zásady volného hodnocení důkazů. Nelze si však nepovšimnout 

z dnešního pohledu opatrné formulace zákonných ustanovení týkajících se právě těchto 

procesních zásad. Civilní řád soudní v tomto směru otevíral možnost pro dokazování 

v podobě, která je v dnešním občanském soudním řádu již zakotvena zcela explicitně. 

 
84 FIALA, J. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. 

Praha: Univerzita Karlova, 1974, str. 120. 
85 Op. cit.; dále srov. např. ELIÁŠ, K. Sto let civilního řádu soudního. Právník, 1995, č. 8, str. 810.  
86 JÁNOŠÍKOVÁ, P.; KNOLL, V.; RUNDOVÁ, A. Mezníky českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 

str. 121. 
87 SCHELLE, K.; TAUCHEN, J. Civilní kodexy, 2. díl, Procesní předpisy. Ostrava: Key Publishing ve spolupráci 

s The European Society for History of Law, 2010, str. 18. 
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Například jsou to citovaná ust. § 275 a § 276 c. ř. s. ohledně rozsahu projednací zásady 

v kontrastu s ust. § 120 odst. 188 a 289 o. s. ř. Nebo jednak ustanovení c. ř. s. týkající se volného 

hodnocení důkazů ve srovnání s ust. § 132 o. s. ř.90 a jednak ustanovení c. ř. s., resp. o. s. ř., 

týkající se taxativního91 či demonstrativního92 výčtu důkazních prostředků. 

Co se týče zjišťování skutkového stavu v odvolacím řízení, upravoval c. ř. s. dokazování 

mimo jiné v ust. § 488, kde v duchu zásad pro řízení v prvním stupni stanovil, že soud může 

kromě důkazů, které jsou příhodné pro dotvrzení nebo vyvrácení odvolacích důvodů také 

doplnit důkazy nové nebo dokazování zopakovat, případně také provést důkazy, jež byly 

stranami před soudy první stolice navrženy, avšak nebyly soudem provedeny. Samotný rozsah 

odvolání nesměl být odvolatelem při ústním jednání měněn či odvolací důvody doplňovány 

bez svolení druhé strany. Za zmínku stojí, že dle ust. § 483 c. ř. s. se za souhlas strany přítomné 

při jednání považovalo i samo neodporování změnám či jednání o nich. Tyto nové důkazy 

směly být stranami uplatněny pouze k prokázání či vyvrácení skutečností tvrzených 

v odvolání („odvolacím spise“) s tím, že pro odvolatele platí pro provedení navrhovaného 

důkazu při ústním jednání před odvolacím soudem povinnost uvést tyto navrhované důkazní 

prostředky již v odvolání samotném, které se následně doručuje protistraně („odpůrci“). 

Odpůrce pak musí k provedení důkazů při ústním jednání tyto důkazy navrhnout do čtrnácti 

dnů ode dne obdržení odvolání (§ 482 ve spojení s § 468 c. ř. s.).  

V souvislosti s uplatňováním nových důkazů (za určitých podmínek) v odvolacím řízení 

se jako problematické jeví tvrzení některých autorů o zavedení systému neúplné apelace 

v odvolacím řízení.93 Rozumíme-li totiž odvolacím spisem ve smyslu ust. § 46594 ve spojení 

s ust. § 467 c. ř. s. také podání doručované soudu první stolice (samo podání odvolání), lze jen 

obtížně chápat toto přinejmenším široké uplatnění neúplné apelace jako sám zákaz novot který 

primárně míří na odlišné situace. 

 
88 Ust. § 120 odst. 1 věty druhé o. s. ř.: „Soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů provede.“ 
89 „Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového 

stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází 

soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.“ 
90 „Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné 

souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“ 
91 Viz část druhá, oddíl první, titul třetí až sedmý (§ 292 až § 383) c. ř. s. 
92 Ust. § 125 věty první o. s. ř.: „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména 

výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo 

exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků.“ 
93 Srov. ČEŠKA, Z.; a kol. Občanské právo procesní. Praha: Panorama, 1989, str. 39. 
94 Ust. § 465 odst. 1 o. s. ř.: „Odvolání jest podáno tím, že se u procesního soudu první stolice odevzdá přípravné 

podání (odvolací spis).“ 
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Dovolání bylo vymezeno důvody přípustnosti nikoli striktně zaměřenými na nesprávné 

právní posouzení. Na rozdíl od dnešní právní úpravy (srov. část 1.2.3) mohlo být dovolání 

podáno ze čtyř důvodů, z nichž pouze jeden představoval dnes výlučný důvod nesprávného 

právního posouzení (ust. § 503 č. 4 c. ř. s. ve srovnání s ust. § 241a o. s. ř.). 

Dovolací přezkum byl za platnosti c. ř. s. z roku 1895 otevřen i pro důvody převážně 

skutkové, i když nikoli způsobem uplatňovaným v odvolacím řízení. Pomineme-li důvody 

zmatečnosti rozhodnutí uplatnitelné i v řízení o odvolání, upravovaly body č. 2 a 3 ust. § 503 

c. ř. s. jako dovolací důvody jednak vadu odvolacího řízení, která byla způsobilá zamezit úplné 

vysvětlení a posouzení sporu (bod č. 2), a jednak skutkový předpoklad podstatné části 

rozsudku, který je v rozporu se spisy soudů první nebo druhé instance (bod č. 3). 

Z uvedeného plyne v souvislosti s následujícími ustanoveními c. ř. s., že i navzdory 

částečně skutkovým důvodům dovolání platil zásadně zákaz novot s výjimkou snahy 

o prokázání zmatečnosti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 504 odst. 2 c. ř. s.). Pokud však 

protistrana ve své odpovědi na dovolání uvedla nové skutky a důkazy, mohl k nim dovolací 

soud přihlédnout za předpokladu, že tyto sloužily k vyvrácení dovolacích důvodů uvedených 

v dovolání (§ 507 odst. 3). 

To také znamená, že skutkový aspekt rozporu skutkového předpokladu se spisy není 

skutkovou okolností v pravém slova smyslu. Podstata možného rozporu ve skutkovém 

předpokladu se spisy, byť se v dnešním řádu nevyskytuje, představuje částečně právní 

problém řízení předcházejících řízení o dovolání. Byť je tento důvod podstatně navázán na 

samotný proces zjišťování skutkového stavu, není přímo závislý na procesním dokazování a 

hodnocení důkazů.95 Přesněji řečeno, nesprávný skutkový předpoklad sice mohl vzniknout 

nesprávným hodnocením důkazů; podstatné pro dovolací přezkum však je, že tato vada 

předchozích řízení je posuzována dovolacím soudem v souvislosti se spisy nižších instancí. 

Nejedná se proto o samotný přezkum skutkových závěrů soudu prvního či druhé stupně, 

nýbrž o posouzení logické chyby, která mohla způsobit rozpor mezi příčinou (podklady pro 

dokazování) a následkem v podobě samotného skutkového závěru. Hynek Bulín výstižně 

podává, že podstatnou částí odvolacího rozsudku je dovolací důvod č. 3, viz výše), která se 

zakládá na určitém skutkovém předpokladu, „míní zákon součást skutkové podstaty, s níž 

právo spojuje ‚právní účinek‘, obsažený ve výroku rozsudečném. Skutkové předpoklady, o něž 

se opírá vlastní rozhodnutí (rozsudečný výrok), jsou obsaženy v rozhodovacích důvodech. Náš 

dovolací důvod je tu tenkráte, jestliže z rozhodovacích důvodů vyplývá, že odvolací soud vzal 

 
95 BULÍN, H. Dovolání podle práva československého, německého a francouzského. Praha: Orbis, 1935, str. 64. 
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za zjištěný takový skutkový stav, pro nějž není v procesních spisech první nebo druhé stolice – 

míněny jsou především jednací protokoly a jejich přílohy, arciť i podání stran – vůbec opory, 

pokud odchylka tohoto nesprávného skutkového zjištění od správného, z procesních spisů 

vyplývajícího skutkového zjištění od správného, z procesních spisů vyplývajícího skutkového 

podkladu jest s hlediska hmotně právních předpisů, kterých má býti použito, právně významná. 

V teorii mluví se o t. zv. kausálním odporu se spisy (…). Tím má býti řečeno, že skutkový 

předpoklad spisům odporující – má-li tu býti dovolací důvod čís. 3 – musí býti právně 

relevantní s hlediska normy, která má býti aplikována“. 

Důležitým poznatkem pro další části práce je, že už zde se ukazuje nejednotná povaha 

dovolacích důvodů, jež implikuje složitost odlišení skutkových a právních otázek. Dále 

narazíme na situace, v nichž otázky jinak právní mají svůj aspekt skutkový a typicky skutkové 

otázky aspekt právní. Na konkrétních příkladech bude tato „nestálost“ posuzovaných otázek 

rozebrána v páté kapitole, nicméně i pro teoretický rozbor dovolacích důvodů, jako 

východiska pro odlišení skutkového a právního, je vhodné mít tuto problematiku na paměti.  

 

 

2.3 Občanský soudní řád z roku 1950 

 

Není žádnou novinkou, že pro zjišťování skutkového stavu v době platnosti 

civilněprocesního kodexu z roku 1950 byla, z tehdejších politických poměrů vyplývající, 

určující tzv. zásada materiální pravdy.96 Je úvodem třeba zmínit, že dovolání v o. s. ř. 1950 

bylo (zákonem č. 319/1948 Sb.) nahrazeno stížností pro porušení zákona, k jejímuž podání 

byli oprávněni generální prokurátor a předseda Nejvyššího soudu. K samotnému řízení byl 

příslušný Nejvyšší soud.97 

Tato i dnes popisovaná zásada však nabývala v tehdejším civilním procesu specifického 

významu. Zatímco dnes bývá chápána spíše jako opak zásady formální pravdy,98 

v socialistickém civilním procesu zákonodárce počítal s možností (nutností) poznání 

pravdivého skutkového stavu a kupříkladu podle N. S. Strogoviče i poznání objektivní, 

absolutní pravdy.99 Zásadu formální pravdy pak kategoricky přisuzuje procesu 

 
96 Např. SCHELLE, K.; TAUCHEN, J. Civilní kodexy, 2. díl, Procesní předpisy. Ostrava: Key Publishing ve 

spolupráci s The European Society for History of Law, 2010, str. 21. 
97 DOBROVOLNÁ, E.; DVOŘÁK, B.; LAVICKÝ, P.; PULKRÁBEK, Z.; WINTEROVÁ, A. Věcný záměr 

civilního řádu soudního. (on-line), str. 9. Cit. 6. května 2019. Dostupné z WWW: <http://crs.justice.cz>. 
98 Např. WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. 

Řízení nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 82. 
99 PUŽMAN, J. Civilní proces v SSSR a theoretický rozbor jeho zásad. Právník. 1950, str. 107. 

http://crs.justice.cz/
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buržoaznímu.100 Tehdejší autoři se ani netajili tím, že se jednalo o politický princip, nikoli 

výlučně právní zásadu.101 

Tato zásada (jakkoli je její význam a obsah sporný102) byla legislativně zachycena už 

v ust. § 1 odst. 2 o. s. ř. 1950, které stanovilo, že soud dbá o to, aby byl zjištěn skutečný stav 

věci. Stejný požadavek stanovilo i ust. § 59 téhož zákona, přičemž ust. § 60 o. s. ř. 1950 k 

tomuto požadavku přidával povinnost účastníka řízení vylíčit pravdivě a úplně všechny 

skutkové okolnosti, odůvodňující jeho návrhy.103  

Uvedenému charakteru zjišťování skutkového stavu odpovídala i povaha projednací 

zásady a způsob provádění některých důkazních prostředků. V tomto smyslu byla zavedena 

povinnost důkazní v ust. § 88, podle něhož „účastník má navrhnout a označit důkazní 

prostředky, jimiž chce prokázat pravdivost jednotlivých skutkových tvrzení“. Tento opakovaný 

požadavek byl (stejně jako dnes) doplněn v odstavci druhém o možnost soudu provést i jiné 

než stranami navržené důkazy, jsou-li významné pro rozhodnutí. Zásada projednací, potažmo 

povinnost tvrzení a povinnost důkazní nabývala podobných rozměrů (vyjma explicitního 

požadavku pravdivosti) jako v dnešním civilním procesu, byť její praktické, ideologicky 

motivované provedení nabývalo různých podob (včetně možnosti vstupu prokurátora do 

řízení). 

Soud měl také zjišťovat skutkový stav na základě volného hodnocení důkazů (ust. § 

93104). Výčet důkazních prostředků již na rozdíl od c. ř. s. nebyl taxativní, přičemž zákon v ust. 

§ 99 stanovil, že „důkazní prostředky jsou všechny prostředky způsobilé k zjištění pravdy“. 

Na základě ust. § 69 o. s. ř. 1950 byl například soud kdykoli za řízení oprávněn provést výslech 

účastníka řízení, jenž měl povinnost poskytnout potřebnou součinnost, případně jej soud mohl 

nechat předvést. Dnes platný civilněprocesní kodex stanoví možnost soudu provést výslech 

účastníkem řízení pouze, nelze-li dokazovanou skutečnost prokázat jinak a pouze s jeho 

souhlasem (§ 131 o. s. ř.). Občanský soudní řád z roku 1950 předpokládal, že bez možnosti 

třeba i nuceného výslechu účastníka řízení nemusí být vždy možno zjistit pravdivý stav věci105, 

a uchyloval se tedy k odlišnému řešení nabývání skutkových poznatků než dnešní civilní 

 
100 RUBEŠ, J. a kol. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl 1. Praha: Orbis, 1957, str. 27. 
101 BOURA, F. Soudní rozhodnutí. Praha: Orbis, 1957, str. 12–13. 
102 Srov. např. ZOULÍK, F. In FRISCHMANN, P.; MIKEŠ, J.; HLAVSA, P.; ZOULÍK, F.; MACKOVÁ, A.; 

SALAČ, J.; WINTEROVÁ, A. Občanské právo procesní: studijní příručka. 2. doplněné vydání. Praha: Institut 

sociálních vztahů, 1996, str. 38. 
103 K tomu srov. § 101 odst. 1 písm. a) dnes účinného o. s. ř., který stanoví, že účastníci řízení jsou povinni 

zejména „tvrdit pro rozhodnutí věci významné skutečnosti“. 
104 „Při zjišťování skutkového stavu zhodnotí soud výsledky provedeného dokazování, pečlivě přihlížeje ke všemu, 

co vyšlo najevo, anebo co se stalo za řízení, včetně k tomu, co účastníci za řízení uvedli.“ 
105 RUBEŠ, J. a kol. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl 1. Praha: Orbis, 1957, str. 342. 
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proces. K volnému hodnocení důkazů současně Josef Rubeš dodává, že byť slouží tento postup 

v dokazování ke zjištění skutkového stavu, je některými teoretiky pod toto hodnocení 

zahrnováno i právní posouzení, tedy podřazení takto zjištěného skutkového stavu pod určitý 

právní předpis.106 Je tedy v tomto pojetí zásady materiální pravdy zjevný její ideologický 

podtext, tvořící předpoklad pro státní zásahy do soudního rozhodování.107 

Vůdčí zásada tehdejšího civilního procesu prostupovala také systémem opravných 

prostředků. Jak bylo řečeno, předchozí právní úprava umožňovala v rámci šířeji pojatého 

systému neúplné apelace za určitých (dosti přísných) podmínek možnost nových důkazů 

v odvolacím řízení. V rámci nově pojatého procesu byly v odvolacím řízení plně dovoleny tzv. 

novoty. Stalo se tak na základě ust. § 47 odst. 2108 zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění 

soudnictví, ve spojení s ust. § 176109 a § 183110 o. s. ř. 1950. Z důvodové zprávy se podává, že 

„připuštění novot – bez rozdílu, o jaké řízení jde – je odůvodněno hlavní zásadou, že soudní 

rozhodnutí má vyhovovat materiální pravdě a že je vedlejší, jeví-li se formálně správným. (…) 

Účastníku nelze v zájmu materiální pravdy zabraňovat, aby své opominutí napravil v řízení u 

odvolacího soudu (…)“. 

Co se týče samotných důvodů odvolání, ty mohly být jak skutkové, tak právní. Jednak 

mohl odvolatel namítat neúplně nebo nesprávně zjištěný skutkový stav111 (jak ostatně vyplývá 

již z uvedeného neuplatnění zákazu novot) a jednak namítat jako důvod nesprávné právní 

posouzení věci. 

Nesprávné právní posouzení mohlo vyplývat jak z nesprávného užití (resp. výkladu) 

příslušného hmotněprávního předpisu (normy hmotného práva), tak z užití předpisu 

nesprávného. Nesprávné široce chápané právní posouzení věci mohlo mít ve svém důsledku 

za následek i neúplně zjištěný skutkový stav; to tehdy, neprovedl-li například soud, vycházeje 

z nesprávného předběžného právního posouzení, všechny důkazy nutné ke zjištění materiální 

pravdy.112 To vše ovšem za předpokladu, že tyto vady mohly mít ve smyslu ust. § 184 o. s. ř. 

1950 za následek nesprávný rozsudek ve věci samé. Sluší se podtrhnout, že vzhledem k tomu, 

 
106 Tamtéž, str. 438. 
107 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 55, 82. 
108 „Strany mohou v odvolacím řízení přednésti též skutkové okolnosti a nabídnout důkazy, které v řízení před 

prvním soudem nebyly uvedeny nebo nabídnuty.“ 
109 „Odvolání má vedle všeobecných náležitostí podání obsahovat: (…) c) důvody, popřípadě i nová skutková 

tvrzení a důkazy.“ 
110 Odst. 1: „Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, který zjistil soud prvé stolice. Účastníci mohou 

přednést též skutkové okolnosti a nabídnout důkazy, které nebyly v řízení před soudem prvé stolice ani uvedeny, 

ani nabídnuty. Odvolací soud může nařídit, aby se dokazování provedené před soudem prvé stolice opakovalo.“ 
111 RUBEŠ, J. a kol. Komentář k občanskému soudnímu řádu. Díl 1. Praha: Orbis, 1957, str. 698. 
112 Op. cit., str. 699. 
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že odvolací soud nebyl vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud první stolice (ust. § 183), 

pokračuje odvolací soud ve věci tam, kde soud první stolice skončil a přezkoumává závěry 

tohoto soudu jak v rámci skutkové, tak právní otázky113 (tedy kupříkladu včetně nových 

zjištění skutkového stavu a odlišného právního posouzení). 

František Štajgr upřesňoval, že novými důkazními prostředky nejsou ty, které byly u 

soudu první stolice nabídnuty, avšak nebyly provedeny, a to za předpokladu, že jsou 

v odvolacím řízení navrženy k prokázání týchž skutečností jako před soudem první stolice.114 

Zákon však nevysvětloval, které důkazní prostředky považuje za nové, neboť za účelem 

zjištění pravdivého skutkového stavu není případná obsahová různost tohoto pojmu podstatná. 

