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I. ÚVOD 
 
 

Nemo iudex in causa sua, tj. nikdo nemůže být soudcem ve vlastní věci. Z této latinské 

věty jasně vyplývá potřeba právní úpravy civilního procesu coby „postupu soudů (v případě 

rozhodčího řízení rozhodců), účastníků řízení a dalších subjektů při poskytování ochrany 

porušeným nebo ohroženým subjektivním právům a zákonem chráněným zájmům 

vyplývajícím z občanskoprávních, rodinněprávních, pracovněprávních a obchodněprávních 

vztahů, a dále i procesních vztahů, které se mezi těmito subjekty při této činnosti vytvářejí.“1 

Za výše uvedenou encyklopedickou definicí se bez ohledu na její poměrně strohé znění 

skrývá mnoho různorodých procesních vztahů, subjektů a jejich úkonů, jakož i dalších osob, 

věcí a postupů s civilním procesem souvisejících, a především pak zákonných ustanovení, 

která se snaží všechny tyto komponenty uspořádat do jednoho harmonického celku. 

Civilní proces - nepostradatelná součást každé civilizované společnosti - má za sebou 

dlouhou historii, během níž „se postupně vyvinul ve velmi složitý útvar, který se v průběhu 

několika staletí osvědčil jako účinný, účelný a současně demokratický a humánní prostředek 

k řešení právních sporů.“2 Není však jen záležitostí procesních stran, jak by se na první 

pohled mohlo zdát. Vzhledem k tomu, že se podílí se na ochraně celého právního řádu, lze o 

něm říci, že má „nadindividuální“ charakter. Přesto jeho primárním cílem zůstává ochrana 

subjektivních soukromých práv. Obecný veřejný zájem totiž nemůže mít přednost před 

konkrétními zájmy občanů, neboť „jednotlivec a jeho práva nemají hodnotu pouze tehdy, 

pokud slouží užitku státu, společnosti nebo národa.“3  

Výsledkem civilního procesu je rozhodnutí soudu, který je Ústavou ČR povolán 

k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytl ochranu právům. Vydání soudního 

rozhodnutí jakožto závazného a vynutitelného aktu státní moci obvykle předchází 

dokazování, podle četných názorů nejdůležitější součást celého procesu. Tato fáze je 

v souladu s dikcí zásady legality podrobně upravena v občanském soudním řádu, jakož i v 

dalších pramenech občanského práva procesního. Výborná orientace v těchto právních 

předpisech by přitom měla být samozřejmostí pro každého soudce i právníka praktikujícího 

procesní právo. Pro správnou interpretaci a aplikaci právní normy však nestačí umět citovat 

paragrafy. Vždyť text zákona si může přečíst a po svém vyložit každý, odborník by měl ale na 

                                                      
1Přispěvatelé Wikipedie, Civilní proces [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, Datum poslední revize:  
7. 12. 2008, citováno 10. 01. 2009, http://cs.wikipedia.org/wiki/Civiln%C3%AD_proces 
2 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 198 
3 Tamtéž, s. 206 
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rozdíl od laika nahlížet na příslušné ustanovení v daleko širších souvislostech, se znalostí 

všech principů, které se k dané právní problematice vztahují. 

Dokazování je ovládáno mnoha procesními principy, které svým významem leckdy 

převyšují literu zákona, neboť ta může být sama o sobě, bez zasazení do kontextu, pouze 

„prázdnou nádobou“. Silná stránka procesních zásad spočívá mimo jiné v určité nadčasovosti 

dané jejich trváním, které je obvykle delší než životnost často měněných právních norem. 

Ovšem i procesní zásady se vyvíjejí a na místo principu, který je nastupujícími trendy 

považován za překonaný, přichází jiný, odpovídající právě uznávaným ideálům civilního 

procesu.  

Pro lepší pochopení obsahu a praktického uplatnění procesních zásad považuji za 

nezbytné seznámit se i s jejich historickými kořeny a proměnami, které prodělaly během 

staletí dospívání do své dnešní podoby. Za kolébku těchto zásad je považováno právo starého 

Říma, které bylo na svou dobu neuvěřitelně vyspělé a pokrokové. Ze středověkého procesu se 

sice racionalita, charakteristická pro předchozí období, na čas vytratila, to však naštěstí 

nemělo vliv na rozvoj některých důležitých procesních principů, jako např. zásady projednací.  

Na konci 18. století se začal formovat moderní proces v pravém slova smyslu, v němž se 

prosadila převážná většina procesních zásad uplatňujících se dodnes. Přirozeně kontinuitní 

vývoj byl však nástupem totalitní moci v r. 1948 přerušen. Nastalo období neblaze proslulé 

zavedením jednotného řízení a nastolením nadvlády zásady materiální pravdy. S některými 

následky těchto necitlivých zásahů se zákonodárci dosud nevypořádali, ačkoli byl od počátku 

90. let 20. století civilněprocesní kodex „vylepšen“ desítkami novel.  

Jakou podobu bude mít dokazování za pár let a jaké zásady v něm budou převládat, to 

ukáže až čas. Zatím to ale vypadá, že další směřování civilního procesu bude podřízeno 

jedinému cíli - zefektivnění řízení, kterého může být dosaženo jednak jeho urychlením (za 

pomoci posílení prvků koncentrace a ústnosti), jednak snížením nákladů (např. i díky 

využívání prostředků elektronické justice).  

Přes úvodní zmínku o dokazování jako takovém a následný výklad o vývoji civilního 

procesu je ústředním tématem této práce pojednání o samotných zásadách dokazování, které 

se pojí s občanským soudním řízením. Tyto právní principy, jejichž teoretické zpracování je 

dílem právní vědy, vytvářejí dvojice s protikladným významem. Podoba každého jednotlivého 

segmentu důkazního řízení, jakož i funkčnost této procesní fáze jako celku závisí na mnoha 

různých okolnostech, zejména pak na tom, která z párových zásad získá převahu nad druhou, 
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zda se bude blížit své čisté podobě nebo zda bude nějak modifikována, a hlavně v kombinaci 

s jakými dalšími zásadami se v řízení uplatní.   

