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V.  ZÁVĚR 
 

 

Obecný význam zásad ovládajících dokazování v civilním procesu, ať už máme na 

mysli tzv. principy odvětvové nebo přímo principy ústavní, můžeme spatřovat v tom, že jsou 

jimi rozdělovány procesní role subjektů řízení. Jedná se totiž o základní vůdčí myšlenky, 

které určují, jaké bude postavení účastníků řízení, a současně stanovují meze procesní aktivity 

soudu.  

Důvodem toho, proč se od sebe navzájem liší jednotlivé druhy procesu, civilní procesy 

v různých právních řádech a v různých historických obdobích, je právě skutečnost, že každý 

z nich se řídí jinými procesními zásadami. O tom, jak významný vliv mají tyto principy na 

podobu a fungování civilního procesu, nemůže být tedy nejmenších pochyb. Troufám si proto 

tvrdit, že jedině tehdy, bude-li při interpretaci a aplikaci právní normy respektován obsah 

příslušné zásady, může být dosaženo zákonného a spravedlivého rozhodnutí. S ohledem na 

tuto skutečnost je třeba znovu zdůraznit, že teoretická znalost těchto principů, ale i dovednost 

jejich použití v praxi by měly být vizitkou každého dobrého právníka.  

Dnešní podoba soudního dokazování, které je právem nazýváno páteří civilního 

procesu, je výsledkem dlouhotrvajícího působení mnoha různých vlivů. Tento vývoj, jehož 

počátky sahají až do doby starověké říše římské, se vyznačuje neustálým zdokonalováním 

procesních forem a není důvod pochybovat o tom, že se tato tendence udrží i nadále.  

České soudnictví se v současné době nachází ve stadiu probíhající dlouho 

připravované reformy, jejímž hlavním cílem je zajištění předvídatelného rozhodnutí 

v přiměřené době, a to při rozumném zatížení státního rozpočtu. Hlavním požadavkem 

kladeným na legislativní změny je zkvalitnění a zrychlení soudního řízení, snížení nákladů 

provozu soudů a zpřístupnění výsledků práce justice veřejnosti.  

Průtahy v řízení, jimiž je zatíženo jak nalézací řízení prvního stupně, tak i 

druhostupňové řízení o opravných prostředcích, představují aktuálně patrně nejpalčivější 

problém našeho civilního procesu, a nutno podotknout, že nikoli pouze jeho. Bez ohledu na 

to, zda jsou způsobeny vinou soudu, účastníků nebo nekázní jiných osob podílejících se na 

řízení, jejich následek je pokaždé tentýž: blokování rychlé a efektivní ochrany práv a zájmů 

občanů. Přitom délka řízení, která překročí určité meze, vyvolává u účastníků i celé veřejnosti 

pocit nevymahatelnosti práva, čímž je podrývána důvěra v právní stát, nemluvě o tom, že stát 
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nese odpovědnost za nehmotnou újmu způsobenou účastníkům v souvislosti s nepřiměřenou 

délkou soudního řízení.  

Zákonodárci jsou si problému průtahů řízení dobře vědomi a již několik let se 

poměrně intenzivně snaží nalézt jeho účinné řešení. Jako prostředek jim k tomu slouží 

především zavádění institutů posilujících koncentraci řízení. Prvním významným krokem 

tímto směrem byl zákon č. 30/2000 Sb., díky němuž našly v civilním procesu své místo 

takové právní instituty jako např. rozsudek pro uznání nebo zákaz novot v odvolacím řízení. 

V pořadí zatím poslední novelou o. s. ř., která se pokouší vypořádat se s nejtíživějšími 

problémy občanského soudního řízení, je zákon č. 1/2009 Sb., tzv. souhrnná novela. Jejím 

primárním cílem je obecně zakotvení takových opatření, která budou vést k rychlejšímu a 

celkově kvalitnějšímu rozhodování soudů. Ovšem jak bude tato zásadní novela o. s. ř. 

fungovat v praxi a zda skutečně naplní očekávání, která v ní vkládá odborná i laická veřejnost, 

to ukáže až čas. Zdá se však, že není důvod k žádné skepsi, neboť zavedením novinek 

v systému doručování, zjednodušením protokolace, omezením rozsahu odůvodňování 

soudních rozhodnutí a především zefektivněním obrany před průtahy v řízení by mohl být 

konečně překonán současný nepříliš uspokojivý stav civilního procesu, vyznačující se 

neúměrně dlouhým čekáním na konečný verdikt soudu. 

 

 

Na závěr si dovolím učinit ještě několik poznámek.  

Přestože jsou odvětvové principy dokazování v civilním procesu spíše trvalejšího 

charakteru, nelze přehlédnout, že s každou větší novelou se jejich obsah alespoň nepatrně 

změní, pomyslné těžiště mezi opačnými párovými zásadami se posune o kousek dál, a civilní 

proces tak nenápadně získává novou tvář. Nelze si nevšimnout pozvolného posilování zásady 

projednací a s ní spojené zásady dispoziční v řízení sporném, stejně jako enormního nárůstu 

významu zásady koncentrační. Na druhou stranu jsme mohli v poslední době pozorovat 

odklon od zásady materiální pravdy, spočívající v upevňování postavení některých institutů 

založených na zásadě pravdy formální. Rovněž cílené směřování k dalšímu prohloubení 

zásady ústnosti a přímosti řízení je na první pohled naprosto zřetelné a nezpochybnitelné…  

Jak je tedy vidět, vývoj jde stále kupředu a nikdy předem nevíme, kdy se odchýlí od 

své původní osy, či kdy dokonce zcela změní směr. Pokud tedy hledáme opravdu konstantní 

hodnoty, bude rozumnější spoléhat se na Ústavu a Listinu, neboť rovnost účastníků, veřejnost 
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řízení a (při nejmenším) úsilí o dosažení jeho rychlého průběhu své prioritní postavení, 

doufejme, už nikdy neztratí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