Štajgr k tomu ještě zdůraznil, že možnost uplatnění nových důkazů v odvolacím řízení nelze 

v žádném případě chápat tak, že nové důkazy lze před odvolacím soudem uplatnit pouze 

k prokázání nových skutečností, neboť by to znamenalo rozpor se zásadou materiální pravdy, 

která platí pro odvolací řízení stejně jako pro řízení před soudem první stolice.115 

 

 

2.4 Shrnutí 

 

V rámci právního systému starého Říma se výslovně o problematice skutkových a 

právních otázek nehovořilo. To je logické vzhledem k povaze legisakčního procesu a přesně 

formulovaným žalobám. Bezchybný přednes žaloby formulované pro tu kterou 

předpokládanou skutkovou podstatu, která měla zakládat tvrzený nárok, už sám obsahoval 

právní „předposouzení“ žalobce. Na to navazovala činnosti dříve i laického prvku pro 

zjišťování skutkového stavu a následně činnost magistráta pro řešení otázek právních. Později 

celkově v rukou orgánu státu. Společnou jim byla moderně pojatá aplikace práva, vyznačující 

se subsumpcí zjištěného stavu pod rozhodné právní normy. Ať už se jednalo o zákon dvanácti 

desek, či modernější císařské kodexy. Nástin tohoto historického období podtrhuje 

fundamentálnost řešené problematiky, která vzniká s právem samotným, byť odlišení 

skutkových a právních otázek se přibližují až období pozdější. 

Kvůli stručnosti a zachování v jistém smyslu moderní dějové linky jsme se ve výkladu 

přesunuli k civilnímu řádu soudnímu z roku 1895, v Rakousku dodnes platnému. Tehdejší 

civilní proces se vyznačoval čtyřmi dovolacími důvody, přičemž jen poslední z nich byl 

 
113 Op. cit., str. 722. 
114 ŠTAJGR, F. Nové důkazy v odvolacím řízení. Právník, 1951, č. 1, str. 19–20. 
115 Op. cit., str. 20. 
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shodný s dnes jediným platným důvodem meritorního dovolacího přezkumu v podobě 

nesprávného právního posouzení věci. Ostatní důvody měly povahu buďto zmatečnosti, nebo 

navazovaly na skutkovou otázku. Důležitým důvodem revizního řízení byl rozpor skutkového 

předpokladu se soudními spisy. Zde se sice jednalo o skutkovou souvislost dovolacího 

důvodu, ten však nespočíval v přezkumu samotných skutkových zjištění, nýbrž v posouzení 

právně vadného úsudku na dovození skutkových zjištění z (důkazních) východisek tomu k 

určených, která byla obsažena v soudním spise. 

Za platnosti občanského soudního řádu z roku 1950 byl pod tíhou zásady materiální 

pravdy uplatňován plně apelační systém v odvolacím řízení. Právě možnost tvrzení nových 

skutečností a důkazů měla umožnit zjištění pravdivého skutkového stavu. Tím se však také 

částečně smazávala důležitost odlišení skutkového od právního. Hospodárnost řízení, resp. 

strukturovanost opravných prostředků, a vůbec dovolací přezkum ustupovaly do pozadí ve 

prospěch tvrzené snahy o co nejspravedlivější rozhodnutí. Tato snaha však byla převážně 

politickým prohlášením a nástrojem justiční libovůle. 

  



54 

 

3 Teoretická východiska odlišení skutkových a právních otázek 
  

 

Bude ukázáno, že právě problematika právní normy je spolu s objasněním samotného 

procesu aplikace práva nejužitečnějším východiskem pro objasnění povahy a způsobů 

možných řešení odlišení skutkových a právních otázek. Proto je na tomto místě zařazena 

kratší, především teoretická, kapitola o základní povaze právních norem ve vztahu k soudnímu 

rozhodování. Z klasických právních směrů rozpracovala oblast skutkového zjištění a právního 

posouzení dosti podrobně normativní teorie, potažmo ryzí nauka právní, reprezentovaná 

především Františkem Weyrem a Hansem Kelsenem.  

Je vhodné předeslat, že normativní teorie považuje soud jako takový za sám o sobě 

normativní orgán tvořící normativní akty. Těmito akty jsou též rozhodnutí, potažmo rozsudky 

soudní, jimiž se jeho adresáti musejí řídit. Jde o vytvoření konkrétních závazných pravidel 

chování pro konkrétní osoby (účastníky řízení), které vznikly z norem obecnějších, kterýmžto 

dal až soud při své rozhodovací činnosti konkrétní podobu. Při tomto svého druhu 

normotvorném procesu je patrná úloha dokazování jako stěžejního bodu celého soudního 

řízení a v jeho průběhu právě zapotřebí důsledného rozlišování mezi otázkami skutkovými 

(quaestio facti) a otázkami právními (quaestio iuris). Je totiž více než zřejmé, že při 

nesprávném zjištění skutkového stavu soudem nemůže soudce podřadit tento stav pod 

příslušnou právní normu, a tak ani dojít ke správnému právnímu závěru, resp. správnému a 

spravedlivému rozhodnutí věci. Karel Gerlich v tomto slova smyslu hovoří o třech krocích, ze 

kterých se skládá činnost soudce v rámci jeho „normotvorného“ procesu, a sice hovoří o: za 

prvé zjištění skutkového stavu věci (skutkové zjištění), za druhé nalezení vhodné právní normy 

(interpretace) a za třetí upotřebení nalezené právní normy na zjištěnou skutkovou podstatu 

(aplikace).116 

 

 

3.1 Základní pojmy 

 

Slovo norma pochází z latiny a označuje přibližně „příkaz“, „rozkaz“, „předpis“. Zmíněné 

překlady však nejsou jediným významy, potažmo funkcemi, normy. Weyr hovoří o normě 

 
116 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 6. 
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jako o výrazu něčeho, co má býti, resp. i něčeho, co je chtěno.117 Právní normu tak lze chápat 

ve dvou směrech. Jednak jako účel, kterého má být dosaženo, a jednak jako prostředek, 

stanovený normotvůrcem k dosažení stanoveného cíle.  

Jaromír Sedláček hovoří o normě jako o povinnostním úsudku, jako o takovém pravidlu 

(lidského chování), podle kterého člověk zpravidla jedná. Jedná se v tomto smyslu o zvláště 

kvalifikovaný hodnotící úsudek, obsahující kromě samotného hodnocení i povinnost.118 

Právní normu chápe jako druh heteronomní normy, totiž takové normy, která svůj původ 

odvozuje od jiného subjektu než toho, kterému je určena, tzn. jiného, než kterému je v normě 

uložena povinnost. Právní norma tudíž směřuje na vnější jednání povinného subjektu.119 

Viktor Knapp právní normu chápe jako základní stavební kámen právního řádu, který 

vykazuje určité formální a materiální znaky.120 Formálními znaky jsou její původ od 

oprávněného orgánu (tzn. od takového, který k tomu byl zmocněn ústavou) a její publikace 

způsobem předepsaným zákonem. Mezi materiální znaky právní normy pak vypočítává její 

regulativnost, tedy stanovení o předmětu její úpravy, že „má býti“, a současně způsobilost 

tohoto předmětu tvořit obsah právní normy, tedy jeho samotná regulovatelnost. Jako další řadí 

mezi materiální znaky právní normy její právní závaznost, dále obecnost, tedy takovou 

vlastnost právní normy, která ji činí obecně závaznou, a to jak co se týče předmětu právní 

úpravy, tak co se týče subjektu (subjektů) právní normy, jemuž (jimž) je určena, a konečně 

vynutitelnost právní normy státní mocí.121 

Aleš Gerloch pak definuje právní normu jako obecně závazné pravidlo lidského chování, 

stanovené nebo uznané státem, jehož porušení stát sankcionuje.122 Podobně jako Knapp o nich 

hovoří jako o základních článcích daných právních systémů. Jako specifické rysy právních 

norem zmiňuje jejich závaznost (stanovení oprávnění a povinnosti), formální určitost (právní 

norma musí být obsažena ve státem uznaném prameni práva), obecnost a vynutitelnost.123 

S pojmem normy se úzce pojí pojem povinnosti, se kterou tvoří dohromady základ 

normativního poznávání, neboť norma jako taková stanovuje k naplnění svého účelu 

adresátům normy určitou povinnost. Dá se říci, že povinnost tvoří v normativním smyslu 

obsah (dispozici) právní normy. Ve vztahu k ukládání povinnosti prostřednictvím (právní) 

 
117 WEYR, F. Úvod do studia právnického (normativní theorie). Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 15. 
118 SEDLÁČEK, J. In SEDLÁČEK, J. (SPÁČIL, J. ed.) Občanské právo československé: všeobecné nauky. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 5. 
119 Op. cit., str. 10. 
120 KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 147. 
121 Op. cit., str. 147–152. 
122 GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, str. 36. 
123 Op. cit., str. 36–38. 
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normy pak hovoříme o normotvorném a povinnostním subjektu. Povinnostní subjekt je jako 

adresát normy zatížen povinností v ní stanovenou, zatímco orgán normotvorný je takový 

orgán, který svou záměrnou činností vtělil do normy to, co chtěl, aby bylo stanoveno jako to, 

co má být.124 Tento obsah vyjadřuje chápání povinnosti v objektivním smyslu, a sice jak bylo 

uvedeno výše, spadá v jedno s obsahem normy jako skutkovou podstatou stanovenou 

normou.125 Povinnost v subjektivním smyslu pak odráží nutnost chování povinnostního 

subjektu (tedy toho, komu je norma určena) v souladu s obsahem normy (skutkovou 

podstatou). 

V pojetí normativismu mohou mít normy charakter individuální nebo generální.126 Normy 

generální jsou takové, které stanovují obecně určené pravidlo chování. To znamená takové, 

které stanovují obecné pravidlo pro druhově určený okruh adresátů. Normy mohou stanovit i 

pravidla pro individuální subjekt, avšak tato pravidla musejí být stanovena generálně, tedy tak, 

že se realizací daného pravidla v normě obsaženého obsah normy nevyčerpá, a to právě proto, 

že jak okruh jejich adresátů, tak daná povinnost byly generálně určeny, byť dané určení mohla 

fakticky splňovat jen jedna osoba. Tedy takové pravidlo nemá za cíl určit konkrétnímu člověku 

konkrétní povinnost. 

Individuální normu bychom v dnešní teorii práva nazvali spíše aktem aplikace práva či 

individuálním právním aktem.127 Normativní teorie vzhledem ke své celkové koncepci a 

významu normy pro své učení pojmově zahrnuje i takovýto „akt“ mezi normy, neboť co je pro 

normu určující, je fakt, že normou je stanoveno chování, které „má býti“.128 Rozdíl tkví v tom, 

že v individuální normě je stanoveno individuální pravidlo chování pro individuálně určený 

subjekt. Příkladem takové individuální normy je soudní rozhodnutí, ve kterém se stanoví pro 

určitý subjekt individuální pravidlo chování, jako např., že subjekt „A“ musí vykonat činnost 

„b“. Tato individuální norma pak vychází z normy generální, kdy je během činnosti soudu za 

skutkového zjištění a následného právního posouzení věci dále konkretizována a svým 

obsahem pak generální normě ve výsledku nesmí odporovat. V tom tkví rozdíl mezi generální 

a individuální normou, tedy podstata vůbec považování rozhodnutí orgánu veřejné moci za 

„normu“. 

S výše uvedeným se pojí problematika hierarchie právních norem a normotvorby 

samotné. Právní řád je tvořen souborem norem různého druhu, jak co se týče druhu norem 

 
124 WEYR, F. Úvod do studia právnického (normativní theorie). Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 17. 
125 WEYR, F. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 36. 
126 KELSEN H. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str. 21. 
127 Srov. GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 205 a násl. 
128 Op. cit., str. 22. 
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stejné úrovně, tak jejich vzájemného hierarchického vztahu, tzn. norem nadřazených a 

podřazených. 

Nejvyšší normou je norma ústavní jako norma z pohledu hierarchie právního řádu 

nejabstraktnější. Čím je norma v hierarchii právních norem postavena níže, tím je 

konkrétnější, přičemž vycházejí tyto normy jedna od druhé. Jak už bylo naznačeno výše, 

normativní teorie považuje za normotvorný proces jak proces např. legislativní, jehož 

výsledkem jsou především zákony, tak proces, jehož výsledkem jsou individuální normy, tedy 

kupříkladu „normotvorný proces soudní“.129 Je tudíž patrné, že normotvorbou se zde rozumí 

vlastně jakýkoli právní postup, jehož výsledkem je určitý právní akt, v tomto kontextu 

nazývaný norma. Zaměříme-li se na tento normotvorný proces, jehož výsledkem je soudní 

rozhodnutí, potažmo výrok, lze o tomto výroku říci, že je v určitém smyslu „výkonem“ obsahu 

vyšší normy v daném případě aplikované, nebo chceme-li konkretizací této obecnější normy 

při aplikaci na konkrétní skutková zjištění (skutkovou podstatu) za účelem vytvoření konkrétní 

normy pro konkrétně určený subjekt jako adresáta v této konkrétní normě stanovených 

povinností.130 

Jak už bylo řečeno výše, je pro pochopení odlišení otázek skutkových a právních a pro 

celkové pochopení umístění tohoto odlišení v normativní teorii důležité uvědomit si rozdíl 

mezi světem kauzálním a normativním. Dané rozdělení vychází z učení filozofa Kanta, ale i 

jeho předchůdců, především pak Platona, a zachycuje svět ze dvou pohledů daného dualismu, 

a sice jako takový, jaký je, a jako takový, jaký by měl být. 

Toto dualistické chápání světa vychází z Platonovy filozofie. Platon při hledání podstaty 

dobra svět „rozdělil“ na svět abstraktních idejí a svět smyslový, přičemž ideje chápal jako 

hodnoty v čase neměnné, a tudíž jediné skutečně pravdivé a poznatelné. Smyslový svět popsal 

jako běžný, smysly poznatelný empirický svět, který ze své podstaty podléhá neustálým 

změnám, a není tudíž nikdy možné zachytit jeho skutečný obsah a smysl.131 Ten tkví právě 

v oněch idejích, seznatelných myšlením, rozumem.132 

Na Platonovo učení navázal Kant naukou o dualitě kauzality a normativity, kdy světem 

kauzálním má na mysli okolní svět pozorovatelný smysly v prostoru a čase, podléhající 

kauzálnímu zákonu neustálých příčin a následků (akcí a reakcí). Takový kauzální svět je tudíž 

odpovědí na otázku, co je.133 Oproti němu stojí svět normativní, který za použití pravidel – 

 
129 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 5. 
130 Op. cit., str. 5. 
131 KELSEN, H. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str. 76. 
132 K tomu blíže např. GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh, 2000, str. 177 a násl.  
133 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 8. 
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norem, dává odpověď na otázku, jaký by svět měl být. Vychází přitom z předpokladu, že 

člověk jako bytost nadaná vůlí a rozumem nemůže ze své podstaty dosáhnout veškerého 

poznání pouze smysly, ba naopak za použití svého intelektu vytváří prostor pro vytváření 

pravidel chování a pro pojmy, jako jsou mravnost, povinnost či vina, pro které ve vnějším, 

kauzálním světě není místo. To odlišuje člověka od okolního světa a je současně odpovědí na 

otázku, jaký by svět měl být.134 

 

 

3.2 Kelsenovo pojetí normativní a teleologické nutnosti 

 

V pojetí Hanse Kelsena, kde je norma základním prvkem právního řádu, je norma 

současně prostředkem k vyjádření normativní nutnosti jako stanovení určitého chování, které 

je vyžadováno. Tato normativní nutnost je chápána ve vztahu k nutnosti teleologické, kterou 

Kelsen chápe jako nutnost kauzální (srov. předchozí výklad v podkapitole Základní pojmy o 

světě kauzálním a normativním). Zatímco tedy u kauzální nutnosti dané pravidlo vypovídá o 

následku, který vyplyne z určité příčiny, je normativní nutnost způsobem stanovení, jak by se 

měl zachovat subjekt, naplňuje-li požadavky v normě uvedené, tedy platnost dispozice normy 

v závislosti na její hypotéze.135 Tento poměr teleologické (kauzální) a normativní nutnosti 

demonstruje přirovnáním ke vztahu německého „sein“ a „sollen“.136 

Současně si klade otázku, je-li poměr mezi generální a individuální právní normou 

logickým dovozováním závěru. Je-li tedy platnost dané individuální normy docílena pomocí 

logických myšlenkových postupů dovozujících závěry z normy generální, přičemž objasňuje, 

že v generální normě je obsažen abstraktní skutkový stav, pod který se snaží právo nalézající 

orgán podřadit konkrétní skutková zjištění.137 V souvislosti s dovozováním individuálních 

norem z norem generálních se Kelsen věnuje také vyplňování mezer v právu, tzn. jak 

postupovat v případě, že na daný stav nedopadá žádná generální norma, resp. žádná abstraktní 

skutková podstata v normách obsažená. V případě vyplňování mezer v právu uplatňuje názor, 

že dané rozhodnutí má se učinit podle generální normy, kterou soud považuje za spravedlivou. 

Kelsen dochází k zajímavé úvaze o použití analogie při soudním rozhodování, resp. 

 
134 Tamtéž, str. 7. 
135 KELSEN, H. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000, str. 37. 
136 Op. cit., str. 24. 
137 Op. cit., str. 238.  
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rozhodování na základě principů spravedlnosti ve vztahu ke skutkovým zjištěním, vyúsťující 

v možný názor, že veškeré právo je pak soustředěno v rukou soudců.138 

Jak bylo řečeno, norma stanoví určitou povinnost, tj. adresátu normy určitý způsob 

chování, který „má být“. Tyto generální normy obsahují v sobě sankci, tedy následek 

uplatnitelný v případě nedodržení v normě stanoveného chování. Tento následek musí však 

být realizován individuální normou, tedy soudním rozhodnutím. Způsob, kterým soud dochází 

ke stanovení (k vydání) individuální normy, jejíž součástí je použití sankce, obsažené v normě 

generální, se v ryzí nauce právní nazývá akt zjištění. Tento akt vystupuje jako podmínka užití 

sankce za chování neodpovídající obsahu generální normy.139 Není to totiž samotná 

skutečnost, která buďto odporuje obsahu normy, nebo je s ním v souladu, nýbrž soudem 

zjištěný skutkový stav, na základě kterého může soud vytvořit individuální normu. Tedy 

(většinou soudní) rozhodnutí, ve kterém uloží konkrétnímu subjektu konkrétní způsob 

chování, za případného užití sankce obsažené v generální normě. Zjištění skutkového stavu, 

na rozdíl od samotné skutečnosti, tvoří při nalézání práva podmínku uplatitelnosti sankce a 

vystupuje zde jako skutečnost podmiňující tuto sankci jako naopak složku podmíněnou.  