 Z výše uvedeného vyplývá, že právní úprava dokazování se bude pohybovat po 

spojnici průniků opačných odvětvových principů. Bude tedy záležet na aktuálním rozložení 

sil mezi zásadami, a to především mezi zásadou projednací a vyšetřovací, zásadou dispoziční 

a zásadou oficiality a mezi principem arbitrárního a legálního pořádku. Střet principu volného 

hodnocení důkazů s principem legální teorie důkazní skončil poměrně přesvědčivým 

vítězstvím prvního z nich, i když, jak uvidíme dále, i zde se můžeme setkat s drobnými 

výjimkami. Určité obtíže mohou nastat v souvislosti s pojmem spíše filozofickým než 

právním, a sice s pojmem „pravda“. Dát přednost pravdě formální nebo materiální? Na rozdíl 

od socialistických právníků, kteří měli v této otázce zcela jasno, dnešní právní věda stále tápe 

a snaží se najít mezi oběma protipóly kompromis. 

 Vedle zmíněných procesních principů platných především pro řízení občanskoprávní, 

existují i principy jiné, ústavní, které vymezují postavení účastníků a stanovují mantinely 

soudní moci. Jedná se o rovnost účastníků a veřejnost řízení, jež se z povahy věci pojí 

s principem ústnosti a přímosti. V návaznosti na tíživý problém průtahů v soudním řízení je 

v poslední době často diskutovaným tématem také rychlost, resp. spíše pomalý průběh řízení, 

a obecně jeho efektivita, jejímuž dosažení je podřízeno veškeré legislativní úsilí uplynulých 

let. 

 S ohledem na šíři zvoleného tématu si tato práce nečiní ambice obsáhnout kompletně 

celou problematiku principů spojených s dokazováním. Prakticky to ani není možné, neboť 

dosah jednotlivých zásad, kterým je zde věnován prostor, je daleko větší než by se zprvu 

mohlo zdát. Jejich vliv není ohraničen ustanoveními hlavy druhé části třetí občanského 

soudního řádu, věnované úpravě dokazování. Projevuje se i jinde a působí i na instituty, které 

nemají s dokazováním na první pohled příliš mnoho společného. Mým cílem je zachytit 

nejvýraznější aspekty těchto zásad v širších souvislostech, včetně souvislostí historických. 

Ráda bych se přitom zaměřila především na zásadu projednací a dispoziční, které by se 

s určitou nadsázkou daly považovat téměř za synonyma civilního procesu, na zásadu 

koncentrace řízení, jejíž vliv neustále stoupá, a v neposlední řadě i na otázku soupeření mezi 

materiální a formální pravdou, jehož výsledek koneckonců určuje míru spravedlnosti 

soudního rozhodnutí.  
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II.    DOKAZOVÁNÍ 

 

1.     Poznatky právní a skutkové 
 

Rozhodnutí soudu se musí opírat o určité vědomosti, shromážděné za účelem vyřešení 

sporné, popř. i nesporné věci. Tyto poznatky mají buďto charakter právní anebo skutkový. 

Právními poznatky se myslí znalost platného práva, jímž jsou upraveny společenské vztahy. 

Soud je čerpá z vlastních profesních vědomostí, popř. je získává dalším odborným studiem. 

S ohledem na zásadu „soud zná právo“ neboli „iura novit curia“ je pro řádný výkon 

soudcovského povolání neustálé sebevzdělávání naprostou nezbytností, neboť právo je živý 

organismus, který se pořád vyvíjí a mění.  

Naproti tomu skutkové poznatky jsou údaje, které soud shromáždil o konkrétních 

skutečnostech významných z hlediska uplatňovaného nároku. Jejich zjednodušením a 

oproštěním od nepodstatných detailů dostaneme schéma, které lze snadno subsumovat pod 

příslušnou právní normu. A právě objasnění těchto skutkových okolností je náplní a zároveň 

cílem procesu zvaného dokazování, jenž je páteří celého občanského soudního řízení. Jejich 

správné a úplné zjištění je předpokladem vydání spravedlivého a zákonného rozhodnutí. 

Nelze však očekávat, že budou tyto poznatky založeny vždy na „objektivní pravdě“. 

Dosáhnout jí bude totiž často obtížné, ne-li nemožné. Posuzování pravdivosti poznatků o 

rozhodných skutečnostech je proto svěřeno soudu, který se při něm řídí svým vnitřním 

přesvědčením. Avšak i subjektivní závěry, k nimž se soud dopracuje, musí být 

objektivizovány, a to tak, že budou odůvodněné, a tím i přezkoumatelné v rámci instančního 

postupu. Rovněž osobní kvality soudce a jeho profesionalita by měly garantovat zamezení 

jakékoli svévole v procesu nalézání práva. 

Je třeba zdůraznit, že skutkové poznatky může soud získávat výlučně procesním 

dokazováním. Jinými slovy, za podklad pro rozhodnutí smí být, s ohledem na princip rovnosti 

stran, vzaty jedině takové skutečnosti, o kterých se soud dozvěděl v rámci důkazního řízení, 

probíhajícího v souladu s procesními postupy. Pokud by se soudce seznámil se skutkovým 

stavem jinak než procesní cestou, např. jako svědek, bylo by jeho rozhodování o věci 

vyloučeno z důvodu podjatosti. 

Někteří autoři hovoří také o smíšených poznatcích skutkových a právních. Právní 

vědou definované, víceméně abstraktní pojmy, jako třeba dobrá víra nebo příčinná souvislost, 
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mají totiž podle nich vždy jednak skutkový, jednak právní základ, které lze jen těžko rozlišit. 

Zde se ukazuje, jak obtížnou úlohu má soud, který musí po důkladném uvážení určit, v jakém 

rozsahu má být určitý poznatek dokazován jakožto skutkový a do jaké míry postačí provedení 

právní kvalifikace v případě, že je jeho charakter převážně právní.  