Tento pohled na skutková zjištění vychází z předpokladu, že nejsou žádné věci či procesy 

o sobě, avšak jen věci a procesy v lidském vědomí,140 tak, jak se jeví našemu subjektivnímu 

přesvědčení a jak jsou zkoumány naším intelektem. Z tohoto pohledu je určující skutečnost, 

jak je zjištěna daným soudem podle procesního práva, a jen taková může mít za následek 

vydání rozhodnutí (individuální normy). Takové rozhodnutí obsahuje uložení povinnosti 

konkrétnímu subjektu, převzaté ze sankce příslušné generální normy, a to pro porušení 

chování touto generální normou primárně předepsaného. Funkcí soudu je tedy zjistit skutkový 

stav jako skutkový stav podmiňující sankci a vydat na základě tohoto zjištění rozhodnutí 

obsahující donucující akt, ve kterém onu sankci vyslovuje.141 Právo tudíž neváže sankci na 

nepravdivost výpovědí, nýbrž na skutková zjištění, zjištěná právě v procesu aplikace práva, 

jehož cílem je zjištění pravdivosti výpovědí, resp. zjištění skutečností nastalých v rámci 

tvrzených skutkových okolností. 

 

 

 

 
138 Op. cit., str. 239. 
139 Op. cit., str. 142. 
140 Op. cit. 
141 Op. cit., s. 143. 
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3.3 Weyrovo hledisko poznávací 

 

Ve svém učení vychází František Weyr z načrtnutého dualistického vnímání světa a 

navazuje tak mimo jiné na Kantovo rozdělení světa na svět, jaký je a jaký by měl být (srov. 

kapitolu 3.1 o základních pojmech). Toto rozlišení využívá Weyr jako rozličný úhel pohledu 

na věci, přičemž pomocí těchto dvou způsobů rozlišuje mezi samotnou existencí předmětu a 

jeho jakostí. Zatímco existence daného předmětu nebo, chceme-li, jeho jsoucnost (vycházejme 

z Aristotelovy terminologie) je projevem světa, jaký je, a tedy důsledkem působení kauzálního 

zákona v něm, jakost předmětu může být poznána intelektem za použití logických operací a 

je nazývána definicí.142 Zaujímá tedy stanovisko, že lidskému intelektu je vrozený dualismus 

mezi světem, jaký je, na základě působení kauzality, a světem, jaký by měl být, na základě 

působení určitých norem.143  

Tento lidský intelekt je současně základním nástrojem poznání světa, jaký by měl být. Jak 

už z označení světa „jaký má být“ vyplývá, má tento svou zvláštní existenci, a sice existenci 

ideální, kterou subjekt poznávací seznává právě pomocí myšlenkových operací. Je tudíž 

základem pro poznání světa, jaký má být, intelekt a jeho činnost poznávací. Rozdíl oproti 

světu, jaký je, tkví ve způsobu nazírání subjektem poznávacím. Zatímco činnost poznávající 

svět, jaký má být, spočívá v myšlenkových operacích intelektu, činnost poznávající svět, jaký 

je, má svůj původ ve vnímání a představách takového světa, jež jsou zprostředkovány oním 

intelektem. Rozdělení těchto světů nespočívá tudíž v samotné jejich existenci jako dvou světů 

na sobě nezávislých, nýbrž dochází k ní právě ve spojení s poznávajícím subjektem, a jsou 

tedy jako takové ze své podstaty relativní.144 

Weyr dále uvádí, že právo, jako věda normativní, se dá také nazývat vědou hodnotící. 

V procesu poznání práva totiž dochází k četným hodnotícím úsudkům. Hodnocení jako takové 

znamená vlastně srovnávací proces, proto významným druhem takového hodnocení je 

srovnávání konkrétních skutkových podstat, dějů, stavů a dalších s abstraktní maximou,145 

tedy s obecnou skutkovou podstatou obsaženou v generální normě. Rozlišuje se zde přitom 

trojí hodnocení, a sice v podobě shody či neshody úsudku se zákony logiky, se skutečností a 

s (jak už zmíněno) maximou. Při tomto způsobu právního poznávání vystupuje do popředí 

hodnotící činnost intelektu, jejímž výsledkem je v tomto ohledu shoda nebo neshoda 

 
142 WEYR, F. Základy filosofie právní (nauka o poznávání právnickém). Brno: Píša, 1920, str. 14. 
143 Op. cit., str. 15.  
144 Op. cit., str. 16. 
145 Op. cit., str. 31. 
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pozorovaného stavu, např. soudem zjištěného skutkového stavu, s normou. Tuto logickou 

operaci, kdy subjekt srovnává stav nebo děj s normou, označuje Weyr jako aplikaci normy na 

konkrétní případ. Aplikace pak předpokládá interpretaci jako způsob poznání obsahu normy a 

jako základní předpoklad pro její správnou aplikaci v ní spatřuje těžiště normativního 

poznávání.146  

Rozdíl mezi interpretací a aplikací spatřuje v hledisku poznávacím, neboť interpretace 

normy je prováděna v rovině statické, kdežto její aplikace pak v rovině dynamické. Chápání 

obou rovin lze rozpoznat v podstatě obou činností. Interpretace vychází pouze z normy 

samotné, přičemž na samu normu zůstává výsledek interpretace navázán, kdežto aplikace 

takto získaných poznatků se uplatňuje konkrétně pro každý jednotlivý případ. Je tomu tak 

proto, že interpretace právní normy nám poskytuje rozmezí poznatků, ve kterém se může orgán 

aplikující právní normu pohybovat, a současně nám umožňuje při zjištění skutkové podstaty 

normy rozdělit tuto abstraktní normu na mnoho norem konkrétních (při setrvání v mezích 

abstraktní normy). Některou z takto získaných konkrétních norem pak může soud aplikovat 

na ten který jednotlivý případ. V tomto smyslu Weyr hovoří o interpretaci normy jako o 

poznávací činnosti intelektu, kdežto o aplikaci jako o činnosti volní. Současně správně 

poznamenává, že obojí činnosti, tedy intelektu a vůle, jsou v praxi nerozlučně spojeny, avšak 

obě tyto činnosti je nutno od sebe oddělit pro účely noetické. Z daného vyplývá, že při 

aplikační činnosti je orgán (normotvůrce) aplikující právo volný při stanovení nižší normy 

vyplývající z normy vyšší (obecnější) a zároveň vázaný, subsumuje-li konkrétní skutkovou 

podstatu (skutková zjištění) pod skutkovou podstatu obecné normy.147 

 

 

3.4 Shrnutí 

 

Uvedené teorie stavějí své poznatky na postulátech kritického idealismu, konkrétně na 

dualistické filozofii Immanuela Kanta, který „rozdělil“ svět na kauzální a normativní. Ve 

zkratce lze říct, že svět normativní je odpovědí na otázku, jaký svět má být, kdežto svět 

kauzální říká, jaký svět je. Dané rozdělení, jak už z názvu vyplývá, má svůj význam nejen jako 

filozofický podklad, tedy jako výsledek poznání praktické filozofie, ale má i svůj význam 

právní. Při objasnění daných pojmů je zřetelné, že mají blízko ke „světům“ skutkovým a 

 
146 WEYR, F. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 62. 
147 Op. cit., str. 64. 
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právním. Bylo by však na tomto místě zavádějící ztotožňovat svět kauzální s otázkami 

skutkovými a svět normativní s otázkami právními. K rozvedení podstaty aplikace práva 

soudem z hlediska právní otázky v dovolacím řízení srov. zejména předchozí část 1.2.2 a 

následující kapitolu 4. 
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4 Přístupy k odlišování skutkových a právních otázek 

 
 

Naší snahou v této kapitole bude načrtnout určité koncepce, které kýžené odlišení 

nabízejí. Je třeba si uvědomit, že snaha, která má za cíl vytvoření univerzálního a vždy 

platného kritéria pro odlišení poznatků ve skutkovém a právním sporu si vytkla cíl obtížně 

splnitelný. Je tomu tak proto, že navzdory sebelepšímu kritériu musí být taková metoda obecné 

povahy a ze své podstaty nemůže dát jednoznačnou odpověď na odlišení v každém 

jednotlivém případě; ani při největší propracovanosti nemůže postihnout všechna specifika 

každého případu. 

Budeme se zde proto snažit načrtnout takovou konstrukci, která vzhledem k míře své 

obecnosti může právníku nabídnout účinné vodítko pro nalezení odpovědi pro předmětnou 

otázku. Z podstaty věci však nemusí automaticky poskytovat spolehlivou odpověď v každém 

jednotlivém případě, a nemůže tudíž být používána mechanicky. 

 

 

4.1 Principiální přístupy 
 

Z předchozích kapitol mimo jiné vyplývá vzájemné sepětí skutkové a právní otázky 

v určitých fázích aplikace práva soudem. Projevem této skutečnosti je, že i postup, potažmo 

zásady zjišťování skutkového stavu úzce souvisejí s právními pravidly, která jsou v nich nejen 

přítomna, ale jsou i nepostradatelná pro dosažení kýžených poznatků. Jak bude dále ukázáno, 

fáze zjišťování skutkového stavu sama o sobě neznamená, že se na ní nepodílejí právní 

„momenty“. Tyto nejenže nejsou svou povahou zcela skutkové, ale představují v pravém slova 

smyslu právní otázku se všemi potenciálními důsledky. 

 

 

4.1.1 Projednací zásada a důkazní břemeno 

 

Projednací zásada má v civilním soudním řízení význam pro stanovení odpovědnosti 

určitého procesního subjektu za objasnění skutkového stavu. Ve své čisté podobě tato zásada 

znamená, že odpovědnost za zjištění skutkového stavu nesou účastníci řízení a nikdo jiný. Ve 

zkratce lze její obsah vyložit také tak, že soud zjišťuje skutkový stav v rozsahu tvrzeném 
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účastníky za pomoci důkazů jimi označených.148 Protikladem projednací zásady je vyšetřovací 

zásada, na základě které nese tuto odpovědnost a úlohu soud. Vyšetřovací zásada sice nebrání 

účastníkům řízení v tvrzení rozhodných skutečností a navrhování důkazů k jejich prokázání, 

je však povinností soudu věc náležitě vyšetřit, a to i tehdy, nevyužijí-li účastníci těchto svých 

práv.149 

Stejně jako ostatní procesní zásady se však ani v procesu „ovládaném“ projednací zásadou 

neuplatňuje tato zásada ve své čisté podobě. Vyplývá to jak z obsahového, tak 

metodologického pojetí této procesní zásady. V moderním civilním procesu je již překonán 

názor, že zjišťování skutkového stavu je plně v rukou stran sporu a že soud je pasivním 

subjektem, jehož role spočívá čistě v posouzení toho, co mu strany předloží. Současně vyplývá 

uplatnění této zásady z obecného významu zásad jako takových. Ty jsou „pouze“ abstrakcí 

základních pravidel uplatňovaných v jednom či druhém pojetí způsobu řešení dané 

problematiky (zde zjišťování skutkového stavu), a tvoří tedy polarizovaný koncept sloužící 

právě k co nejzjevnějšímu odlišení opačných základních přístupů. 

Je proto zřejmé, že ani zásada projednací, ani vyšetřovací nejsou uplatňovány ve svých 

čistých podobách.150 Pro moderní civilní proces proto platí, že je v něm uplatňována zásada 

projednací v tom smyslu, že soud sice nenese odpovědnost za zjištění skutkového stavu, avšak 

není odsouzen pouze k přihlížení činnosti stran ve snaze o jeho (skutkového stavu) objasnění. 

Kupříkladu tak, že může za určitých podmínek provést i jiné důkazy než účastníky navržené 

(viz ust. § 120 odst. 2 o. s. ř.). 

S projednací zásadou se pojí povinnosti účastníků řízení: povinnost tvrzení a povinnost 

důkazní; dále procesní břemena v podobě břemena tvrzení a břemena důkazního.151 Zatímco 

zásada projednací stanoví v obecné rovině odpovědnost za skutková zjištění, naplňují tyto 

povinnosti a břemena projednací zásadu v tom smyslu, že stanoví účastníkům řízení jednotlivé 

procesní povinnosti a břemena. Jejich unesení je pro procesní stranu základním předpokladem 

úspěchu ve sporu. 

Důkazní břemeno lze v určitém ohledu považovat za těžiště projednací zásady hlavě kvůli 

jeho významu pro strukturu a průběh dokazování. Význam projednací zásady je však širší. 

 
148 Např. WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. 

Řízení nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 77. 
149 Op. cit. 
150 Viz např. LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 45. 
151 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 77. 
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Předně si musí soudce vytvořit obraz o skutečnostech tvrzených účastníky, které jsou podle 

něj pro rozhodnutí rozhodné, a pro tyto pak připustit a provést dokazování (srov. část 1.2.2). 

K tomuto předběžnému posouzení slouží substancování skutkových přednesů stran. 

Substancování dává soudu odpověď na otázku, které ze skutkových přednesů stran jsou natolik 

určité a pro následné dokazování a rozhodnutí významné, že k jejich dokazování soud opravdu 

přistoupí.152 Tento procesní postup není důsledkem volné úvahy soudu, nýbrž má svou oporu 

v hmotném právu. Strany mají v rámci povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní tvrdit rozhodné 

skutkové okolnosti a označit důkazy k jejich prokázání. Je pak úkolem soudu vzít v úvahu ty 

ze stranou přednesených tvrzení a označených důkazů, které odpovídají skutkové podstatě 

právní normy, na základě které dovozuje procesní strana svůj vznesený procesní nárok.153  

Úlohou tohoto substancování není nabytí přesvědčení soudu o pravdivosti skutkových 

tvrzení, ale pouze jejich porovnání s hmotněprávní normou, o kterou by v případě prokázání 

daných skutkových tvrzení a následné subsumpci pod hmotněprávní normu bylo možno opřít 

právo dané strany sporu.154 Smyslem substancování je proto vytvoření takových předpokladů 

(tvrzení a na to navazujících důkazů), na základě kterých je vůbec možno uvažovat o 

poskytnutí právní ochrany domnělému právu účastníka řízení. Při tomto pojetí je povinnost 

tvrzení koncipována tak, že pod hrozbou prohry sporu se ocitá ta strana, jejíž skutkové 

přednesy nejsou dostatečně substancovány.155 

Jeví se však problematickým určit, jak konkrétně a v jakém rozsahu svědčí stranám jejich 

povinnost tvrzení a povinnost důkazní. V praxi nemusí být vždy jednoduché vylíčit hned na 

začátku sporu všechny podstatné okolnosti a k jejich prokázání označit důkazy. Relevantní 

skutečnosti a důkazy mohou v kontradiktorním sporu vyplynout právě až v procesu 

dokazování, a to v závislosti na procesních úkonech protistrany. 

Je-li úkolem substancování určit, které z tvrzených skutkových okolností jsou pro zjištění 

skutkového stavu podstatné a současně zajistit jejich dostatečnou určitost, pak se 

substancováním skutkových přednesů stran souvisí problematika dělení důkazního břemene. 

Musí-li být v rámci substancování tvrzení strany do té míry určité, aby druhá strana přesně 

věděla, k jakým tvrzeným skutečnostem má zaujmout postoj,156 dávají jednotlivé složky 

důkazního břemene odpověď na otázku, která z procesních stran nese odpovědnost za 

 
152 MACUR, J. Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1997, str. 127. 
153 Op. cit. 
154 Srov. op. cit., str. 128. 
155 Op. cit., str. 130. 
156 Op. cit., str. 137. 
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prokázání určité tvrzené skutečnosti a v návaznosti na to která ze stran nese nepříznivý 

následek v podobě prohry sporu v případě nedostatečného objasnění skutkového stavu.  

Přechází-li v rámci procesu aplikace právní normy skutkový a právní moment řešené 

otázky mezi vytvořenou normativní hypotézou a prokázání určité skutečnosti, na které 

navazuje její subsumpce, ovlivňují právě pravidla o dělení důkazního břemene strukturu 

tohoto procesu. Jen v návaznosti na uvedení tvrzení a navržení příslušného důkazu procesní 

stranou, může soud vymezit relevantní skutková tvrzení z pohledu rozhodné právní normy, a 

ta po jejich prokázání posoudí po právní stránce. Rozhodná hmotněprávní norma však bude 

vždy trpět určitými interpretačními neurčitostmi. Stejně tak nebude stoprocentní úroveň 

soudcova přesvědčení o prokázání tvrzení skutkové okolnosti (viz následující část 4.1.2). Tato 

neurčitost je v obecné rovině částečně vyvažována právě schématem pravidel důkazního 

břemene, neboť reálně působící schéma aplikačně-právního procesu se v tomto ohledu jeví 

jako neostré. Otázku rozložení důkazního břemene řadíme mezi otázky právní. Její určitost a 

unesení břemene koincidují s prokazováním určité skutečnosti, tedy se skutkovou částí 

aplikace, ale pouze prvně uvedené mohou být účinně uplatnitelné pro účely dovolacího 

přezkumu. 

Otázka, který účastník řízení nese důkazní břemeno ohledně prokázání určitých 

skutkových tvrzení, potažmo otázka rozdělení (a od toho se odvíjející pro rozhodnutí stěžejní 

otázka unesení) důkazního břemene, je svou povahou otázkou právní.157 Tak rozhodl Nejvyšší 

soud například v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1156/98 ze dne 25. března 1999, ve kterém vyslovil 

názor, že „postavil-li odvolací soud své rozhodnutí ve věci na nesprávném posouzení 

důkazního břemene, jde o případ nesprávného právního posouzení věci ve smyslu § 241 odst. 

3 písm. d) o. s. ř.“.158 Obdobně rozhodl například v rozsudku 22 Cdo 1807/2005 ze dne 30. 

května 2006.159 Stručně proto nastíníme základní pravidla dělení důkazního břemene a 

následně zasadíme zde řečené do kontextu odlišování skutkových a právních otázek. 

Základním dělením důkazního břemene je dělení na důkazní břemeno objektivní a 

subjektivní. Objektivní důkazní břemeno se uplatní tehdy, zůstane-li skutkový stav v řízení 

neobjasněn a nastane tzv. stav non liquet („není jasno“).160 Samo o sobě nemá objektivní 

 
157 BULÍN, H. Dovolání podle práva československého, německého a francouzského. Praha: Orbis, 1935, str. 74. 
158 Předmětné ust. § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř., platné v době rozhodnutí (tedy s účinností do 31. prosince 2000) 

odpovídá dnes platnému znění ust. § 241a odst. 1 o. s. ř., tedy že způsobilým dovolacím důvodem je pouze 

nesprávné právní posouzení věci. 
159 Z rozsudku: „Odvolací soud své rozhodnutí postavil na nesprávném posouzení důkazního břemene. (…) Již z 

právě učiněného závěru dovolacího soudu nelze než dovodit, že napadený rozsudek odvolacího soudu je 

rozhodnutím nesprávným pro vadné právní posouzení věci.“ 
160 Např. MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita 1995, str. 11. 
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důkazní břemeno vliv na provádění důkazů, je však nástrojem překonání nedostatečného 

zjištění skutkového stavu, neboť i v takovém případě musí soud rozhodnout. Opačný postup 

by znamenal nepřípustné odepření spravedlnosti (denegatio iustitae).161 Byť se nejistota o 

skutkových okolnostech projeví i jako nejistota ohledně vyvození příslušných právních 

následků, stav non liquet a uplatnění pravidel o důkazním břemeni se může týkat zjišťování 

skutkového stavu, nikdy právního posouzení.162 Právní posouzení je pochopitelně ovládáno 

zásadou iura novit curia. 