Většina současných teorií se však shoduje v tom, že tentýž poznatek má v závislosti na 

okolnostech jednou povahu právní a podruhé zase skutkovou. Oddělení poznatků skutkových 

od právních má význam zejména pro některá opravná řízení, v nichž se lze domáhat pouze 

přezkoumání stránky právní. Pomůcku pro odlišení obou druhů poznatků vytvořili 

představitelé normativní právní vědy. Ti si všimli, že jestliže si můžeme položit otázku: „Co 

je?“, jedná se o poznatky skutkového charakteru, kdežto odpovídáme-li na dotaz: „Co má 

být?“, jde o poznatky právní.   

 

 

2. Procesní dokazování 

 

Procesní dokazování je postup právem zvláště upravený (blíže viz § 120 - 136 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dále jen „o. s. ř.“) a má-li být 

zachována zásada spravedlivého procesu, musí být jeho pravidla striktně dodržována. 

Smyslem civilního procesu je poskytnutí právní ochrany ohroženým či porušeným 

subjektivním právům, resp. jejich nositelům, a tato základní funkce nikdy nemůže zůstat 

nenaplněna. Proto i v případě, že nebyly odstraněny všechny nejasnosti ve skutkovém stavu, 

nemůže být odepřena spravedlnost tím, že soud odmítne věc rozhodnout. Tyto zdánlivě 

bezvýchodné situace řeší zákon úpravou právních domněnek a především pak důkazních 

břemen a povinností, o kterých bude řeč dále. 

 

2.1. Předmět dokazování 

 
Na počátku každého řízení je důležité ujasnit si, co má být vlastně dokázáno, tj. jaký je 

předmět dokazování. Odpověď na tuto otázku je třeba hledat především v samotném znění 

právní normy, jíž se soud po rozboru právní situace rozhodne aplikovat. Jinými slovy lze říci, 

že se dokazují všechny skutečnosti, které mohou nějakým způsobem ovlivnit konečné 

rozhodnutí. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v ustanovení § 121 o. s. ř., na jehož 
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základě jsou z předmětu dokazování vyňaty skutečnosti obecně známé širšímu okruhu osob 

(tzv. notoriety), jakož i skutečnosti známé soudu z jeho činnosti, jež lze zpravidla zjistit ze 

spisu. V obou případech je soud povinen sdělit, že se tyto skutečnosti nebudou dokazovat, což 

ale nebrání tomu, aby se je účastník pokusil zpochybnit. Z předmětu dokazování jsou 

vyloučeny také právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České 

republiky, zatímco pokud jde o právní předpisy nižší právní síly nebo právo cizozemské, musí 

být dokázána jejich existence a následně i obsah. Předmětem dokazování nebudou nakonec 

ani shodná tvrzení účastníků, jestliže soud nepochybuje o jejich pravdivosti (viz § 120 odst. 4 

o. s. ř.).  

 

2.2. Důkazní prostředky 

 
Po stanovení předmětu dokazování následuje určení, čím, tzn. jakými důkazními 

prostředky, mají být dané skutečnosti prokázány. Za důkazní prostředek může obvykle 

posloužit jakákoli věc či osoba, pomocí níž lze zjistit stav věci. Rozlišují se důkazní 

prostředky přímé, které bezprostředně potvrzují či naopak vyvracejí nějakou skutečnost, a 

nepřímé, jejichž prostřednictvím se soud dovídá určitou informaci.  

Jak poznamenává Prof. JUDr. A. Winterová, „hodnota provedeného důkazu je vždy 

jen relativní - závisí mj. na tom, zda jsou pravdivé použité argumenty nebo zda je správný 

logický úsudek.“4 Vzhledem k tomu je vždy přípustný tzv. důkaz opaku. To znamená, že 

může být vyvráceno určité tvrzení tím, že bude prokázán jeho opak. Vedle toho lze provést i 

tzv. protidůkaz, kterým však bude konkrétní teze pouze popřena bez toho, aby byla nahrazena 

jinou. (Blíže k důkazním prostředkům viz část IV. kap. 5.2. Volné hodnocení důkazů.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
4 Prof. JUDr. Winterová A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha, 2008, s. 246 
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III. VÝVOJ CIVILNÍHO PROCESU JAKO BOJ O               
STŘÍDÁNÍ PROTICHŮDNÝCH PRINCIPŮ 

 
Vývoj civilního procesu se vyznačuje střídáním období rozmachu, kdy byly přijímány 

nové kodifikace a rozvíjela se civilněprocesní právní věda, s obdobími stagnace či dokonce 

úpadku, v nichž zájem o ochranu práv poskytovanou v soudním řízení poklesl. Ovšem 

navzdory těmto (větším či menším) výkyvům je jisté, že formy civilního procesu se 

s postupem času neustále zdokonalovaly a tento trend trvá dodnes, zejména pokud se 

zaměříme na legislativu států EU.  

Než civilní proces dospěl do své dnešní podoby, prošel dlouhým historickým 

vývojem, během kterého se na něm podepsaly náhlé zvraty i pozvolné změny společenského a 

právního uspořádání. Jestliže připustíme, že podstata a funkce procesu jsou určeny především 

tím, jaké zásady jej ovládají, potom musíme konstatovat, že jeho formování je z velké části 

závislé právě na utváření a uplatňování těchto obecných právních postulátů. V různých 

dějinných etapách se prosazovaly různé procesní zásady - volnější procesní formy byly 

potlačovány přísnějšími, dispozitivnost byla nahrazena oficialitou a písemné řízení vytěsnilo 

ústní, aby se tyto poměry posléze opět obrátily a svou převahu získaly zpět principy 

protichůdné.  

Současná úprava civilního procesu tedy odráží rozložení sil mezi opačnými 

procesními zásadami. Avšak přestože bude vliv jedné z dvojice protikladných zásad zpravidla 

výrazně převládat, s ohledem na nejrůznější průlomy a modifikace nelze nikdy zcela vyloučit 

ani uplatnění jejího „protějšku“. Pohled do minulosti, jakož i existence neustálého napětí mezi 

těmito protipóly nám dávají tušit, že tento vývoj nebude nejspíš nikdy definitivně ukončen. 