Pro podstatu objektivního důkazního břemene je vhodné si uvědomit, co všechno lze pod 

pojem objektivního důkazního břemena zařadit. Josef Macur totiž souhlasí s názorem Hanse 

W. Faschinga, že určení okruhu rozhodných skutečností je součástí objektivního důkazního 

břemene.163 Výše vysvětlené substancování skutkových přednesů stran tudíž někteří autoři 

považují za součást objektivního důkazního břemene, zatímco jiní považují objektivní důkazní 

břemeno pouze za nástroj k překlenutí stavu non liquet. 

Petr Lavický podává výklad objektivního důkazního břemene v tom smyslu, že pro to, 

aby v řízení vůbec stav non liquet mohl nastat, je třeba, aby proběhlo, byť neúspěšně, 

dokazování.164 Pro samotné dokazování je důležité ujasnit relevantní okruh dokazovaných 

skutečností ve smyslu naznačeného substancování skutkových přednesů stran. Samo o sobě 

toto substancování má vliv jen na rozsah dokazování, nikoli na způsob hodnocení důkazů a 

výsledek dokazování samotný.165 

V tuto chvíli je pro výklad o objektivním důkazním břemeni důležité si uvědomit, že jeho 

opodstatnění vyplývá z povinnosti soudu rozhodnout i v případě, že skutkový stav zůstane 

neobjasněn a že pravidla o důkazním břemeni dávají odpověď na otázku, jakým způsobem má 

soud stav non liquet překlenout a která ze stran nese negativní následek stavu důkazní nouze. 

Jelikož názory na to, jak konkrétně tato pravidla upravují povahu objektivního důkazního 

břemene a kdo nese riziko prohry sporu při neobjasnění skutkového stavu, se různí, bude o 

povaze důkazního břemene a jeho významu pro skutková zjištění a právní posouzení blíže 

pojednáno v kapitole 4.2 o struktuře právní normy. 

Subjektivní důkazní břemeno oproti břemeni objektivnímu rozděluje mezi procesní strany 

aktivitu při navrhování důkazů, a to tak, že určuje, která ze stran nese odpovědnost za navržení 

důkazu k prokázání jí příznivého tvrzení a která by pak nesla nepříznivé následky spjaté s jeho 

 
161 Op. cit., str. 23.  
162 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 38–39. 
163 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita 1995, str. 12. 
164 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 45. 
165 Op. cit. 
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neprokázáním (vyvrácením) či procesní nečinností.166 Smysl subjektivního důkazního 

břemene spočívá v určení způsobu, jak má soud reagovat v situaci, kdy strana nesoucí důkazní 

břemeno nenavrhne důkaz k prokázání pro ni stěžejního tvrzení. Současně, jak má reagovat 

účastník v případě, že důkaz navrhne, pokud soudce v průběhu dokazování nabude vnitřního 

přesvědčení o pravdivosti či nepravdivosti tvrzené skutkové okolnosti. I proto označují někteří 

autoři subjektivní důkazní břemeno trefněji jako břemeno vedení důkazu.167 

Řešení spočívá v samotné povaze projednací zásady tak, jak se v dnešním civilním 

procesu uplatňuje. V případě, že strana nenavrhne důkaz k prokázání tvrzených skutečností, 

nemusel by soud ani provádět důkaz navržený protistranou k vyvrácení tvrzené skutečnosti a 

rozhodnout v důsledku stavu non liquet podle pravidel o objektivním důkazním břemeni.168 

Jelikož však soud, jak bylo výše uvedeno, není v rámci dokazování pouze pasivním 

přihlížejícím, nemusí se za této procesní situace spokojit s neobjasněným skutkovým stavem 

a měl by se všemi dostupnými prostředky snažit skutkový stav zjistit. K tomu může soud 

dospět jednak provedením důkazů navržených protistranou i v případě, kdy strana zatížená 

důkazním břemenem svůj důkaz nenavrhne, jednak provedením důkazů z vlastní iniciativy 

podle ust. § 120 odst. 2 o. s. ř. stejně tak výzvou strany zatížené důkazním břemenem 

k navržení důkazu k prokázání předmětného tvrzení.169 

Nastíněná pravidla dělení důkazního břemene tvoří „vnější“ kritérium „skutkově-

právního“ rozlišování. To znamená, že se v podstatě jedná o pravidla, v jejichž vlastním rámci 

hovoříme o právním posouzení, neboť jde o dříve naznačenou aplikaci práva v užším smyslu. 

Jinými slovy jde o právní regulaci skutkového prostoru dokazování. Nemáme zde na mysli 

vlastní právní posouzení zjištěného skutkového stavu, ale v průběhu tohoto zjišťování 

(procesního dokazování) jeho právním institutem (právní normou) stanovenou odpovědnost 

za prokázání určité skutečnosti. 

Pouze tato vnější hranice spadá do právního režimu důvodu dovolání ve smyslu ust. 

§ 241a odst. 1 o. s. ř. Jejich konkrétní realizace, především výsledky užití, tzn. hodnocení a 

prokázání určité skutečnosti, již patří pod otázku skutkovou. Hovořit o skutkové, resp. právní, 

otázce, nikoli pouze o právním posouzení se jeví jako přiléhavější, neboť právní posouzení je 

 
166 Op. cit., str. 51. 
167 ŠTAJGR, F. Důkazní břemeno v civilním soudním sporu. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 

1931, str. 89; PRÜTTING, H. Gegenwartsprobleme der Beweislast. München: C. H. Beck, 1983, str. 6; 

MACUR, J. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno: Masarykova univerzita, 1996, str. 

10. 
168 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 57. 
169 Op. cit., str. 58–59. 
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lépe chápat v souvislosti se vším, co právními pravidly vytyčuje zjišťování skutkového stavu. 

Jak podává Klára Hamuľáková, „(n)esprávné právní posouzení se totiž může týkat i dílčích 

otázek, které však měly vliv na konečné rozhodnutí odvolacího soudu. Proto lze dovoláním 

napadnout nejen právní závěr odvolacího soudu týkající se bezprostředně předmětu řízení, ale 

i posouzení předběžné otázky, důkazního břemene, vázanosti soudu rozhodnutím jiného 

orgánu (pokud se neprojevilo ve vadnosti skutkového zjištění, ale v nesprávném výkladu 

práva) a podobně“.170 

Pojímat právní posouzení pouze jako podřazení zjištěné skutkové podstaty pod hypotézu 

právní normy zužuje právní složku aplikace práva a tím i nepřímo vybočuje z relevance pro 

dovolací přezkum. S ohledem na výše uvedená rozhodnutí je jedině dobře, že soudy odlišují 

tyto dílčí právní otázky od samotných skutkových zjištění, byť jsou tyto složky v praxi 

navzájem jen obtížně oddělitelné. 

 

 

4.1.2 Hodnocení důkazů a míra důkazu 

 

Zásada volného hodnocení důkazů navazuje na zásadu projednací tím, že po určení 

okruhu pro spor relevantních důkazů přisuzuje soud jednotlivým důkazům váhu podle svého 

uvážení. Podstata této zásady tkví v tom, že tato úvaha je ponechána na soudci.171 A to na 

rozdíl od zásady legální teorie důkazní, podle které je zákonem každému důkazu přisouzena 

důkazní síla, příp. je zákonem obecně stanoveno, které důkazy jsou pro prokázání určitého 

tvrzení potřebné. 

Pozitivně-právním východiskem této zásady je ust. § 132 o. s. ř. spolu s demonstrativním 

výčtem jednotlivých důkazních prostředků upraveným v ust. § 126 o. s. ř. Zákon v § 132 

stanoví, že „důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny 

důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení 

najevo, včetně toho, co uvedli účastníci“. Ze znění citovaného ustanovení je jasné, že volné 

hodnocení se vztahuje jak na hodnocení přesvědčivosti důkazu samotného, tak na hodnocení 

přesvědčivosti důkazu v souvislosti s ostatními důkazy, tak v souvislostí se vším pro soudce 

relevantním, co v řízení vyšlo najevo. V rámci hodnocení důkazů jde o několik rovin tohoto 

 
170 HAMUĽÁKOVÁ, K. In SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 911. 
171 Např. WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. 

Řízení nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 77–78. 
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posuzování. Jednak jde o hodnocení důkazu z hlediska jeho zákonnosti, jednak jeho 

závažnosti a konečně také pravdivosti. Nejvyšší soud judikoval, že hodnocením důkazů se 

rozumí činnost soudu zahrnující všechny tyto tři roviny,172 avšak např. Josef Fiala173 i Petr 

Lavický174 tento názor nesdílejí, když vyslovují názor, že volné hodnocení důkazů zakotvené 

v ust. § 132 o. s. ř. se týká pouze hodnocení důkazů, co do jejich pravdivosti. 

Tento nesoulad, jak Lavický správně poukazuje, pramení z nepřesného vyjádření dané 

činnosti soudu. Soud sice hodností důkazy z hlediska jejich zákonnosti a závažnosti, nicméně 

ne na základě svého volného hodnocení, toto volné hodnocení důkazů se týká pouze hodnocení 

pravdivosti důkazů.175 To pramení z povahy těchto tří rovin hodnocení důkazů, neboť ve všech 

těchto rovinách soud důkazy nějakým způsobem posuzuje. Pro posouzení otázky zákonnosti 

postačují soudci právní předpisy samotné a posouzení míry relevance jednotlivých důkazů pro 

jejich hodnocení a následné rozhodnutí vyplývá ze skutkových přednesů stran a z vymezení 

předmětu sporu.176 Pro posouzení pravdivosti provedených důkazů toto nestačí, a je proto 

třeba stanovit postup, kterým soudce na základě svých (nikoli libovolných) úvah toto 

přesvědčení o pravdivosti nabývá.177 

Volné hodnocení důkazů neznamená soudcovu libovůli, nýbrž se v něm odráží snaha 

nastavit způsob hodnocení důkazů formou logické myšlenkové činnosti, která ústí ve vnitřní 

přesvědčení soudce o pravdivosti, nebo nepravdivosti provedených důkazů. 

Pro nabytí tohoto vnitřního přesvědčení soudce je důležitá míra důkazu. Zatímco 

hodnocení důkazů je otázkou skutkovou, úroveň míry důkazu je stanovena právním pravidlem 

určujícím okamžik, kdy je tvrzená skutečnost úspěšně prokázána. Otázka míry důkazu je tudíž 

otázkou právní.178 Základními teoriemi určujícími míru důkazu a způsob nabytí přesvědčení 

soudce o pravdivosti určité skutečnosti jsou objektivní a subjektivní teorie míry důkazu.  

V dnešní procesualistice se jako o převažující hovoří o subjektivní teorii míry důkazu.179 

Subjektivní povaha míry důkazu nespočívá ve volné úvaze soudu,180 přičemž je právě úkolem 

 
172 Např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1063/2005 ze dne 26. července 2007 nebo usnesení sp. zn. 

21 Cdo 1472/2017 ze dne 26. června 2017. 
173 FIALA, J. In HANDL, V.; RUBEŠ, J. Občanský soudní řád. Komentář. 1. díl. Praha: Panorama, 1985, str. 

609. 
174 LAVICKÝ, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 648. 
175 Op. cit. 
176 MACUR, J. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002, str. 17. 
177 HORA, V. Československé právo procesní. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 301. 
178 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 22. 
179 Op. cit., str. 651. 
180 Např. MACUR, J. Dělení důkazního břemena v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 

str. 123. 
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teorie míry důkazu navrhnout obecné pravidlo, podle kterého se považuje důkaz za 

přesvědčivě, resp. úspěšně, podaný. Přičemž volným hodnocením důkazů hodnotí soud právě 

to, jakou váhu soud přiřadí danému důkazu mezi ostatními důkazy, prokázanými alespoň na 

úrovni této požadované míry.181 

Subjektivní jsou dané teorie v tom smyslu, že rozhodující pro stanovení míry důkazu je 

vnitřní přesvědčení soudce. Myšlenková činnost soudce je v tomto ohledu natolik náročná a 

komplexní, že nelze stanovit míru důkazů čistě na základě objektivních kritérií. Soudce musí 

vždy hodnotit několik faktorů, které nemohou kvůli své rozmanitosti být v celé šíři předem 

objektivně upraveny, a proto tato intelektuální činnost soudce ústí v jeho subjektivní 

přesvědčení. Nastíněné úsilí soudce však není věcí jeho volné úvahy a musí být korigováno 

objektivními kritérii.182 

Za optimální míru důkazu považuje Macur úroveň praktické jistoty;183 praktickou jistotu 

Macur chápe jako pravděpodobnost na hranici jistoty.184 Požadavek praktické jistoty plyne na 

jedné straně z nedostatečného požadavku na úrovni převažující pravděpodobnosti, který se 

uplatňuje především v anglo-americkém právním prostředí185 a který považuje důkaz za 

podaný, jeví-li se jako spíše pravděpodobný než nepravděpodobný, a na druhé straně z často 

nesplnitelného požadavku na míru důkazu na úrovni absolutní jistoty, který je pro unesení 

důkazního břemene procesní stranou přehnaně obtížný.186  

Lavický s koncepcí načrtnutou Macurem nesouhlasí zcela, když považuje i míru na úrovni 

praktické jistoty za příliš vysokou. Tato hranice podle něj vylučuje jakékoli rozumné 

pochybnosti, je tudíž příliš vysoká, a tak jako optimální navrhuje takovou míru přesvědčení, 

která pochybnosti umlčuje, aniž je zcela vylučuje.187 Podle Lavického tak musí soudce nabýt 

vnitřní přesvědčení o pravdivosti důkazu, které neobsahuje rozumné pochybnosti, přičemž tato 

povinnost je dovozována už z ust. § 6 o. s. ř.188 Viktor Gazda pak spatřuje v hranici praktické 

jistoty neurčité kritérium, když je dosažení samotné hranice mezi reálnými a teoretickými 

 
181 LAUMEN, H. W.; PRÜTTING, H. Handbuch der Beweislast. Köln – München: 2016, str. 93. 
182 LAVICKÝ, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 652. 
183 MACUR, J. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení, Brno: Masarykova 

univerzita: 2001, str. 170; MACUR, J. Důkazní břemeno a teorie o uplatňování pravděpodobnosti při 

hodnocení důkazů v civilním soudním řízení. Právník. 1995, č. 4, str. 365. 
184 MACUR, J. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení, Brno: Masarykova 

univerzita: 2001, str. 145. 
185 Op. cit., str. 124. 
186 LAUMEN, H. W.; PRÜTTING, H. Handbuch der Beweislast. Köln – München: 2016, str. 98. 
187 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 35. 
188 LAVICKÝ, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 30 a str. 652. 



72 

 

pochybnostmi velmi obtížné, neboť přítomnost jakýchkoli (teoretických) pochybnosti je v 

praxi nevyloučitelná.189 Autor proto navrhuje, aby optimální míra důkazu spočívala těsně pod 

hranicí úrovně, na které se prokazovaná skutečnost jeví jako prakticky (tj. v běžném životě) 

jistá. 

Objektivními korektivy vnitřního přesvědčení soudce jsou současně požadavky na 

zachování postupu hodnocení v souladu s pravidly logického myšlení, přírodními zákony a 

obecnými zkušenostními poznatky.190 

Byť jsou na tuto myšlenkovou činnost kladeny vysoké nároky, co se racionality týče, je 

vhodné si uvědomit, že na tento postup nelze vztahovat podobné nároky jako na dokazování 

ve formálně-logickém smyslu. Dokazování v procesním smyslu je totiž procesem 

specifickým, jejž není možné ani žádoucí zaměňovat s postupy čistě a pouze formálně-

logickými,191 neboť ty nereflektují složitost a specifika jednotlivých případů. Zejména pak 

nereflektují jejich obsahovou složku. Do jejich řešení vstupují faktory, jako jsou soudcovy 

zkušenosti, morální integrita či osobní vlastnosti, které z povahy věci nejsou objektivně 

postihnutelné, avšak jsou právě tak důležité pro důsledné hodnocení důkazů. Z uvedeného 

vyplývá, že subjektivní teorie míry důkazu se neuplatňuje ve své čisté podobě, ovšem ani tak 

se neuplatňuje teorie objektivní. Spíše se dá hovořit o subjektivní teorii míry důkazu s 

objektivními prvky. 

Hodnocení důkazů a míra důkazu jsou velmi úzce související složky soudní rozhodovací 

činnosti, přičemž každá stojí na opačné straně skutkově-právního pomezí. Zatímco je 

hodnocení důkazů, jako samotný proces docházení ke skutkovým závěrům, otázkou 

skutkovou, je míra důkazu otázkou právní. 

Právní otázkou je samo posouzení úspěšného podání důkazu, zatímco činnost zjišťování 

celkových souvislostí mezi důkazy a jejich relativní váhou, řadíme pod oblast zjišťování 

skutkového stavu. Z toho musejí vyplývat rozličné přístupy jejich dosažení a zejména i 

možnost dovolacího přezkumu pro nedodržení míry důkazu jako otázky spočívající na 

obecném, zákonem explicitně nestanoveném, ale právním pravidle.192 Právě abstraktní právní 

 
189 GAZDA, V. Míra důkazu a úloha pravděpodobnosti v důkazním právu. Právní rozhledy. 2019, č. 3, str. 82. 
190 LAVICKÝ, P. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 30 a str. 652. 
191 Např. WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. 

Řízení nalézací. Praha: Leges, 2018, s. 223–224; BALÁŽ, J. Obsah hodnotenia dokazov. Socialistické 

súdnictvo, 1986, č. 10, str. 9. 
192 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 22. 
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pravidlo stanovující míru důkazu může být legitimní zárukou, že úspěšnost podání důkazu 

nebude věcí libovůle, a jen takto stanovená úroveň může být zdrojem právní jistoty.193 

Z požadavku na spolehlivé zjištění skutečností194 vyplývá, že převažující 

pravděpodobnost (jak je preferována v zemích anglo-amerického právního systému), není 

v našem civilním řízení úrovní dostačující. Tím spíše je míra důkazu v rozhodovací praxi 

soudu důležitou otázkou z pohledu dovolacího důvodu. Záleží zejména na tom, k jaké teorii 

míry důkazu se soudy přiklánějí, a pokud v souladu s teorií upřednostňují subjektivní či 

smíšené teorie, zůstává otázkou, jakým způsobem přezkoumat subjektivní přesvědčení 

soudce. 