 

 

1. Římský civilní proces - vznik civilního procesu diferenciací             
původně jednotného soudního procesu 
 

Prakticky u všech historických civilizací s vlastním právem se můžeme setkat s 

počátky civilního procesu. Nejvýznamnější postavení zaujímá mezi nimi nepochybně 

starověký Řím, jehož takřka dokonalý právní řád se dochoval v téměř úplném rozsahu a pro 

mnohé je dodnes nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Propracováním metod logického 
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myšlení, jakož i vytvořením teoretických právních konstrukcí připravili staří římští právníci 

podmínky pro vznik moderní právní vědy. Romanista M. Skřejpek k tomu poznamenává, že 

„definice římského práva i jeho terminologie navíc představují mezinárodní abecedu právní 

vědy.“5 

 Vznik římského civilního procesu je spojen s oddělením trestního soudnictví od 

jednotného procesu, v jehož rámci se autoritativně řešil každý spor o právo bez ohledu na to, 

zda se jednalo o věc civilní nebo trestní. Z toho, co z původně jednotného řízení zbylo, se 

vyvinul civilní proces, v němž se projednávaly sporné otázky plynoucí z právních vztahů 

rovnoprávných subjektů. 

 

1.1. Legisakční proces 

 
 Nejstarší formou římského procesu bylo ústní řízení se zákonem stanovenými 

žalobami, zvané legisakční proces. Na jedné straně pro něj byla typická formální složitost 

spočívající v doslovných citacích zákonných textů v žalobách, přičemž i drobný nedostatek 

formy mohl vyvolat nejzávažnější procesní následky, na druhé straně zde státní moc 

vystupovala víceméně zdrženlivě a spíše se vyhýbala zasahování do soukromých práv 

občanů. 

 

1.2. Formulový proces 

 
Formálně náročný legisakční proces začal však s rozšířením římského státního území a 

s rozvojem soukromoprávních vztahů upadat, až byl nakonec vytlačen o poznání pružnějším 

písemným procesem formulovým, založeným na žalobách prétorských. Právě tento klasický 

římský proces je kolébkou mnoha procesních zásad, které nacházejí své uplatnění v civilním 

procesu i dnes, tj. s časovým odstupem větším než dva tisíce let. Na rozdíl od předchozího 

procesu legisakčního se v procesu formulovém široce uplatňoval vliv státu. Naopak 

společnými znaky obou řízení bylo jejich rozdělení na dvě fáze: před magistrátem 

(úředníkem) a před soudcem, jakož i nepřípustnost opravných prostředků (vyjma případů 

zmatečnosti), jež byla odůvodněna postavením soudce coby obhájce zájmů celého národa. 

                                                      
5 Kolektiv autorů Právnické fakulty UK: Dějiny evropského kontinentálního práva, Linde Praha, 2003, s. 79 
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1.3. Kogniční řízení 

 
Východiskem pro poslední stadium vývoje římského civilního procesu se stalo 

rozhodování úředníků, na něž bylo zpočátku pohlíženo jako na proces mimořádný 

(extraordinaria cognitio). Díky zdokonalování jeho forem se však časem jeho využití rozšířilo 

natolik, že tím byl klasický proces de facto odstaven na vedlejší kolej a úřednický proces, 

označovaný jako kogniční řízení, nastoupil na jeho místo.  

Dosavadní členění řízení na dvě stadia bylo odstraněno. Celý proces se odehrával před 

soudcem, který byl úředníkem plně podřízeným císařské moci. Procesním stranám bylo nově 

umožněno odvolat se proti rozhodnutí k soudu vyšší instance, a v některých případech 

dokonce i k samotnému císaři. „Žaloba (actio) se procesně natolik osamostatnila, že se stala 

všeobecným, univerzálním prostředkem ochrany soukromých práv kteréhokoli hmotně-

právního typu,“6 což byl oproti legisakčnímu procesu, kde platilo, že není žaloby bez zákona 

(nulla actio sine lege), velký pokrok. 

 

1.4. Zásady dokazování v římském procesu 

 
Vzhledem k tomu, že byl civilní proces zahajován podáním žaloby (bez ohledu na její 

měnící se význam v různých obdobích římských dějin), plně se zde rozvinula zásada 

dispoziční. Sporné řízení ovládl dále také princip projednací, z něhož žalobci vyplynula 

povinnost tvrdit skutečnosti osvědčující oprávněnost jeho nároku a na ni navazující povinnost 

poskytnout důkazy k prokázání těchto skutečností, zatímco žalovanému stačilo omezit se na 

pouhé popření všech žalobcem uváděných tvrzení. Následky spojené s neunesením důkazního 

břemene, spočívající v nástupu procesní odpovědnosti žalobce za nesplnění výše uvedených 

povinností, byly výstižně vyjádřeny latinskou frází „actore non probante reus absolvitur“, 

jejíž překlad do češtiny zní: „Když žalobce nedokáže, je žalovaný osvobozen.“ Římskému 

civilnímu procesu nebyla cizí ani zásada vyšetřovací, jež nalezla své uplatnění v řízení 

nesporném (inquisitio). Objasňování skutečností významných pro rozhodnutí věci zde bylo 

svěřeno prétorovi. 

V římském právu má svůj původ také princip volného hodnocení důkazů. V souladu 

s ním byli soudci povoláni k tomu, aby na základě svého vnitřního přesvědčení, opřeného o 

logické úvahy, posoudili pravdivost závěrů, které byly výsledkem dokazování. 
                                                      
6 Schelleová, I.: Civilní proces, Eurolex Bohemia 2006, s. 47 
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Vedle výše popsaných zásad dokazování, s nimiž se setkáváme i v dnešním 

občanském soudním řízení, byla projevem vyspělosti římského civilního procesu rovněž 

skutečnost, že byl vybudován  - na rozdíl od některých středověkých procesů - na čistě 

racionálních základech, čímž byly vyloučeny tzv. boží soudy (ordály), jakož i jiné iracionální 

praktiky. 