V řízeních před obecnými soudy předcházejících nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 

173/13 ze dne 20. srpna 2014 soudy dovodily, že jeví-li se určitá skutečnost jako „velmi 

pravděpodobná“, není tato úroveň dostatečnou k jejímu prokázání, neboť samotná vysoká 

pravděpodobnost nezaručuje, že daná skutečnost opravdu nastala. Tento závěr potvrdil i 

Nejvyšší soud jako soud v usnesení sp. zn. 29 Cdo 3058/2011 ze dne 19. září 2012. Z pohledu 

práva na spravedlivý proces však Ústavní soud, v kontextu posouzení jednání osoby v duševní 

poruše, ve shora označeném nálezu konstatoval: „Spravedlivá rovnováha mezi soupeřícími 

oprávněnými zájmy bude nejlépe dosažena stanovením vysoké míry pravděpodobnosti 

prokázání, že plně svéprávná osoba jednala v duševní poruše (…).“ Uvedená specifika 

případu nijak neodůvodňují obecnou nepřijatelnost daného právního názoru. Kromě toho, že 

míra důkazu (v terminologii nálezu Ústavního soudu důkazní standard) musí spočívat na 

obecném právním pravidle. Ústavní soud dodal, že „k porušení práva stěžovatele na ochranu 

majetku došlo již tím, že obecné soudy provedené důkazy hodnotily prizmatem nadměrně 

vysokého důkazního standardu“.195 

Z uvedeného vyplývá, že míra důkazu je právní otázkou, která protkává zjišťování 

skutkového stavu. Spolu s (volným) hodnocením důkazů představuje jedno z východisek 

soudního rozhodování. Z pohledu procesních principů tvoří dohromady kombinaci dvou 

základních hledisek nabývání skutkové materie, která jsou spolu neoddělitelně spjata. Stejně 

jako u zásady projednací a souvisejícího institutu důkazního břemene představují průniky 

složitého modelu právní aplikace do praktické rozhodovací činnosti. Vodítkem pro odlišení 

 
193 Op. cit, s. 23. 
194 Srov. ust. § 6 ve spojení s ust. § 132 o. s. ř. 
195 Kriticky se k nálezu, zejména ohledně nepřijatelnosti užívání objektivní teorie míry důkazu, vyjádřil B. 

Dvořák, viz COUFALÍK, P. Workshop „Aktuální otázky dokazování v civilním soudním řízení“. (on-line), 

Cit. 6 května 2019. Dostupné z WWW: <http://www.bulletin-advokacie.cz/workshop-aktualni-otazky-

dokazovani-v-civilnim-soudnim-rizeni>. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/workshop-aktualni-otazky-dokazovani-v-civilnim-soudnim-rizeni
http://www.bulletin-advokacie.cz/workshop-aktualni-otazky-dokazovani-v-civilnim-soudnim-rizeni
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skutkových a právních poznatků jsou tedy nejen jevy vnějšího světa odlišované od právních 

(zákonných) norem, ale i zákonem pozitivně nevyjádřená pravidla, která mají povahu pravidel 

právních. Tato pravidla jsou důsledkem požadavku na obecnost právních norem a fungují jako 

zdroj právní jistoty. Vyplývají z rozdílu mezi zachováním volné úvahy soudce, která jediná 

dokáže reflektovat specifika individuálního případu, a požadavkem obecného kritéria 

zachovávajícího předvídatelnou a spravedlivou úroveň soudcova přesvědčení. 

 

 

4.2 Instrumentální přístupy 

 

Do popředí vystupuje soudcova myšlenková činnost,196 neboť v ní spočívá podstata 

jemného rozlišování mezi tím, co je ještě poznatkem skutkovým a co už jeho právním 

posouzením. O některých základních pojmech, institutech a o významu tohoto odlišení bylo 

pojednáno zejména v první kapitole. Bude proto cílem této kapitoly navázat na obecněji 

zaměřené předchozí kapitoly a načrtnout možná kritéria pro odlišení skutkových a právních 

poznatků v civilním soudním řízení. 

Významné pro toto odlišení jsou poznatky normativní teorie a nauky o důkazním břemeni. 

Poznatky právního normativismu z první poloviny 20. století dovozují částečně své závěry 

z filozofických (novokantovských) základů normativního právního myšlení, které mají svůj 

význam a jsou aplikovatelné pro civilní soudní rozhodnutí. 

Poznatky a teorie týkající se důkazního břemene mohou poskytnout účinné vodítko pro 

odlišení skutkových a právních otázek tím, že částečně navazují na normativní teorii v užívání 

strukturních prvků právních norem pro odlišení skutkových a právních otázek, či se s ní 

dokonce prolínají. Ve své snaze však postupují, dalo by se říct, „zevnitř“. Pro způsob tohoto 

odlišení (i když nauky o důkazním břemeni často na toto odlišení primárně necílí) využívají 

především analýzu právních norem (prostřednictvím teorie analýzy právních norem) o 

důkazním břemeni a od ní se odvíjející naplnění skutkových a právních předpokladů pro 

rozhodnutí. 

Byť mohou na první pohled tyto dva přístupy působit odlišně, bude dílčí snahou této části 

práce ukázat, že jsou si částečně podobné a dohromady mohou tvořit účinné kritérium pro 

odlišení skutkové otázky od právní. 

 

 

 
196 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 6. 
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4.2.1 Kauzalita a normativita v odlišení skutkových a právních otázek 
 

V předchozí kapitole byla stručně naznačena podstata světa kauzálního a normativního 

v dílech autorů převážně se hlásících k normativní právní teorii, potažmo ryzí nauce právní, a 

vztah těchto dvou „světů“. Současně jsme v části 1.2.2 nastínili povahu schématu aplikace 

práva a význam interpretace. Smyslem této části je objasnit možný způsob odlišení skutkové 

a právní otázky z pohledu rozhodné právní normy, a to na pozadí výše uvedeného 

(ne)správného právního posouzení věci a struktury aplikačně-právního procesu. 

Již při prvotním zkoumání nastoleného tématu je evidentní důležitost soudního orgánu, 

potažmo osoba soudce při tvorbě soudního rozhodnutí, neboť ten jako nezávislý orgán dochází 

při výkonu své funkce k potřebným právním závěrům. V tomto je třeba akcentovat především 

myšlenkovou práci soudce, nutnou ke zdárnému průběhu tohoto specifického normotvorného 

procesu. Gerlich dochází na základě konstrukce soudní normotvorby načrtnuté Weyrem ke 

třem fázím činnosti soudního orgánu. Zdůrazňuje, že byť jsou tyto fáze nedílnými součástmi 

vytváření každého soudního rozhodnutí, nejsou tyto od sebe přesně časově odděleny, naopak 

se v rámci tohoto procesu prolínají a přecházejí plynule jedna v druhou.197 Tyto fáze dělí 

Gerlich na:  

1. zjištění skutkového stavu věci (skutkové zjištění),  

2. nalezení vhodné právní normy (interpretace) a 

3. upotřebení nalezené právní normy na zjištěnou skutkovou podstatu (aplikace).198 

Z naznačené koncepce kauzality a normativity vyplývá i možný způsob odlišení 

skutkových a právních poznatků ve sporu podle toho, dávají-li tyto poznatky ze sporu 

odpověď na otázku, co je, nebo na otázku, co má být. Odpověď na otázku, co je, implikuje 

poznatek skutkový, kdežto odpověď na otázku, co má být, poznatek právní. Samotný vztah 

kauzality a normativity a způsob odlišení skutkových a právních otázek jsou však složitější. 

Problémem zůstává, jakým přesně postupem v konkrétních případech rozlišujeme mezi 

těmito dvěma otázkami. S tím souvisí skutečnost, že otázky skutkové ani právní neleží před 

soudcem samy o sobě, aby je sebral a utřídil, nýbrž skutkové poznatky získává soud zejména 

dokazováním, právní znalost především studiem nezávisle na okolnostech soudního sporu a 

 
197 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 6. 
198 Op. cit. 
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samo posouzení pak intelektuálním procesem částečně závislým na samotném zjišťování 

skutkového stavu v relaci k rozhodné hmotněprávní normě. 

Jestliže je povinností procesní strany (žalobce) vylíčit v souladu se zásadou dispoziční a 

projednací skutkový stav, jak se podle ní odehrál, vymezuje tím vlastně po skutkové stránce 

předmět řízení. V návaznosti na to si musí soudce uvědomit, co má být zjišťovaným skutkem, 

a má tak tvořit podstatu skutkových zjištění. 

Vymezení rozhodujících skutečností vychází již z žaloby ve smyslu ust. § 79 odst. 1 

o. s. ř. Pojem skutku zákon nevymezuje ani s ním jako s takovým nepracuje. Skutek jako 

základ děje, který se ve vnějším světě odehrál, pak dovozuje nauka civilního procesu i soudní 

praxe z trestněprávní oblasti.199 Skutek jako takový je jednání (jako příčina) a jeho následek 

ve světě vnějším. Jedná se o projev vůle nebo soubor projevů vůle, které se ve vnějším, 

kauzálním světě projevily právně relevantním následkem. S tímto vymezením skutku se 

ztotožňuje i judikatura, např. v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 4272/2009, ze dne 

20. října 2011.200 Žalobou tedy žalobce vymezuje skutkový základ žaloby, ze kterého musí 

plynout její právní důvod.201 Tento skutkový základ je završen žalobním žádáním, přičemž 

obě tyto složky je žalobce povinen vymezit.202 

Právní důvod je třeba odlišit od právního posouzení věci, které je záležitostí soudu. Josef 

Pužman v této souvislosti používá pojem skutkového děje,203 přičemž toto skutkové vymezení 

je jedním z rozhodujících kritérií pro přístup k dovolacímu soudu. Pouze shoduje-li se 

skutkový děj podle rozhodnutí odvolacího soudu a dovolacích námitek, je možné z důvodu 

nesprávného právního posouzení věci přípustně brojit proti takovému rozhodnutí odvolacího 

soudu dovoláním. Z toho současně vyplývá, že správné právní posouzení je podmíněno 

správným zobecněním skutkového děje.204 Je-li (jak už bylo naznačeno v podkapitole 1.2) 

 
199 K legitimitě jednotného výkladu právních pojmů napříč právním řádem při absenci odůvodněného 

specifického významu pro zvláštní právní odvětví srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 124/96 ze 

dne 31. července 1996. 
200 „Podstatu skutku (skutkového děje) lze přitom spatřovat především v jednání (a to ve všech jeho jevových 

formách) a v následku, který jím byl způsoben; následek je pro určení skutku podstatný proto, že umožňuje 

z projevů vůle jednajících osob vymezit ty, které tvoří skutek.“ 
201 PUŽMAN, J. Žaloby a žalobní petity. Systém. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství v Praze, 1933, 

s. 6. 
202 DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí. Procesní studie. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 93. 
203 PUŽMAN, J. Žaloby a žalobní petity. Systém. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství v Praze, 1933, 

s. 6, 10. 
204 „(P)rávní posouzení – a v jeho rámci tedy i právní otázka – však vychází právě ze skutkových zjištění. Tím 

spíše může správné vymezení právní otázky záviset na přiléhavé abstrakci a na užití přesných, judikaturou 

respektovaných termínů.“ Viz DAVID, L. Řešení právní otázky v rozporu s hmotným právem – Achillova 

pata přípustnosti dovolání. Právník, 2003, č. 10, s. 995. 
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odlišné právní posouzení věci důsledkem odlišného skutkového základu, není podle současné 

praxe naplněna podmínka přípustnosti dovolání. 

Podstata tohoto rozlišení tkví v intelektuální činnosti soudce a struktuře jeho 

myšlenkových pochodů při činění skutkových zjištění a právním posuzování, a to pro nalezení 

nejvhodnější cesty mezi (v tomto smyslu) kauzálním a normativním světem. Uvědomit si 

důležitost a povahu intelektuální práce soudce je důležité právě proto, že dané rozlišování 

nepůsobí problém u většiny skutkových a právních otázek ve sporu. Důležité je nalezení 

tohoto způsobu právě pro případy obtížné, u kterých není soudce schopen na první pohled říct, 

pod kterou z oněch otázek v daném sporu předmětný poznatek opravdu spadá.205 

Svět kauzální a normativní musíme chápat ve vzájemné souvislosti. Aby měl soudce co 

posuzovat a současně zjištěné poznatky podle čeho posuzovat, musí si uvědomit, které ze 

zjišťovaných skutečností jsou pro rozhodnutí sporu důležité, který předpis na zjištěné 

skutečnosti aplikovat a jak příslušné právní normy obsažené v daném právním předpise 

vyložit. Jde proto spíše o kauzální a normativní způsoby myšlení a s tím spjaté poznávání než 

o světy jako výseky reality, které určitým homogenním způsobem nezávisle objevujeme. 

Právní norma stanoví nezávisle na vnějším světě to, co má být, tedy pro adresáty právní 

normy závazné pravidlo chování. Pro rozhodnutí soudce o relevantních účastníkem řízení 

tvrzených skutkových okolnostech je důležité, jakým způsobem reflektuje právní norma 

skutečnosti vnějšího, kauzálního světa. 

Svět normativní souvisí se světem kauzálním tak, že skutečnosti a jevy tohoto světa 

normativně upravuje a pro soudce jsou podstatné ty skutečnosti a jevy vnějšího, kauzálního 

světa, se kterými spojuje právní norma důsledky důležité pro rozhodnutí.206 Pro soudce jsou 

nejdůležitější ty tvrzené skutkové okolnosti, se kterými spojuje důsledky rozhodná norma 

hmotného práva. Jenomže ani určení rozhodné právní normy není samozřejmostí, nýbrž záleží 

na úspěšném naplnění komplexního modelu aplikace práva, jak byl vyložen v první kapitole. 

Ohledně jemu příznivých skutkových okolností nese příslušný účastník řízení důkazní 

břemeno. Tyto okolnosti je procesní strana v souvislosti s tímto důkazním břemenem nucena 

prokázat pod rizikem prohry sporu v případě, že se mu tyto pro soudní spor zásadní skutečnosti 

prokázat nepovede.207 Současně je institut důkazního břemene právním aspektem zjišťování 

 
205 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 226. 
206 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 15. 
207 Srov. MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 149 a 

násl. 
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skutkového stavu, který byť je součástí dokazování, patří mezi právní otázky relevantní pro 

naplnění dovolacího důvodu. 

Vyjděme z Gerlichovy trojčlenné konstrukce myšlenkové činnosti soudce za současného 

přihlédnutí k postupu od dokazování k aplikaci právního předpisu a rozeberme taktéž jeho 

pojetí interpretace. 

Gerlich hovoří o interpretaci jako o spojovacím mostu mezi zjištěním skutečností 

kauzálního světa a aplikací právní normy, mající svůj původ ve světě normativním.208 

Interpretaci chápe jednak jako nalezení vhodné právní normy aplikovatelné na zjištěný 

skutkový stav a jednak jako výklad obsahu právní normy.209 V dnešním pojetí je interpretace 

chápána jako výklad významu či smyslu právní normy. Je však třeba uznat, že mezi zjištěním 

skutkového stavu a aplikací právní normy na takto zjištěný stav je třeba určit, který právní 

předpis, potažmo která právní norma, se má na daný skutkový stav použít. My se však budeme, 

pro předejití případným nejasnostem, přidržovat dnes běžného významu pojmu interpretace 

jako výkladu práva, a tedy poznání obsahu právních norem. Navíc i Gerlich mluví o 

interpretaci ve dvojím smyslu, a to jak ve smyslu dříve uvedeném, řekněme „subsumpčním“, 

tak ve smyslu výkladu právní normy. O nalezení vhodné právní normy pro právní posouzení 

zjištěného skutkového stavu budeme dále hovořit prostě jako o nalezení či nalézání takové 

normy.210 

Hovoříme-li o (zejména právně relevantních) skutečnostech, je na tomto místě 

vhodné souvislosti se skutečnostmi vnějšího světa vysvětlit pojem právní skutečnosti, 

skutkové okolnosti a termíny obdobného významu. 

Sedláček hovoří o právní skutečnosti jako o promítnutí obsahu normy, totiž pravidla 

chování, do vnějšího, kauzálního světa.211 Objasňuje, že jako právní je určitá skutečnost 

označována proto, že na jevy vnějšího světa je odkazováno právě právní normou. Skutečností 

je to nazýváno proto, že se dané jevy (na které právní norma odkazuje) nacházejí ve vnějším, 

kauzálním světě příčin a následků.212 Je pochopitelné, že pro účely této procesněprávní práce 

není důležité v každém ohledu lpět na definici toho pojmu v souladu se současnou naukou 

 
208 Viz GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 17. 
209 Op. cit. 
210 Srov. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, str. 12; GERLOCH, A.; 

TRYZNA, J. In GERLOCH, A.; TRYZNA, J.; WINTR, J. (eds). Metodologie interpretace práva a právní 

jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 13–16. 
211 SEDLÁČEK, J. (SPÁČIL, J. ed.) Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012, str. 26. 
212 Op. cit., str. 26–27. 
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občanského práva hmotného,213 neboť ta primárně neupozorňuje na souvislost těchto 

skutečností s vnějším světem, byť si je těchto poznatků vědoma a naše pojetí tohoto pojmu 

není s danou civilistickou naukou v rozporu. 

Stejně jako jsou jednotlivé fáze rozhodování soudce, totiž zjištění skutkové materie, 

vyhledání a výklad příslušné právní normy a aplikace této normy na zjištěný skutkový stav, 

na sobě závislé a v průběhu rozhodovací činnosti se prolínají, nestojí ani v procesním smyslu 

kauzální a normativní poznávací činnost nezávisle vedle sebe. Dá se říct, že právě přechod od 

jednoho k druhému (a zpět, tj. ve smyslu kaskádovitě pojaté aplikace práva) určuje vlastní 

podobu vytváření skutkového podkladu pro rozhodnutí a jeho právního posouzení. 

Pro využití poznatků odlišení kauzálního a normativního světa je třeba navázat tyto 

poznatky přímo na činnost soudce, kterou dochází k právním závěrům stěžejním pro 

rozhodnutí. Povaha myšlenkové činnosti soudce je zde zcela zásadní. Soudce totiž získává 

poznatky buďto vnímáním, dokazováním, anebo, z pohledu intelektuální činnosti, myšlením. 

Myšlení je pochopitelně přítomno ve všech způsobech nabývání empirických poznatků, tj. 

nemusí se jednat o čistě apriorní poznání, které je z povahy praktické právní činnosti minoritní. 

Máme zde na mysli převažující způsob nabývání skutkových a právních poznatků, který 

koinciduje s povahou poznatků samotných. V tom spočívá význam odhlédnutí od vnějších 

poznatků (skutkových i právních) a za účelem objasnění jejich povahy soustředění se na 

vnitřní činnost soudcovu.  

Vnímáním získává soudce poznatky vnějšího světa buďto přímo (např. při důkazu 

ohledáním), nebo nepřímo, tzn. především dokazováním tak, jak mu je jednotlivé důkazní 

prostředky mohou ve spojení s hodnotící činností intelektu214 zprostředkovat. Oproti tomu 

právní poznatky získává soudce především logickými operacemi vycházeje z právních norem, 

které jsou pro toto posouzení relevantní. Těmito logickými myšlenkovými postupy dochází i 

k poznatku samotného výběru právní normy.  