 

  

2.    Vývoj civilního procesu ve středověké Evropě  

 

2.1. Germánský proces  

 
Na evropském kontinentu se středověký civilní proces vyvíjel především pod vlivem 

práva germánských kmenů, které zprvu ani nebylo kodifikováno a existovalo pouze ve formě 

nepsaných právních obyčejů. Soudní řízení bylo opět jednotné a teprve začalo docházet k jeho 

pomalé diferenciaci na řízení civilní a trestní. Procesní formy byly zatím neustálené a 

poměrně neurčité, vyznačující se širokou volností.  

Žalobce nezatěžovaly procesní povinnosti ani břemena, stačilo mu pouze tvrdit své 

subjektivní právo. Soudu tím odpadla povinnost zabývat se skutkovým stavem, a to až 

do okamžiku, kdy žalovaný právo uplatňované žalobcem popřel. Potom soud mezitímním 

rozsudkem některé z procesních stran uložil obstarat důkaz osvědčující určitou skutečnost a 

současně stanovil způsob jeho provedení. Podání protidůkazu se nepřipouštělo. Důkazní 

povinnost byla většinou přenesena na žalovaného, který musel soud přesvědčit o tom, že 

protistraně tvrzené právo nepřísluší.  

Starogermánský proces významně ovlivnila zásada legálního hodnocení důkazů, která 

se v praxi projevovala tím, že právo vymezovalo okruh především iracionálních důkazních 

prostředků, jimiž mohly být rozhodné skutečnosti prokázány. Jednalo se např. o přísahu, 

souboj nebo boží soud. 

Poněkud jiné poměry panovaly v říši Langobardů v severní Itálii. Výkonem soudní 

moci zde byli pověřeni královští úředníci, kterým se podařilo prosadit přísnější procesní 

formy. Místní civilní proces spolu s recepcí římského práva, zahájené působením italských 

univerzit, se stal východiskem pro proces kanonický, který s sebou přinesl potřebnou právní 

jistotu.  
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2.2. Církevní proces 

 
Ve středověkém církevním procesu se plně rozvinul princip projednací, v jehož 

důsledku soud přihlížel jen k tvrzením, vysloveným stranami při jednání. Předmětem 

dokazování byly pouze skutečnosti popírané, souhlasná tvrzení účastníků soud 

nepřezkoumával, prostě je akceptoval. Poznatky, které soudce získal mimo proces, nesměly 

být při rozhodování v žádném případě zohledněny. 

Rovněž v tomto řízení byly provedené důkazy hodnoceny v souladu legální teorií 

důkazní. Často využívaným důkazním prostředkem byl zejména výslech svědka. Při 

posuzování hodnoty tohoto důkazu se soud řídil pravidlem „unus testis nullus testis“, tedy 

„jeden svědek, žádný svědek“. To znamenalo, že pokud mělo mít svědectví nějakou váhu, 

muselo být podpořeno výpovědí nejméně jedné další osoby, eventuálně se mohl soud spokojit 

s doplněním svědectví přísahou procesní strany. Zákon dále připouštěl např. i provedení 

důkazu listinou. 

V kanonickém procesu bylo pamatováno i na zabezpečení pokud možno rychlého 

projednání a rozhodnutí věci bez zbytečných průtahů. Za účelem naplnění tohoto cíle byli 

účastníci pod hrozbou neúspěchu ve sporu vedeni k tomu, aby svou procesní aktivitu 

soustředili do určitého úseku řízení. Zákonná úprava opírající se o princip koncentrační je 

nutila, aby podávali současně veškeré námitky, které by v budoucnu mohly přicházet v úvahu. 

Mezi vznesenými námitkami se přitom uplatňoval vztah subsidiarity - byla-li jedna zamítnuta, 

na její místo nastoupila další.  

Nové pojetí procesu, které se začalo prosazovat v souvislosti s rozšířením procesu 

kanonického, si našlo ke konci středověku své místo v zásadě ve všech evropských zemích. 

Rigidní úprava řízení měla zajistit překonání dosavadní přílišné rozvolněnosti. Proces byl 

charakterizován zásadami neveřejnosti, písemnosti a - jak již bylo naznačeno výše - také 

zásadou legální teorie důkazní a principem legálního pořádku (tj. principem koncentračním). 

„Přestože jsou tyto procesní formy moderními úpravami překonány, je třeba fázi, v níž 

se uplatňovaly, považovat za nezbytný vývojový stupeň civilního procesu, který je rozhodně 

dokonalejší než předchozí neustálené procesní formy. Kromě toho je i nezbytně nutným 

přechodem od primitivního procesu k procesu modernímu.“7  

 

                                                      
7 Prof. JUDr. Winterová A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha, 2008, s. 53 
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2.3. Středověký proces na našem území 

 
„Pravidla o řízení na soudech se postupně vyvíjela z obyčejového práva, jež bylo 

doplňováno soudní praxí a ovlivňováno zákonodárnými zásahy českých panovníků.“8 Řízení 

na zemském soudu se zahajovalo žalobcovým půhonem, tj. písemným vyjádřením žalobního 

nároku, což svědčí o uplatnění zásady dispoziční. V průběhu 13. století se ustálilo pravidlo, že 

je žalobce povinen navrhnout v žalobě důkazy k prokázání skutečností, z nichž vyvozuje svůj 

nárok. Žalovaný musel na žalobu odpovědět. Pokud tak neučinil a pro svou nečinnost neměl 

vážný důvod, soud mohl po několika marných výzvách vydat rozhodnutí v jeho neprospěch. 

Jednalo se vlastně o kontumační rozsudek, který je projevem koncentrace řízení. 