Václav Cícha dokonce uvádí, že došel-li soudce ke svému přesvědčení hodnocením 

důkazů, převládá moment skutkový, došel-li k němu logickými úvahami, převládá moment 

právní.215 To je částečně vhodné východisko. Jenomže samotnému hodnocení důkazů a tvorbě 

závěrů o pravdivosti skutkových tvrzení předchází právní otázka dosažení požadované míry 

 
213 Srov. ZUKLÍNOVÁ, M. In DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. 

Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 

str. 154 a násl. 
214 K tomu srov. zejména části 2.2 a 2.3 této práce. 
215 Viz CÍCHA, V. Skutkové zjištění a právní posouzení. Soudcovské listy. 1931, č. 6, str. 103. 
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důkazu.216 Obě zásadní otázky se proto nedají odlišit na základě tohoto dvoučlenného kritéria. 

Naopak při hledání odpovědi na skutkovou otázku jsou přítomny dílčí právní aspekty. 

Zejména instituty míry důkazu a procesních břemen. 

Štajgr označuje tato odlišná schémata odpovídání na skutkové a právní otázky jako jejich 

nabývání pomocí „slepé“ nebo „kritické“ víry.217 Slepou víru spojuje se smyslovým poznáním 

(a tedy poznáním veskrze empirickým), kritickou víru s rozumovým poznáním, kdy při 

kritické soudcově víře dochází za současné hodnotící činnosti rozumu soud k poznatkům 

právním („právním vývodům“).218 Štajgr zde sice rozděluje skutkové a právní poznatky a 

mluví o nich jako o právních a „zkušenostních“, avšak právní poznatky nelze chápat jako 

poznatky čistě rozumové. I poznatky získané logickými operacemi jsou odvozeny a také 

omezeny zákonným objektem interpretace. U právních poznatků taktéž se jedná o částečně 

empirické poznání. Rozdíl je v tom, že pro nabytí znalosti a výkladu právní normy je určující 

jiná část reality než pro získávání poznatků skutkových. Bez hlubšího zkoumání povahy a 

podílu jednotlivých složek poskytují uvedené předpoklady jen částečné vodítko pro odlišení 

skutkového a právního. 

Dále uvádí Hans Sperl, že skutkové jsou ty otázky, které jsou mezi stranami a jsou 

zjišťovány soudem bez ohledu na jejich právní následky. Právní jsou pak takové otázky, které 

mezi stranami zkoumá soud z pohledu jejich právních účinků, a to ať už nastávajících ze 

samotných jednání stran, či ze zákona.219 V tomto se však odchyluje od subjektivní činnosti 

soudce při odlišování skutkových a právních otázek. Ryze externalistický přístup může sloužit 

jako předběžné přiblížení obou druhů poznatků. Stanovené okruhy však samy neodpovídají 

na otázku, jaká je jejich vnitřní povaha. Proto samotné toto hledisko neodpovídá na otázku, 

jakého druhu je poznatek, který se abstraktně mohl jevit jako skutkový nebo právní, avšak 

konkrétně je určení jeho druhu obtížné. O příkladech takových otázek bude pojednáno v páté 

kapitole. 

Hellwig pak prostě konstatuje, že skutkovou je otázka, jaká ústní či písemná prohlášení 

mezi stranami nastala a jaký smysl jim má být přisouzen. Právní je pak otázka, jaké právní 

následky tato prohlášení mají, přičemž součástí této otázky je i interpretace právní normy.220  

 
216 Srov. část 4.1.2. 
217 ŠTAJGR, F. Právo a skutečnosti v civilněprocesním revisním řízení. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity 

Komenského, 1933, str. 12 a násl. 
218 Op. cit., str. 23. 
219 Viz GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 28. 
220 HELLWIG, K. System des Deutschen Zivilprozessrechts. Teil 1, Ordentliches Verfahren, ausschliesslich 

besondere Prozessarten und Zwangsvollstreckung. Leipzig: A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung Nachf., 

1912, str. 854. 



81 

 

Uvedené modely vycházejí z určitého zjednodušení. Není tomu samozřejmě tak, že by 

soudce při zjišťování skutkového podkladu dokazováním nepřemýšlel a při jeho následném 

právním posuzování zase nevnímal (ve smyslu seznávání okolností smyslovými orgány). 

Soudce při výběru, výkladu i aplikaci právních norem vnímá jejich dikci, systematiku a další 

aspekty, stejně jako při vnímání svědkovy výpovědi hodnotí myšlením a dovozuje, zda bude 

svědkovu výpověď považovat za pravdivou či nikoli. Rozdíl je v převažující povaze obou 

postupů, resp. v odlišné výchozí pozici pro zjišťování skutkového a právního.221 

Vnější povaha skutkových poznatků a vnitřní povaha právního posouzení demonstrují 

základní rozdíl mezi oběma a jsou pomůckou v jejich vzájemném odlišení. Znalost platného 

práva ani následné právní posouzení nelze už z jejich podstaty chápat jako znalost nebo 

činnost svou povahou apriorní. V čem je však dané rozdělení užitečné, je vědomí podstat 

jejich povah. 

Zatímco skutkové poznatky jsou svou povahou především zkušenostní a ve zbytku 

rozumové, poznatky právní jsou poznatky především rozumové a ve zbytku zkušenostní. 

Kvantifikace jejich vzájemného podílu je z povahy věci enormně obtížná a je otázkou, zda jí 

vůbec může být dosaženo na obecné úrovni. Právě co největší přiblížení se možné podobě 

struktury získávání skutkových a právních poznatků na základě uvedených východisek je 

předpokladem pro jeho další rozvedení v konkrétních případech. 

Uvažuje-li soudce v kauzálních souvislostech vnějšího světa, usuzuje-li z příčiny (např. 

z jednání žalovaného v podobě koupě zboží od žalobce) na jeho následek (v podobě vzniku 

závazku mezi oběma stranami), dochází tímto způsobem uvažování (za současné stěžejní role 

vnímání skutečností vnějšího světa) ke skutkovým zjištěním.222 Ptá-li se soudce po tom, co je, 

tj. co se mezi stranami v minulosti, v čase, prostoru a příčinné souvislosti odehrálo, odpovídá 

na skutkovou otázku. Ptá-li se po tom, co má být, jak se skutkové předpoklady právních norem 

promítají do vnějších skutečností, a dosazuje-li takto zjištěné skutkové poznatky do 

skutkových podstat příslušných právních norem, provádí zde právní kvalifikaci zjištěného 

skutkového stavu, a dochází tak k poznatkům právním.223 

Vzájemný vztah obou druhů poznatků je určen tím, že skutkové poznatky jsou takové, se 

kterými příslušná norma hmotného práva spojuje pro spor relevantní právní následky. 

Normativita v právním myšlení se promítá do vnější kauzality výběrem jednotlivých 

 
221 Op. cit., str. 18. 
222 Srov. GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 19. 
223 Op. cit., str. 20. 
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skutečností vnějšího světa. Poznatky vnějších skutečností zjištěné v prostoru a čase, jež se 

odehrály v minulosti, jsou následně podřazeny pod právní normu jim odpovídající. 

Právní poznatek je takový, který realizací dispozice normativně odpovídá fakticky 

zjištěnému obsahu hypotézy právní normy.224 A to i přesto, že povaha obou poznatků, stejně 

jako způsob jejich zjištění je odlišný. Skutkové poznatky jsou ty, které jsou konkrétním 

odrazem abstraktní skutkové podstaty právní normy225 s tím, že tato konkrétní skutková 

okolnost je na rozdíl od právního poznatku zjišťována zejména procesním dokazováním.226  

 

 

4.2.2 Struktura a analýza právní normy 
 

To, co bylo shora řečeno o odlišení skutkové a právní otázky pomocí odlišení způsobu 

soudcovy myšlenkové činnosti, jakožto i původu těchto poznatků ve vnějším, kauzálním světě 

či ve světě normativním, lze současně uchopit z do jisté míry opačného „vnitřního“ pohledu 

na studovanou problematiku, nikoli však co se týče obrácení se do mysli soudce, nýbrž dovnitř 

normativity. 

Rozlišení skutkových a právních poznatků ze sporů nespočívá jen v jejich vnějších 

příčinách a osobě soudce, avšak i v právních normách samotných. Vyjdeme-li z klasického 

členění právní normy na hypotézu, dispozici a případně sankci, je třeba vyřešit otázku, jaká je 

povaha skutečností naplňujících a současně podmiňujících jednotlivé části právní normy, 

především tedy její hypotézu a dispozici. 

Struktura právní normy podmiňující rozsah skutkových zjištění, nástup právních účinků 

navazujících na zjištěné skutkové okolnosti tak implikuje jeden ze způsobů odlišení skutkové 

a právní otázky ve sporu. Vymezení této struktury, jakožto i následky tohoto vymezení 

rozpracovává především nauka o důkazním břemeni prostřednictvím teorií důkazního 

břemene, zde tedy formou dnes převažující a uznávané teorie analýzy norem důkazního 

břemene.227 Teorie dělení důkazního břemene Leo Rosenberga228 je vcelku plauzibilní teorií, 

 
224 ŠTAJGR, F. Právo a skutečnosti v civilněprocesním revisním řízení. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity 

Komenského, 1933, str. 19. 
225 Srov. GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 12 

a násl. 
226 Např. FLIEDER, K. Příspěvek k výkladu revisního důvodu omylného právního posouzení věci dle § 503 č. 4 

c. ř. s. Zprávy Právnické jednoty moravské v Brně. Brno: 1912, str. 66. 
227 Srov. MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 65 a 

násl. 
228 Viz ROSENBERG, L. Die Beweislast. München – Berlin: C. H. Beck, 1953. 
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a budeme z ní tudíž vycházet, a to jak s ohledem na její využití pro odlišení skutkového a 

právního, tak na její současné dominantní postavení v rámci předmětné problematiky. 

Rozhoduje-li totiž soudce o tom, zda je či není oprávněný tvrzený žalobcův nárok, 

zkoumá tím naplnění skutkových předpokladů jemu příznivé hmotněprávní normy, na které 

procesní strana svůj procesní nárok zakládá.229 

Hypotéza právní normy tudíž označuje okruh skutkových okolností, které musejí být 

naplněny, aby mohly nastoupit účinky stanovené v dispozici příslušné hmotněprávní 

normy.230 Obsah hypotézy příslušné hmotněprávní normy tak ve sporu určuje rozsah pro 

rozhodnutí nutných skutkových zjištění, zatímco dispozice příslušné právní normy specifikuje 

právní následky skutkových zjištění žádaných hypotézou právní normy. Tuto teorii ve své 

rozhodovací praxi uplatnil Nejvyšší soud např. v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1167/99 ze dne 27. 

února 2001, podle kterého „(…) okruh skutečností, které konkrétně musí účastník prokázat, 

zásadně určuje hmotněprávní norma, to znamená právní předpis, který je na sporný vztah 

aplikován. Odtud také vyplývá, kdo je nositelem důkazního břemene, tedy kdo z účastníků je 

povinen stanovený okruh skutečností prokázat“. Podobně pak v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 

1494/2008 ze dne 28. června 2010.231 Podstatnými jsou zejména ty skutkové okolnosti, které 

charakterizují jednání nebo následek z hlediska jejich právního posouzení.232 

Nauka o důkazním břemeni a teorie jeho dělení (teorie analýzy norem důkazního 

břemene) jsou, jako důsledek uplatnění projednací zásady, důležité jednak pro způsob 

zjišťování skutkového stavu a stanovení odpovědnosti stran za zjištění skutkového stavu a 

případné překlenutí stavu non liquet, jednak pro vedení důkazu. To vše v návaznosti na právní 

normy, které určují právě způsob zacházení s těmito pravidly. Je dobré si uvědomit, že tato 

pravidla nedávají odpověď na otázku, jak příslušnou věc právně posoudit, neboť tato nejužší 

část právní otázky, tj. samotná právní kvalifikace skutku, je věcí soudu. V obdobném duchu 

judikoval Nejvyšší soud, když např. už v rozhodnutí sp. zn. Rv. I. 1194/26 (Vážný č. 6785)233 

či recentně např. v rozhodnutích sp. zn. 28 Cdo 1104/2005 ze dne 25. července 2007234 nebo 

22 Cdo 4597/2009 ze dne 29. února 2012 dospěl (Nejvyšší soud) k závěru, že jde o otázku 

 
229 Např. LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 144. 
230 Op. cit., str. 117. 
231 „Žalovaný má rovněž povinnost tvrzení a povinnost důkazní, avšak pouze ke skutečnostem, kterými 

odůvodňuje své hmotněprávní námitky, jimiž uplatňuje své určité hmotné právo (…).“ 
232 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 474/2009 ze dne 6. 5. 2009. 
233 Citováno dle LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, str. 144 
234 „Posouzení právních aspektů listinného důkazu nespadá do oblasti skutkových zjištění. Odvolacímu soudu 

nelze upřít právo odlišného právního posouzení listinného důkazu, jenž byl v řízení před soudem prvního 

stupně řádně probrán k důkazu. Pak ovšem nelze dospět k závěru, že jeho rozhodnutí vychází ze skutkového 

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování (…).“ 
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skutkových zjištění, tvrdí-li strana, že se obsah listiny neshoduje s její vůlí nebo tvrdí, že je 

projev vůle stižen vadou či je neúplný. Zatímco jde o otázku právního posouzení, jedná-li se 

o posouzení právních aspektů listinného důkazu.235  

Když Gerlich odlišuje v právní normě skutkovou podstatu podmiňující a podmíněnou,236 

odkazuje na okruh skutečností vnějšího světa, a tedy na tvrzené skutkové okolnosti, jež se 

mezi stranami měly v minulosti odehrát. Ty jsou na obecné úrovni vymezeny hypotézou 

příslušné právní normy, která svědčí procesní straně, kterou ohledně jí příznivých tvrzených 

skutečností tíží důkazní břemeno. 

Gerlich rozeznává dvojí druh skutkové podstaty, a sice jednak zjištěný okruh skutečností 

vnějšího světa, jednak skutkovou podstatu právní normy, která okruh těchto skutečností určuje 

z hlediska právních následků.237 Gerlich tedy seznává skutková zjištění (ve vnějším, 

kauzálním světě) a hypotézu právní normy, která tyto skutečnosti právně reflektuje. Kauzální 

a normativní poznávání a struktura příslušné hmotněprávní normy, totiž její hypotéza a 

dispozice spolu bezprostředně souvisejí v závislosti na tom, jak na toto odlišení nahlížíme. 

Totiž, zda na něj nazíráme „zvenčí“ při zkoumání a odlišování vnějšího, kauzálního a oproti 

tomu vnitřního, normativního světa, anebo „zevnitř“, z pohledu právní normy, kdy ve vnějším 

světě seznáváme odraz složek její skutkové podstaty. 

V tom spočívá Gerlichův závěr, podle kterého rozeznáváme jednu skutkovou podstatu 

„jako poznanou součást vnějšího světa, která patří do sféry skutkové, druhou pak, která 

vystupuje v normě jako jev kausálního světa do normy jako pojem dosazený. Tato poslední 

(…) náleží jen do sféry právní“.238 Fasching v tomto hovoří o faktické a zákonné skutkové 

podstatě (tedy v podstatě o podmiňující a podmíněné části právní normy); podle něj „lze zcela 

všeobecně říci, že veškeré vyvozování závěrů, které vedlo k faktické skutkové podstatě a 

obsah faktické skutkové podstaty samotný (tedy skutečnosti tvořící skutkový stav) představují 

otázku skutkovou“.239 Tím pak náleží do sféry právní veškerá myšlenková činnost soudce, 

která vede k nalezení rozhodné právní normy, jejího výkladu, její platnosti. Stejně tak patří do 

právní otázky veškeré posouzení úplnosti skutkových zjištění (faktické skutkové podstaty); 

tedy otázka, naplňují-li taková zjištění hypotézu právní normy tak, aby odůvodnila následnou 

 
235 Tedy činí-li soud právní závěry např. o platnosti právního jednání, vzniku odpovědnosti strany za porušení 

povinností vyplývajících z právního jednání apod. – pozn. autora. 
236 GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 15 
237 Op. cit., str. 15, 38. 
238 Op. cit., str. 39. 
239 FASCHING, H. W. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Band 4, Teilband 1, §§ 461 bis 576 ZPO. 

Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, s. 249. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/31HYTCPGCL27AKB7H7BN3QEDJGJF7C476K5V459XGS5IJYKC6N-31965?func=service&doc_number=000549902&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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aplikaci dané právní normy na zjištěný skutkový stav.240 Gerlichova formulace „jev 

kausálního světa do normy jako pojem dosazený“ je zde užita nanejvýš výstižně, neboť je jí 

nepřímo poukázáno na souvislost dělení obou „světů“ a dělení právní normy. Obě tato hlediska 

spolu souvisejí, přecházejí jedno v druhé a jsou navzájem závisle důležitá pro odlišení 

skutkové a právní otázky.  

Konečně je tím zdůvodněno jedno ze základních východisek odlišení skutkové a právní 

otázky, tedy důležitost poznatků normativní právní teorie a na to navazujících poznatků nauky 

o důkazním břemeni (teorie analýzy norem důkazního břemene). Ty mají vzhledem k výše 

uvedenému pro snahy o odlišení skutkové a právní otázky v civilním soudním řízení, potažmo 

pro civilní proces jako takový (zejm. dovolací přezkum), nezanedbatelný právní význam. 

 

 

4.3 Shrnutí 

 

Dříve v této kapitole byl naznačen způsob odlišení skutkového od právního na základě 

několika kritérií. Především v návaznosti na třetí kapitolu na základě „světa“, ze kterého jsou 

získávány příslušné (skutkové a právní) poznatky ve sporu, přičemž jde o myšlení a poznávání 

v kauzálních nebo normativních souvislostech, potažmo o způsob náhledu vnější a vnitřní. 

Anebo ve Štajgrově koncepci o poznávání na základě slepé a kritické soudcovy víry 

v prokazované, resp. soudu známé, skutkové a právní, skutečnosti. Potažmo na základě 

povahy myšlenkového přístupu užívaného při zjišťování skutkového stavu a posuzování 

právních následků, především pak podle rozsahu rozumového a smyslového poznání při těchto 

činnostech. 

Současně jsme naznačili způsob oddělení skutkové a právní otázky v civilním soudním 

řízení pomocí užití analýzy ve sporu rozhodných právních norem, především jsme tedy 

naznačili možný způsob užití teorie analýzy norem důkazního břemene pro odlišení 

skutkových a právních poznatků ve sporu. 

Výše uvedená kritéria spolu úzce souvisejí. Nelze uvažovat o druhu kauzality, ze které 

soudce získává poznatky nutné pro rozhodnutí bez ohledu na to, jakým způsobem tyto 

skutečnosti a poznatky podmiňují aplikaci pro rozhodnutí sporu použitelné právní normy a 

současně jak jsou tyto poznatky podmíněny samotnou povahou a strukturou příslušné 

hmotněprávní normy. 