Vzhledem k tomu, že byla úloha soudu spíše pasivní, celý proces byl svázán mnoha 

přísnými formalismy. Účastníci například nesměli odvolávat ani opravovat své projevy 

učiněné před soudem. Tento zákaz, představující pro ně velké nebezpečí, je nabádal k tomu, 

aby jednali uváženě a na svých úkonech si dávali záležet.  

Stejně jako v germánském civilním procesu i zde platilo, že tíha dokazování spočívala 

pouze na jedné procesní straně, obvykle žalované, přičemž protidůkaz byl nepřípustný. Co se 

týká důkazních prostředků, můžeme je rozdělit do dvou skupin: na iracionální, které měly 

zprvu výraznou převahu, a racionální, jejichž pozice se postupně upevňovala, až nakonec 

získaly vedoucí postavení. Přibližně do poloviny 14. století se využívalo ordálů vodou, 

železem i soubojem, ačkoli svou povahou spadaly spíše do oblasti práva trestního. Po jejich 

zrušení nastoupila na jejich místo přísaha, kterou už lze považovat za důkazní prostředek 

racionální. Velký posun nastal v pojetí svědecké výpovědi. Upouštělo se od čistě 

subjektivních svědectví, vědomě stranících té či oné procesní straně. Byla zavedena tzv. 

svědecká povinnost, zahrnující povinnosti dostavit se k soudu a pravdivě vypovídat o všech 

skutečnostech vnímaných vlastními smysly. Ovšem aby mohl soud určité tvrzení považovat 

za prokázané, stále bylo třeba souhlasné výpovědi alespoň dvou svědků. Za tímto zákonným 

příkazem adresovaným soudu se skrývá princip legální teorie důkazní. V souladu s touto 

procesní zásadou „soud neměl a ani nemohl hodnotit výsledky důkazního řízení. Jeho úloha 

se omezovala zásadně na konstatování, jaký byl formální výsledek důkazu, který strana 

provedla.“9 

 

 

                                                      
8 Schelleová, I.: Civilní proces, Eurolex Bohemia 2006, s. 49 
9 Tamtéž, s. 52 
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3.    Formování moderního civilního procesu na našem území 

 

Další vývoj občanského řízení soudního na našem území se vyznačoval postupným 

sbližováním soudnictví zemského, tj. šlechtického, a městského, která se nakonec sjednotila 

do té míry, že došlo k jejich úplnému splynutí. Vydáním Obnoveného zřízení zemského 

v roce 1627 byl završen dlouhodobý vývoj budování civilního procesu s rigidními formami. 

Pokud jde o obsah zmíněného aktu, z převážné části se překrýval s úpravou dřívějších 

zemských zřízení. Nově byla zavedena zásada písemného procesu. 

Zásadní změny v oblasti procesního práva se odehrály až za vlády Josefa II., kdy byl 

roku 1781 vydán Obecný soudní řád, kterému se podařilo unifikovat civilní proces na celé 

následující století. Touto kodifikací byly definitivně odstraněny pozůstatky středověkého 

procesu, a tím byla fakticky ukončena jedna z významných etap historie civilního řízení. 

Zákoník obsahoval mnohé moderní prvky, díky nimž lze konstatovat, že předběhl svou dobu. 

V řízení se uplatňovala zásada dispoziční a projednací, stejně jako princip rovnosti stran, 

třebaže k jejich plné realizaci došlo až později, po revoluci v roce 1848. Soudce byl 

v důkazním řízení nadále usměrňován legální teorií důkazní, jejímž odrazem byl mimo jiné i 

taxativní výčet důkazních prostředků. 

V letech 1895 až 1896 byl civilní proces nově kodifikován. Byly přijaty tři procesní 

právní předpisy, z nichž největší význam měl civilní řád soudní. Tato úprava byla s ohledem 

na zakotvení všech moderních principů velice zdařilá, a tak není divu, že platila až do roku 

1951, kdy byl schválen nový občanský soudní řád.   

Řízení bylo založeno na kombinaci zásad písemnosti a ústnosti, přičemž ale úprava 

posledně jmenované byla spíše bezobsažnou deklarací. Řízení sporné se konalo veřejně s tím, 

že byly stanoveny výjimky, kdy byl soud povinen zabránit přístupu veřejnosti prohlášením 

jednání za neveřejné. Významným počinem bylo zakotvení zásady volného hodnocení 

důkazů, takže soudcům již nebylo zákonem diktováno, jakým způsobem mají být důkazy 

ohodnoceny a jakou důkazní sílu jim lze přiznat. Stoprocentnímu naplnění této zásady přesto 

stály v cestě některé překážky. Jednou z nich bylo, že v zákoně byly uvedeny všechny 

důkazní prostředky vyčerpávajícím způsobem, což vylučovalo použití jiných, v něm 

nejmenovaných. Dalším důvodem omezení soudcovy volné úvahy byl institut nesporných 

skutkových tvrzení stran. Soudce byl jimi vázán, a nemohl je proto učinit předmětem 

dokazování. 
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V porovnání s dosavadní úpravou došlo k částečnému posunu v pojetí zásady 

projednací. Podle josefínského zákoníku bylo řízení prakticky záležitostí pouze procesních 

stran, zatímco soudce hrál roli jakéhosi neutrálního pozorovatele. Novým občanským 

soudním řádem bylo soudci svěřeno vedení jednání. Spor je tedy nadále projednáván 

stranami, ale nyní už za aktivní součinnosti soudu.  

Některým principům, z nichž mnohé měly ústavní charakter (např. rovnost občanů 

před zákonem), byl věnován široký prostor též v odborné literatuře, která se pokoušela 

teoreticky dopracovat to, co zákonodárce pouze naznačil. 