 
240 Op. cit.  
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Konstatovat, že původ poznatků ve světě kauzálním nebo normativním určuje povahu 

těchto poznatků jako skutkových nebo právních, je kritériem neúplným a pozitivně-právně 

neupraveným. Odlišení těchto dvou světů je sice pro řešenou problematiku důležité, avšak 

pouze její návaznost na právní předpisy, resp. právní normy v nich obsažené, dodává tomuto 

způsobu odlišení skutkové a právní otázky právní povahu (což si normativní teorie vzhledem 

ke stěžejní úloze normy jako takové uvědomuje). 

Jako nejvhodnější se jeví doplnit tento poznatek o odlišení kauzality a normativity 

v civilním procesu internalistickým rozborem právní normy, tj. vycházet z vnitřní 

struktury právní normy a vymezit pro rozhodnutí soudu relevantní skutkové okolnosti ve 

vnější realitě. Po naplnění těchto skutkových znaků (v Gerlichově terminologii podmiňující 

skutkové podstaty) nastupují účinky dispozice právní normy, a to prostřednictvím stanovení 

závazného pravidla chování, tedy procesního usuzování na založení práv a povinností 

příslušnému subjektu jako realizace funkce normy v právním řádu. 
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5 Praktické případy odlišení skutkového a právního – příčinná 

souvislost 
 

 

5.1 Povaha smíšených otázek 

 

Obtížné případy odlišení skutkových a právních poznatků ze sporu představují takové ty, 

u nichž nelze jednoznačně říct, jsou-li otázkami skutkovými nebo právními. Mnohdy jsou za 

takovéto obtížné případy považovány takové, které mohou být jednou poznatky skutkovými, 

jindy právními. Mezi takovéto nejednoznačné poznatky patří především abstraktní právní 

pojmy jako příčinná souvislost, dobré mravy, dobrá víra, zavinění a další.241 Fasching tyto 

problematické otázky dělí do tří skupin, a sice na smíšené otázky (questiones mixtae), neurčité 

právní pojmy a právní domněnky.242 

Smíšená povaha těchto problematických otázek může spočívat v užití neurčitých právních 

pojmů příslušnou hmotněprávní normou. Pak bude záležet na objasnění povahy tohoto pojmu 

v souvislosti s okolnostmi případu za účelem vyvození závěru, představuje-li otázku 

skutkovou nebo právní. To může být o to těžší v případě, kdy tyto pojmy, typicky například 

zvyklosti, leží mimo zákon samotný.243 Současně může být právní norma dopadající na daný 

případ natolik konkretizována a spojena se skutkovým stavem, že ji nelze dost dobře od 

skutkového stavu oddělit.244 

Jsou-li dispozice a hypotéza právní normy natolik spjaty, tj. navázány na určitý skutkový 

stav, činí pochopitelně nemalé problémy určit v konkrétním případě povahu dané otázky, je-

li skutkovou nebo právní. U této situace těsného spojení skutkové a právní povahy řešené 

otázky uvažuje Fasching pro účely přípustnosti dovolání o dvou hlediscích posouzení, a sice 

zda je rozhodující převaha skutkových nebo právních komponentů dané otázky, anebo je 

v případě, kdy je s řešením dané otázky vůbec nutně spjata i rovina skutková, dovolací 

přezkum vyloučen. Tedy je-li požadována nutnost naprosté převahy právního komponentu 

řešené otázky pro možnost uplatnění takové otázky jako dovolacího důvodu.245 

 
241 WINTEROVÁ, A. In WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první. Řízení 

nalézací. Praha: Leges, 2018, str. 227. 
242 FASCHING, H. W. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Band 4, Teilband 1, §§ 461 bis 576 ZPO. 

Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, str. 250. 
243 Op. cit., str. 249. 
244 Op. cit. 
245 Op. cit. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/31HYTCPGCL27AKB7H7BN3QEDJGJF7C476K5V459XGS5IJYKC6N-31965?func=service&doc_number=000549902&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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Vzhledem k tomu, že dodnes nebylo vypracováno jednoznačné kritérium, na základě 

kterého by bylo možno v soudním řízení rozhodnout o povaze smíšených otázek (právě proto 

jsou tyto označovány jako smíšené), budeme se dále snažit na příkladech ze soudní praxe 

poukázat na způsoby řešení těchto problémů a prizmatem poznatků z předchozích kapitol 

navrhnout možné způsoby posouzení příčinné souvislosti jako smíšené otázky. 

V této kapitole se budeme zabývat příčinnou souvislostí jako typickou smíšenou otázkou, 

která není v judikatuře vždy jednoznačně řešena. Tuto problematiku budeme dále rozebírat 

především z pohledu vzniku odpovědnosti za škodu, jako příčinnou souvislost mezi 

(protiprávním) jednáním a vznikem škody, tedy porušením povinnosti uložené zákonem či 

smlouvou nebo vzniku povinnosti nahradit škodu z důvodu porušení dobrých mravů.  

 

 

5.2 Příčinná souvislost 
 

5.2.1 Teorie příčinné souvislosti 

 

Ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti je obecně třeba protiprávního jednání (příp. 

protiprávního stavu), vzniku (majetkové či nemajetkové) újmy, příčinné souvislosti mezi 

jednáním (stavem) a újmou a zpravidla také zavinění.246 Příčinnou souvislost je třeba prokázat 

za účelem uložení povinnosti odčinění škody nebo újmy žalovanému. 

Existence příčinné souvislosti je předpokladem pro vznik právní odpovědnosti a tvoří 

spojovací most mezi protiprávním jednáním a vzniklou újmou. Zjištění příčinné souvislosti 

představuje často v rozhodovací praxi soudů tvrdý oříšek. Zjištění existence příčinné 

souvislosti je přitom pro žalobce ve sporu klíčové. Nejenže bez samotné příčinné souvislosti 

nemůže být povinnost k náhradě škody uložena, navíc musí poškozený tuto příčinnou 

souvislost prokázat typicky na úrovni praktické jistoty, nikoli na úrovni převažující 

pravděpodobnosti. 

Nejvyšší soud vyslovil v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 508/2005 ze dne 27. září 2006 názor, 

že „existence příčinné souvislost musí být najisto postavena. Pouhá pravděpodobnost, že 

škoda mohla tvrzeným způsobem vzniknout (a také obvykle vzniká), nepostačuje. (…) Příčinná 

souvislost může být dána jen tehdy, jestliže jsou obecně rizikové vlastnosti užitého přístroje 

 
246 ŠVESTKA, J. In DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, str. 361. 
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nebo jiné věci v konkrétním případě prokázány“.247 Na druhou stranu není tento přístup soudů 

zcela převažující. Objevují se i rozhodnutí, v nichž soudu postačila velmi vysoká míra 

pravděpodobnosti, jako například v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1062/2002 ze dne 30. září 

2003.248 

Obecná úprava povinnosti k náhradě škody se v české právní úpravě nachází v ust. § 2909 

a násl. OZ. Stejně jako však občanský soudní řád nestanoví způsob odlišení mezi skutkovými 

a právními otázkami, nedefinuje ani občanský zákoník pojem příčinné souvislosti. Zákon tento 

vztah mezi subjektem porušivším zákonnou nebo smluvní povinnost či dobré mravy reflektuje 

toliko formulací „škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých 

mravů (…)“ apod. Nauka občanského práva i soudní praxe chápou vztah příčinné souvislosti 

jako vztah příčiny a následku (kauzální nexus), kdy bez příčiny by nebylo následku, tedy že 

kdyby nebylo konkrétního protiprávního jednání, nebylo by na něj navazující konkrétní 

újmy.249  

Takto naznačená koncepce příčinné souvislosti je podstatou tzv. teorie podmínky 

(ekvivalence podmínek) příčinné souvislosti. „Jinými slovy – jde o zjišťování, zda posuzovaný 

předpoklad (zde je jím porušení zákona) byl podmínkou vzniku újmy, bez níž by tato újma 

nevznikla, a to buď vůbec, nebo by nenastala takovým způsobem, jakým nastala.“250 Teorii 

podmínky zastává i Ústavní soud. Například ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 312/05 ze dne 

1. listopadu 2007 vyslovil, že „východiskem zjištění právně relevantní příčinné souvislosti je 

tedy zásadně prokázání příčinné souvislosti v přísně přírodovědném smyslu. Abychom mohli 

hovořit o takovém kausálním vztahu mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby skutečnost, která 

má být příčinou, byla nutnou podmínkou (conditio sine qua non) toho, že se následek 

uskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném čase a v daném místě“. 

 
247  Podobně také v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1003/2002 ze dne 30. října 2002. 
248 „Jestliže z provedených důkazů vyplývá, že dehydratace organismu první žalobkyně byla s největší 

pravděpodobností vyvolávajícím činitelem akutního selhání ledvin a že nebylo prokázáno, že personál 

žalované nemocnice jí zajistil dostatečný přísun tekutin, (…) nelze léčebný postup personálu žalované 

nemocnice v pooperační péči o první žalobkyni považovat za odpovídající tehdejším poznatkům lékařské 

vědy, a tedy za postup lege artis. (…) je zřejmé, že k poškození jejího zdraví došlo v příčinné souvislosti 

s léčebným postupem personálu žalované nemocnice v pooperačním období.“ 
249 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1437/2006 ze dne 20. března 2008: „O vztah příčinné 

souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem porušení právní povinnosti škůdce či právem kvalifikované 

okolnosti, tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, že 

nebýt protiprávního úkonu (škodné události), ke škodě by nedošlo. Byla-li příčinou vzniku škody jiná 

skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by 

škodný následek nevznikl.“ 
250 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2014, str. 1551. 
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Kromě teorie podmínky se pro posuzování existence příčinné souvislosti vyvinula také 

teorie adekvátní příčinné souvislosti (adekvátnosti následku). Teorie adekvátní příčinné 

souvislosti vychází z teorie podmínky, nicméně kromě samotné podoby příčiny a následku a 

jejich vzájemné podmíněnosti spatřuje kritérium posouzení existence příčinné souvislosti a 

vzniku odpovědnosti za škodu i v míře, v jaké je pro dané jednání nebo stav posuzovaný 

následek typický.251 Podle této teorie je existence příčinné souvislosti dána, je-li vzniklá újma 

adekvátní následkem protiprávního jednání nebo stavu, tedy bylo-li by možné takový následek 

očekávat vzhledem k obecným zkušenostem. Smyslem teorie adekvátní příčinné souvislosti 

je vyloučení takových následků určité příčiny, které již nemohou být ovladatelné lidskou vůlí 

a byly by toliko náhodným následkem.252  

Pro teorii adekvátní příčinné souvislosti není rozhodující pouze faktický vztah následku 

vyplývajícího z příčiny, ale posuzování typičnosti tohoto následku vzhledem k 

tvrzené příčině. Kritériem této typičnosti jsou obecné životní zkušenosti, nikoli pouze zvláštní 

okolnosti konkrétního případu. Jedná se zde o míru předvídatelnosti následku; kauzální nexus 

je dán tehdy, mohla-li by rozumně smýšlející osoba s běžnými životními zkušenostmi takový 

následek předvídat. Hledisko předvídatelnosti je tedy objektivní, resp. objektivizované a 

nezávislé na zkušenostech a smýšlení konkrétního subjektu. Ústavní soud hovoří ve výše 

citovaném nálezu sp. zn. I. ÚS 312/05 o tzv. optimálním pozorovateli: „(T)ento optimální 

pozorovatel tak personifikuje znalosti a zkušenost své doby. Je zřejmé, že co je předvídatelné 

pro konkrétní subjekt, musí být předvídatelné i pro tzv. optimálního pozorovatele.“ 

Objektivitu posuzování předvídatelnosti následku však nelze zaměňovat s paušálním 

posuzováním jednotlivých případů. Vzhledem k tomu, že zákon ani jiný pramen práva 

nestanoví, co je rozumně očekávatelný následek nebo jaké vědomosti a zkušenosti musí mít 

optimální pozorovatel, je možno teorii adekvátní příčinné souvislosti užít toliko jako obecné 

východisko pro posouzení konkrétních okolnosti každého jednotlivého případu. 

Jako jedno z řešení otázky přítomnosti kauzálního nexu Ústavní soud zmiňuje 

v uvedeném nálezu také teorii ochranného účelu.253 Ochranný účel zde znamená, že příčinná 

souvislost je dána tehdy, má-li porušené právní pravidlo za cíl právě zabránění vzniku újmy. 

 
251 KOBLIHA, I.; ELISCHER, D.; HOCHMAN, J.; HUNJAN KOBLIHOVÁ, R.; TULÁČEK, J. Náhrada škody 

podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle 

autorského zákona. Praktická příručka. Praha: Leges, 2012, str. 37. 
252 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2014, str. 1553. 
253 „Teorie ochranného účelu je založena na tom, že dlužník neodpovídá za všechny následky porušení smlouvy, 

nýbrž jen za porušení těch zájmů, jejichž ochrana byla účelem příslušné smlouvy (…).“ 
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Tato teorie tedy teleologicky konstatuje existenci příčinné souvislosti tehdy, je-li (nikoli nutně 

výslovným) účelem dané normy (ať už obsažené v zákoně, či ve smyslu ustanovení smlouvy, 

nebo jako kritérium v podobě dobrých mravů) zamezit vzniku újmy.254 Kritérium ochranného 

účelu je výslovně upraveno v ust. § 2910 OZ větě druhé.255 V případě, že zákon výslovně 

uvádí kritérium ochranného účelu při porušení normy zakládající vznik odpovědnosti za 

škodu, by toto kritérium logicky mělo být užito přednostně,256 přičemž je pochopitelné, že se 

často bude překrývat s kritériem adekvátní příčinné souvislosti. 

 

 

5.2.2 Povaha příčinné souvislosti 

 

Jak už bylo řečeno výše, je problematika příčinné souvislosti považována právní vědou i 

soudní praxí za otázku smíšenou. Obecně lze říct, že skutkový základ, tedy jednání účastníka 

ve světě vnějším, tvoří skutkový komponent příčinné souvislosti, kdežto úsudek soudu o 

příčinné souvislosti jako takové, představuje komponent právní.257 Problémem však je, že tyto 

dva komponenty jsou často v praxi velmi úzce spjaty, neboť jednání osoby ve vnějším světě 

je z pohledu příčinné souvislosti právně relevantní tehdy, je-li toto jednání porušením právní 

povinnosti. Jinak řečeno, bez skutkového podkladu nelze mluvit o porušení právní povinnosti 

a z pohledu právem stanovené povinnosti subjektu musíme zkoumat jednání, které toto 

porušení zakládá. 

Případem nesprávného právního posouzení je mimo jiné aplikace nesprávné právní normy 

nebo její nesprávný výklad. Slovy Faschinga je tedy právním posouzením „zkoumání a výklad 

zákonné skutkové podstaty a jejích jednotlivých skutkových znaků (…), zkoumání vzniku a 

správnosti skutkových zjištění obsažených ve faktické skutkové podstatě je v dovolání 

nepřezkoumatelná skutková otázka“.258 Tím se vracíme ke skutkové podstatě právní normy 

určené její hypotézou a k následnému právnímu následku vymezenému v její dispozici nebo 

 
254 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2014, str. 1556. 
255 Ust. § 2910 OZ věta druhá: „Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného 

zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ 
256 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2014, str. 1556. 
257 Srov. GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha – Brno: Orbis, 1934, str. 

53–54. 
258 FASCHING, H. W. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Band 4, Teilband 1, §§ 461 bis 576 ZPO. 

Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, str. 250. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/31HYTCPGCL27AKB7H7BN3QEDJGJF7C476K5V459XGS5IJYKC6N-31965?func=service&doc_number=000549902&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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též podmiňující skutkové podstatě určené okruhem dějů a jevů ve vnějším, kauzálním světě a 

podmíněné skutkové podstatě tvořící normativní dispozici právní normy. 

Někteří autoři v této souvislosti hovoří o faktické a oproti tomu právní (normativní) 

kauzalitě. Pro faktickou kauzalitu je pak určujícím kritériem teorie podmínky, neboť zkoumá 

pouze vyplynutí následku z příčiny, kdežto pro právní kauzalitu je vhodnější teorie adekvátní 

příčinné souvislosti, případně teorie ochranného účelu259. 

Je třeba říct, že teorie i judikatura se kloní k závěru, že příčinná souvislost je častěji 

otázkou skutkovou.260 Je tomu tak proto, že při posuzování příčinné souvislosti nahlíží soudce 

na příčinnou souvislost typicky z pohledu teorie podmínky a tuto příčinnou souvislost pak 

chápe, dalo by se říct, v užším slova smyslu. Takto pojímaná příčinná souvislost má výrazně 

převažující skutkový komponent.  

Teorie adekvátní příčinné souvislosti se zaměřuje i na relevanci a pravděpodobnost 

právního jednání (či protiprávního stavu) a z pohledu běžných životních zkušeností na 

pravděpodobnost vzniku následku posuzované příčiny. Příčinná souvislost má v tomto ohledu 

svůj nezanedbatelný komponent právní, neboť úvaha nad adekvátností následku nějaké příčiny 

pro účely vzniku odpovědnostního vztahu subjektu zatíženého právní povinností je už jejím 

posuzováním. Pro snazší rozlišení si dovolujeme označovat dříve naznačenou příčinnou 

souvislost jako příčinnou souvislost v užším slova smyslu, neboť se u ní jedná pouze o vztah 

samotného následku a příčiny, a spočívá v ní běžné chápání pojmu příčinné souvislosti. 

Petr Bezouška k tomu uvádí, že „(p)roblematika faktické příčinné souvislosti patří do 

oblasti skutkového zjišťování, právní věda nemůže nic změnit na tom, že jeden jev je příčinou 

jiného jevu. (…) jinou situací je však hodnocení těchto jevů a zjištěných souvztažností, což 

spadá čistě do oblasti právní, stejně jako určení, mezi kterými okolnostmi má být existence 

příčinné souvislosti zjišťována“.261 

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 300/2001 ze dne 21. února 2002 vyslovil názor, 

že „(o)tázka příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím škůdce a vznikem škody je 

otázkou skutkovou nikoli právní. (…) Při řešení otázky příčinné souvislosti mezi jednáním 

nebo opomenutím zaměstnance a vznikem škody nejde o otázku právní (…). Protože příčinná 

souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde o hledání jevu, který škodu vyvolal. 

 
259 BEZOUŠKA, P. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1555. 
260 Srov. DAVID, L. Řešení právní otázky v rozporu s hmotným právem – Achillova pata přípustnosti dovolání. 