 

 

4.    Československý proces po r. 1948 - období totalitního státu 

 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo recipováno téměř veškeré 

právo platné v dobách Rakouska-Uherska, čímž bylo dosaženo právní kontinuity. Její trvání 

bylo přerušeno až v důsledku únorového převratu v roce 1948. Ještě téhož roku byl vydán 

zákon o zlidovění soudnictví, připravený podle sovětského vzoru. Na základě něj bylo řízení 

podstatným způsobem zjednodušeno - jinak řečeno „zlidověno“. Za vedoucí princip byla 

prohlášena zásada materiální pravdy. Všechny instituty založené na principu formální pravdy, 

včetně vázanosti soudu shodnými přednesy stran a kontumačního řízení, byly tím pádem 

odstraněny.  

V roce 1951 nabyl účinnosti nový občanský soudní řád (zákon č. 142/1950 Sb., o 

řízení ve věcech občanskoprávních), rovněž ovlivněný sovětským právem. Autoři tohoto 

kodexu vycházeli z přesvědčení, že pro civilní proces bude optimálním řešením jednotné 

řízení. Do jednoho zákona byla proto zahrnuta úprava řízení nalézacího, vykonávacího i 

konkurzního, přičemž ve všech případech se uplatňovaly stejné procesní zásady. Výrazem 

jednoty řízení bylo dále také setření rozdílů mezi řízením sporným a nesporným. Výše 

popsaný legislativní experiment se ukázal být naprosto nevyhovujícím, proto se od něj začalo 

upouštět, a to již v době socialismu. 

Další občanský soudní řád, který v novelizovaném znění platí dodnes, byl schválen 

jako zákon č. 99/1963 Sb. a svým pojetím plně odpovídal době svého vzniku, neboť setrvával 

na koncepci jednotného řízení a zdůrazňoval zásadu materiální pravdy přenášející 
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odpovědnost za zjištění skutečného stavu věci na soud, a to ve všech druzích řízení. Větší 

pozornost mu bude věnována níže. 

 

 

5.    Vývoj občanského soudního řízení po roce 1989 

 

5.1 .   Dnešní podoba o. s. ř. a otázka potřeby jeho koncepčních změn 

Význam každého kodexu, tedy i občanského soudního řádu, tkví v tom, že je veškerá 

právní materie dané oblasti uceleně a systematicky uspořádána v jediném právním předpisu. 

V oblasti občanského práva procesního je shrnutí celé problematiky civilního procesu do 

jednoho zákona odrazem koncepce jednotného řízení, jejíž stinné stránky si však odborníci 

začali uvědomovat již záhy poté, co se stala součástí civilněprocesní kodifikace.  

Zákonodárce se sice snažil tyto nedostatky různými způsoby korigovat, nicméně se 

ukázalo, že odstranění zastaralé jednotnosti řízení je třeba řešit komplexně, přijetím zcela 

nové právní úpravy, neboť jak podotýká JUDr. J. Jirsa ve svém článku Perspektivy českého 

civilního procesu, „změny, které prodělal v posledních letech občanský soudní řád, se dotkly 

podstaty a hlavních principů civilního procesu pouze okrajově. Chceme-li se srovnávat 

s funkčními a moderními justičními systémy, musíme se touto podstatou zabývat mnohem 

koncepčněji.“10 Přestože zatím všechny pokusy o přípravu nové kodifikace skončily 

neúspěchem a v současné době je veškeré legislativní úsilí zaměřeno primárně na sféru 

hmotněprávní, až se dostane občanský soudní řád opět do popředí zájmu, nemělo by se 

zapomenout především na nutnost důsledného oddělení řízení sporného a nesporného. Tím by 

bylo umožněno posílení zásady dispoziční, projednací a koncentrační, jakož i rozšíření 

procesní odpovědnosti sporných stran v řízení sporném a současně by se otevřel prostor pro 

prohloubení principu vyšetřovacího a principu oficiality v rámci řízení nesporného.  

Od doby svého přijetí prošel občanský soudní řád desítkami změn a mimo jiné i 

v souvislosti s připravovanou rekodifikací občanského práva hmotného ho mnohé teprve 

čekají. Dosud provedené novelizace můžeme s určitým zobecněním rozdělit do dvou skupin. 

První z nich tvoří změny vyvolané novými hmotněprávními úpravami, jejichž dosah je 

obvykle omezen pouze na některý druh nesporného řízení. Naproti tomu novely shrnuté do 

                                                      
10   Jirsa, J.: Právní rozhledy 12/2008, Perspektivy českého civilního procesu, C. H. Beck 2008, s. 427 
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druhé skupiny mění dosavadní principy a instituty sporného řízení, popř. zavádějí zcela nové 

právní úpravy s cílem zvýšit efektivnost procesu.  

„Tento léta trvající a prohlubující se stav způsobuje, že se z občanského soudního řádu 

stal chaotický právní předpis - tu stručný, tu neúměrně podrobný, kazuistický, neustále se 

měnící…, v němž je těžko se orientovat, a pokud ano, pak s vynaložením velkého 

intelektuálního úsilí jak soudců samých, tak účastníků a jejich zástupců. Toto úsilí by však 

mělo být zaměřeno spíše na věc samu, na hmotné právo a na hledání spravedlivého řešení 

konfliktů.“11 Důsledkem přílišné složitosti a nepřehlednosti občanského soudního řádu je 

zvýšený formalismus postupu soudců, což je předmětem kritiky ze strany veřejnosti, ale i 

Ústavního soudu ČR. „Soudce je tlačen k tomu, aby postupoval přesně a přísně podle 

předpisu, což přísluší státnímu úředníkovi, nikoli však nezávislému soudci.“12 Prof. JUDr. A. 

Winterová proto navrhuje, aby byla soudcům při řízení procesu poskytnuta větší volnost 

namísto toho, aby byli svazováni stále podrobnějšími předpisy upravujícími každý jejich 

krok. Nelze než souhlasit s tím, že takovýto způsob řešení by byl mnohem účinnější než 

opačný postup spočívající v omezování rozsahu pravomocí soudců. 