Právník. 2003, č. 10, s. 995. 
261 BEZOUŠKA, P. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1552. 
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Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (každý jev má svou příčinu, zároveň však je 

příčinou jiného jevu) je třeba sledovat jen ty příčiny a následky, které jsou důležité pro 

odpovědnost za škodu“.262  

Při hledání právně relevantních příčin a následků však narážíme na právní element 

příčinné souvislosti. Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 358/2008 ze dne 25. května 

2010 uvedl, že „(p)rávní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými 

skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována“. Tento názor sdílí Nejvyšší soud i 

v usnesení sp. zn. 23 Cdo 1583/2010 ze dne 18. května 2011, přičemž v tomto rozhodnutí také 

uvádí: „Příčinná souvislost mezi jednáním či opomenutím škůdce a vznikem škody je jedním 

ze základních předpokladů odpovědnosti za škodu. Otázka existence příčinné souvislosti je 

předně otázkou skutkovou, neboť v řízení se zjišťuje, zda protiprávní úkon škůdce a vzniklá 

škoda na straně poškozeného jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku.“ 

Obě tyto varianty příčinné souvislosti, resp. příčinnou souvislost v užším a širším smyslu, 

posoudil Nejvyšší soud jako především otázku skutkovou, a to vzhledem ke vztahu příčiny a 

následku, zatímco vzhledem k výběru rozhodných skutečností, mezi kterými má být příčinná 

souvislost zjišťována, je posoudil jako otázku právní. O obou těchto složkách v rozsudku sp. 

zn. 30 Cdo 2082/2015 ze dne 10. května 2016 „(…) soud uvádí, že obecně platí, že otázka 

příčinné souvislosti – vztahu mezi škodnou událostí a vznikem škody – je otázkou skutkovou, 

nikoli otázkou právní (…). Právní posouzení příčinné souvislosti může spočívat toliko ve 

stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována, případně zda 

a jaké okolnosti jsou, či naopak nejsou způsobilé tento vztah vyloučit“.263  

Podívejme se nyní na řešení povahy příčinné souvislosti pomocí kritérií uvedených v 

předchozí kapitole. Vezměme za příklad nezákonné vzetí do vazby a tvrzenou škodu žalobce 

z důvodu s tím spojené ztráty důvěry obchodních partnerů a následné neuzavření kupní 

smlouvy.264 V souladu s výše uvedenou judikaturou je možné konstatovat, že samotná 

příčinná souvislost mezi vzetím osoby do vazby a ztrátou důvěry obchodních partnerů a s tím 

souvisejícím ušlým ziskem, je otázkou skutkovou. Oproti tomu samotná možnost zapříčinění 

neuzavření kupní smlouvy s obchodním partnerem nezákonnou vazbou, a tedy povaha 

právních skutečností a povaha jejich vzájemného vztahu je otázkou právní. S touto tezí se 

 
262 Obdobně pak v rozsudku Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 4841/2009 ze dne 18. srpna 2011 nebo usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2408/2010 ze dne 30. listopadu 2011. 
263 Obdobně pak v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 818/2005 ze dne 25. ledna 2006: „Zjištění existence 

příčinné souvislosti mezi vznikem škody a protiprávním úkonem je otázkou skutkovou, zatímco právním 

posouzením je otázka, mezi kterými skutečnostmi je třeba vztah příčinné souvislosti zjišťovat.“ 
264 Převzato z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 4887/2010 ze dne 27. března 2012. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpteoc7mnsg6xzuha4do
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dovolací soud v uvedeném případě skutečně ztotožnil, když předmětné dovolání podané proto, 

že odvolací soud nesprávně vymezil skutkové okolnosti, mezi nimiž pak konstatoval 

neexistenci příčinné souvislosti, posoudil jako přípustné ve smyslu ust. § 237 o. s. ř. 

Ptáme-li se po tom, „co je“ (resp. „co bylo“), tedy kupříkladu po tom, zda byl žalobce 

během probíhajícího trestního řízení vzat do vazby, měl-li v plánu uzavřít kupní smlouvu a 

zda její neuzavření bez dalšího souviselo s oním nezákonným vzetím do vazby, totiž jestli 

vzetí do vazby bylo příčinou následku v podobě ušlého zisku, ptáme se tím po skutkové otázce. 

Ptáme se zde po skutečnostech vnějšího, kauzálního světa, tedy po tom, jaký děj se mezi 

účastníky řízení (a jinými osobami) odehrál. Příslušnou část reality se snažíme poznat 

myšlením v kategoriích příčiny a následku. Tyto poznatky soud nabývá zejména 

dokazováním, pomocí důkazních prostředků, jako jsou výslechy svědků, listiny a další. Ptáme-

li se však, zda mohlo být neuzavření kupní smlouvy následkem předchozího vzetí žalobce do 

vazby, ptáme se po adekvátním následku vzetí do vazby. Tyto poznatky nezískává soud 

dokazováním např. shodnými tvrzeními účastníků, nýbrž myšlením a na základě běžných 

životních zkušenostní. Vlastně se zde soud ptá po tom, co má být, a v normativních 

souvislostech toho, jak by to „mělo či mohlo být“.  

K poznatkům skutkovým dospívá soudce především vnímáním a dokazováním, neboť 

zjišťuje, jaké skutečnosti se mezi účastníky řízení ve vnějším světě odehrály a jaká je jejich 

vzájemná souvislost (kauzalita). K poznatkům právním zde soudce dospívá především 

myšlením, neboť posuzuje povahu jednotlivých právních skutečností a samotnou možnost 

existence jejich vzájemného vztahu jako příčiny a následku. 

Zkoumáme-li okruh skutečností vnějšího světa vymezený hypotézou právní normy, 

zkoumáme ve smyslu ust. § 2909 obč. zák.,265 jestli osoba jinému způsobila škodu, tzn. je-li 

tato osoba škůdce, druhá osoba poškozeným, stejně jako zkoumáme vznik samotné škody a 

jejich vzájemnou příčinnou souvislost. Jsou-li tyto skutkové znaky naplněny, je možno přejít 

k právnímu posouzení takto získaných skutkových poznatků a k aplikaci dispozice rozhodné 

právní normy (ve smyslu ust. § 2909 obč. zák. „je povinen ji nahradit“) a dojít tak k závěru o 

vzniku odpovědnostního vztahu škůdce k náhradě škody poškozenému. 

Příčinná souvislost má tedy převážně skutkovou povahu, neboť se především ptáme po 

tom, co se odehrálo a tento kauzální nexus, tedy samotné vyplývání následku z příčiny, je jeho 

součástí. Podmínky, za kterých zkoumáme existenci příčinné souvislosti, tedy především 

možnost či adekvátnost vzniku určitého následku působením určité příčiny, stejně jako 

 
265 „Škůdce, který poškozenému způsobí škodu (…).“ 
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posouzení právní relevance příčiny a následku a jejich výběr, jsou odpovědí na otázku po tom, 

co má být, a jako prostředky normativního náhledu věci jsou poznatky právními. 

 

 

5.3 Shrnutí 

 

Jako o smíšených se hovoří o otázkách, u kterých nelze předem jednoduše určit, zda jsou 

otázkami skutkovými nebo právními. Příčinná souvislost patří právě mezi takové obtížné 

případy, byť se převážně jedná o okolnost skutkovou. O to těžší je určit, ve kterých spíše 

výjimečných situacích se jedná o otázku právní, potažmo které jsou ty právní aspekty příčinné 

souvislosti, které svádějí rozhodování o její povaze na skutkově-právní scestí. 

Příčinná souvislost je v rámci teorie podmínky chápána jako kauzální vztah, ve kterém 

protiprávní jednání determinuje existenci a konkrétní podobu vzniku škody (újmy). Jinak 

řečeno, bez existence určitého jednání by daná škoda nevznikla, případně nevznikla daným 

způsobem.  

Podle teorie adekvátní příčinné souvislosti je určité jednání příčinou následku nejen tehdy, 

pokud jej může fakticky podmiňovat, ale i v situaci, kdy je určitá škoda typickým následkem 

zkoumaného jednání. Tato doktrína poměřuje kauzální nexus obecnými životními 

zkušenostmi za účelem vyloučení mimo volních vlivů pro stanovení odpovědnosti za škodu. 

Obě teorie příčinné souvislosti částečně objasňují jak skutkovou, tak právní povahu 

příčinné souvislosti. Předně je příčinná souvislost skutkovým zjištěním, neboť fakticita 

podmínění jednoho jevu (škody) jiným jevem (protiprávním jednáním) je zjišťováním vztahu 

příčiny a následku ve vnějším světě. Právní aspekt se objevuje ve chvíli, kdy místo samotného 

zjišťování dochází k posuzování – hodnotící činnosti intelektu. Takto je právní otázkou 

posuzování významu a vůbec určení jednotlivých jevů, mezi kterými má být příčinná 

souvislost prokázána. 
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Závěr 
 

 

V práci jsme se zabývali významnou otázkou teorie i praxe civilního soudního řízení 

v podobě způsobu odlišení skutkových a právních otázek v civilním soudním řízení. Práce se 

zaměřila na přiblížení významu a načrtnutí možných způsobů odlišení skutkových zjištění od 

jejich právního posouzení, a to jak v obecné rovině, tak i na konkrétních příkladech. 

Skutkový stav je v řízení zjišťován především před soudem první instance, která se proto 

někdy označuje jako skutková instance Sekundárně pak může být skutkový stav zjišťován i 

v řízení o odvolání před odvolacím soudem, chce-li odvolací soud při svém rozhodování vyjít 

z odlišných skutkových zjištění, než ke kterým dospěl soud prvního stupně, a to ve smyslu 

zásady přímosti za současné povinnosti opakovat dokazování. V řízení o dovolání před 

Nejvyšším soudem již zásadně není skutkový stav zjišťován, jelikož jsou důvody odvolání 

pouze otázky nesprávného právního posouzení věci. Ještě lépe, dovolacími jsou ty důvody, 

které jsme schopni zařadit pod právní otázku v kontrapozici k otázce skutkové. 

S tím souvisí druhý, důležitější záměr práce, a sice odlišení skutkových a právních otázek 

ve sporu. Pro dovolací řízení má toto odlišení zásadní význam, neboť právní, nikoli skutková 

povaha dovolacího důvodu je nezbytná pro splnění předpokladu přípustnosti dovolání jako 

nejčastějšího mimořádného opravného prostředku. 

V historii civilního procesu bylo vytvořeno několik teorií odlišení skutkových a právních 

otázek, ze kterých patrně nejvýznamnější jsou poznatky normativní právní teorie se 

současným, podle našeho názoru vhodným doplněním o teorii analýzy právní normy 

(důkazního břemene). Tyto dvě teorie, byť Rosenbergova teorie analýzy norem důkazního 

břemene primárně nemíří na odlišení skutkových a právních otázek, spolu navzájem souvisejí, 

neboť je pro obě zásadní význam právní normy – přesněji řečeno samotná struktura pro spor 

rozhodné hmotněprávní normy, od které lze odvodit možný způsob odlišení skutkového a 

právního. 

Na základě právní normy jako ústředního bodu odlišení lze postupovat „zvenčí“ a na 

základě odlišení světa kauzálního a normativního si klást otázku po tom, co je, a po tom, co 

má být. Odpovědí na otázku, co je, zjednodušeně řečeno, získáváme skutkové poznatky, neboť 

se ptáme po jednáních či událostech, které se mezi stranami odehrály ve vnější realitě příčin a 

následků, a tvoří tak podstatu zjišťovaného skutkového stavu. 
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Otázkou, co má být, zjišťujeme, jak právně naložit se zjištěnými skutečnostmi vnějšího 

světa. V zásadě se jedná o to, jakou faktickou skutkovou podstatu poznává soudce ve světě 

vnějším a jakou zákonnou skutkovou podstatu ve světě normativním. V tomto hraje klíčovou 

úlohu intelektuální činnost soudce, který svým vnímáním a myšlením dochází ke skutkovým 

zjištěním. Skutkové poznatky soudce získává především vnímáním prostřednictvím 

dokazování, a proto mají tyto poznatky zejména zkušenostní povahu, kdežto právně posuzuje 

soudce zejména myšlením (a studiem apod.) a tyto intelektuální operace a navazující poznatky 

mají povahu především rozumovou. 

Ve Faschingově terminologii „faktická skutková podstata“ se dá současně vymezit 

„zevnitř“, totiž jako okruh skutečností vnějšího, kauzálního světa vymezený hypotézou právní 

normy. Teprve jsou-li naplněny podmínky určené v hypotéze právní normy, mohou nastoupit 

samy účinky závazného pravidla chování obsaženého v dispozici právní normy. Dispozice 

právní normy tedy určuje okruh právních následků ohledně předtím zjištěných skutkových 

předpokladů aplikace právní normy, které jsou vymezeny v její hypotéze. Struktura právní 

normy tudíž sama určuje okruh skutkových poznatků nutných k její aplikaci a současně okruh 

právních následků této aplikace. 

V rámci snah o odlišení skutkového a právního je třeba poukázat na existenci 

problematických otázek tohoto odlišení. Totiž otázek, u kterých lze často obtížně říci, jsou-li 

otázkami skutkovými nebo právními. Tyto obtížné otázky označované jako smíšené 

(questiones mixtae) jsou často tvořeny abstraktními právními pojmy, jako jsou příčinná 

souvislost, dobré mravy a další. O těchto smíšených otázkách je v nauce civilního práva 

procesního povětšinou míněno, že mohou mít jak povahu skutkovou, tak právní, vždy 

v závislosti na okolnostech konkrétního případu. 

V páté kapitole jsme se pokusili rozebrat povahu příčinné souvislosti jako typické otázky 

smíšené, přičemž jsme dospěli k závěru, že se většinou jedná o povahu příčinné souvislosti 

jako otázky skutkové s tím, že příčinná souvislost v širším slova smyslu má i svou právní 

dimenzi. Její převažující skutková povaha je tvořena čistě vztahem příčina–následek mezi 

tvrzeným jednáním na jedné straně a tvrzeným vznikem újmy na druhé straně. Její právní 

rozměr pak spočívá v právních úvahách nad vůbec vymezením právně relevantních 

skutečností, mezi kterými bychom příčinnou souvislost ve sporu měli hledat. 

Takto lze přiblížit tenkou hranici mezi skutkovým zjištěním a právním posouzením. 

Klíčovou roli zde hraje dualismus kauzality a normativity, zejména ve smyslu způsobu 

kauzálního a normativního nazírání, potažmo uvažování soudce nad získáváním příslušných 
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poznatků ze sporu. Stěžejní je proto poukázat na rozdíl mezi kauzalitou a normativností, na 

důležitost a povahu myšlenkové práce soudce při zjišťování skutkového stavu a na strukturu 

právní normy, kdy v hypotéze, potažmo dispozici, se zrcadlí skutkové, resp. právní, poznatky 

soudu v civilním procesu. 
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SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ A PRÁVNÍ POSOUZENÍ  

 

Abstrakt 

 
 

 

Práce se zaměřuje na jeden ze základních procesuálních problémů, který má jak hlubší 

teoretický základ, tak praktický význam. Vychází ze schématu aplikace práva v podobě 

skutkové otázky, na kterou hledá soud odpověď vnímáním a dokazováním, a právní otázky, 

pro kterou platí též zásada iura novit curia. Po zjištění skutkového stavu dochází k subsumpci 

těchto zjištění pod obecnou právní normu. Právě v subsumpci tkví jádro problematiky řešení 

otázky nesprávného právního posouzení věci. Současně je však v práci připojen odlišný 

pohled na toto klasické schéma aplikace práva.  

Vzhledem ke složitosti předmětné problematiky a tomu odpovídající výzkumné otázky, 

si práce nenárokuje úplné objasnění a navržení jediného správného řešení odlišení skutkové a 

právní otázky v civilním soudním řízení. Z povahy tématu také vyplývá, že snahou bylo co 

nejvíce se přiblížit nástinu možných řešení a za pomoci převážně analytické metody řešení 

objasnit toto téma i z méně tradičních úhlů pohledu. 

Precizní odlišení skutkových a právních otázek v civilním soudním řízení má 

fundamentální dopad na několik oblastí civilního procesu, z nichž nejvýznamnější je otázka 

dovolacího důvodu podle ust. § 241a dnes platného o. s. ř. Pouze na značně obecné úrovni 

nečiní odlišení skutkových a právních otázek větších problémů. V praxi se leckdy stává, že 

obě množiny, pro které lze najít vcelku jednoduché teoretické explikace, navzájem splývají. 

Právě zkoumání odlišností, významu a možných řešení odlišení skutkové a právní otázky 

v kontextu přípustnosti dovolání je cílem předkládané práce. 

Práce se nezaměřuje pouze na pozitivně-právní úpravu, nýbrž se v zásadě ve třech 

tematických celcích snaží o komplexnější vhled do dané problematiky. V předkládané 

rigorózní práci se zaměřujeme jednak na historická a teoretická východiska úvah o skutkových 

a právních otázkách, jednak tento obecnější výklad podtrhují pasáže o významu a možných 

řešeních složité problematiky odlišení skutkových a právních otázek. V závěrečné kapitole je 

prizmatem předchozích poznatků zaměřen výklad na příčinnou souvislost jako na v teorii 

popisovanou smíšenou otázku. Tedy na institut, který v praxi činí problémy z hlediska 

přiřazení pod otázku skutkovou či právní. 
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FACT-FINDING AND LEGAL ASSESSMENT 

 

Abstract 
 

 

According to the difficulty of the subject and key question being discussed in this study, 

it is not the aim of this work to come up with one perfect solution of distinguishing between 

factual and legal question during an application of law in civil procedure. The theme of this 

study implies that the main goal is to get as close to actual explanation of any potential solution 

as possible, using predominantly an analytical method of legal research, and to approach this 

subject also from less traditional points of view. 

This work is focused on one of fundamental problems of procedural law which also has 

deeper theoretical basics. It starts with a typical scheme of an application of law where the 

factual question (consisted of perceiving and evidence) and legal question (where the iura 

novit curia principle is applied). After finishing the fact-finding process, these findings are 

subsumpted under a general legal norm. A subsumption itself is the centre of the problematics 

of incorrect legal assessment. The study also includes a different view on this classical model 

of application of law. 

A precise distinguishing between factual and legal questions in civil procedure has a big 

influence on several areas of civil procedure, while the most important part is the only legal 

reason for appellate review according to the provision § 241a Czech civil procedural act. To 

distinguish between what is a factual and what is a legal question is simple only from the 

general perspective. More often it could be a real problem to decide which it is, when both of 

these questions intensively coincide. The goal of this study is precisely what was said up 

above. It is to search for the main differences, meaning and applicable solutions of 

distinguishing those two questions in the context of appellate review. 

We are not interested only in the actual laws being in force. Rather we are interested in 

broader context of this subject. This is enabled due to three complexes this work is being 

consisted of. First, these are the historical and theoretical basic of the subject being in question. 

Second, we search for the actual importance of the key question for appellate review followed 

by the attempt to design a few possible solutions. In the last shorter chapter we focus on the 

matter of causality as a mixed question. Causality as an immanent part of legal responsibility 

may cause a lot of troubles while deciding of its nature as a factual or legal question. 
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