 

5.2. Novelizační zákony přijaté po roce 1989 

 
Zcela zásadní novelou o. s. ř. byl po roce 1989 zákon č. 519/1991 Sb., jímž byl 

nastartován proces přizpůsobování občanského soudního řízení novým podmínkám právního 

státu. Na tyto změny navázaly také další novely o. s. ř., jejichž společným cílem byla 

modernizace civilněprocesní úpravy. K nejdůležitějším z nich patřil zákon č. 171/1993 Sb. a 

především pak novela provedená zákonem č. 30/2000 Sb. Z hlediska procesních zásad 

dokazování byly významné zejména změny posilující princip koncentrační a další změny, 

které si kladly za cíl zrychlit soudní řízení.  

Velká novela o. s. ř.    

Přínosem tzv. velké novely (zákona č. 30/2000 Sb.) bylo zavedení některých 

převratných procesních institutů, mezi nimi např. tzv. kontumačního rozsudku pro uznání (§ 

114b odst. 5 ve spojení s § 153a odst. 3 o. s. ř.), možnosti dokončit řízení i v případě vznesení 

námitky podjatosti (§ 15b odst. 2 o. s. ř.) nebo tzv. kvalifikované výzvy k vyjádření (§ 114b 

odst. 1 o. s. ř.), které přispěly k zrovnoprávnění žalovaného a žalobce v řízení sporném. 
                                                      
11  Prof. JUDr. Winterová, A.: Právní rozhledy 19/2008, Nad perspektivami českého civilního procesu, C. H. Beck, Praha 
2008, s. 706 
12 Tamtéž 
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Zejména posledně zmíněný institut nalezl v soudní praxi široké uplatnění. Jeho podstata 

spočívá v oprávnění soudu uložit (za splnění zákonných podmínek) žalovanému, aby se ve 

stanovené lhůtě k věci písemně vyjádřil a, neuznává-li žalobcem uplatněný nárok, aby ve 

svém vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti a připojil, resp. označil důkazy podporující 

jeho tvrzení. Přitom platí, že jestliže žalovaný této výzvy neuposlechne, má se za to, že nárok, 

jenž je proti němu uplatňován žalobou, uznává.  

Díky velké novele se do občanského soudního řádu podařilo zavést zásadu neúplné 

apelace, projevující se zákazem novot v odvolacím řízení. Tento zákaz, představující 

koncentraci řízení, však přichází v úvahu pouze za podmínky, že soud poskytl účastníkovi 

řádné poučení o následcích spojených s jeho nerespektováním. Bohužel, ne všem soudcům se 

tyto nové postupy vryly pod kůži, a tak při jejich dodržování chybí občas důslednost. 

Přes zmiňované úspěchy se citované novele nepodařilo zcela naplnit očekávání, pokud 

jde o praktické uplatnění soudcovské koncentrace řízení (§ 118c o. s. ř.) a rozhodnutí věci 

pouze na základě listinných důkazů bez nařízení jednání (§ 115a o. s. ř.). Problém obou 

dotčených ustanovení spočívá zřejmě v tom, že pro zahájení jimi upravených postupů se 

vyžaduje návrh účastníků, a pravdou je, že ti se do podávání takových návrhů nijak zvlášť 

nehrnou. V případě soudcovské koncentrace je to dáno tím, že lhůta k označení tvrzení a 

navržení důkazů stanovená soudem je sice závazná pro protistranu, ale stejně tak i pro 

navrhovatele samotného. Zákonná úprava soudci neumožňuje samostatně posoudit, zda je 

potřeba věc vzhledem k průtahům zaviněným některou z procesních stran „zkoncentrovat“. 

Celý § 118c proto souhrnná novela ruší, přičemž určité prvky koncentrace řízení se představí 

zejména v úpravě tzv. přípravného jednání, jehož význam v budoucnu zřejmě významně 

vzroste.  

Tzv. rozhodnutí od stolu, tj. bez nařízení jednání, rovněž není v soudní praxi příliš 

častým jevem. To je pravděpodobně zapříčiněno přílišnou opatrností účastníků, která jim 

nedovoluje odhalit všechny procesní triumfy hned na začátku, ale spíše je nutí schovat si je až 

na jednání. Nezřídka se také stává, že účastníci svým nesouhlasem tento postup zablokují, a 

přesto pak při nařízeném jednání pouze zopakují tvrzení a důkazy, které už soud zná 

z předchozí fáze řízení. Ani v tomto případě nemá soud pravomoc sám rozhodnout o tom, zda 

bude spor vyřešen bez účasti stran výlučně na podkladě jimi předložených listin.  

V čem však velká novela ani zdaleka neuspěla, ačkoli to bylo jednou z jejích hlavních 

ambicí, bylo zavedení „zásadní změny procesního myšlení soudcovského (toho především), 

účastníků nebo jejich zástupců. Stále až příliš často nebývá k řízení před nalézacím soudem 
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přistupováno jako ke klíčové fázi procesu a z této fáze procesu zvláště k přípravě jednání a 

prvnímu nařízenému jednání ve věci… Především však míří tato výtka do soudcovských řad, 

protože postup soudce, který není schopen při prvním jednání ve věci rozhodnout, je často 

procesně nedůsledný…Porušování zmíněné zásady se děje skutečně masivně a má na české 

procesní prostředí neuvěřitelně zhoubný vliv…“13 JUDr. Jirsa dokonce s nadsázkou říká, že 

kdyby soudci důsledně dodržovali ustanovení § 114a odst. 1, jež jim ukládá připravit jednání 

tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání, odpadla by při nejmenším 

polovina problémů, zatěžujících naše soudnictví. 

Není se tedy čemu divit, když někteří odborníci odmítají zpřísňování legislativní 

úpravy a poukazují na to, že stávající úprava poskytuje soudu dostatečné prostředky k tomu, 

aby přinutil účastníky vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a navrhnout potřebné důkazy ještě 

před zahájením prvního jednání ve věci. Přitom je jasné, že za splnění tohoto předpokladu 

soudu nic nebrání provést a zhodnotit důkazy a především vynést rozsudek na konci tohoto 

prvního jednání.   

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že zákonem č. 30/2000 Sb. byl započat proces 

koncentrace řízení, který bude podle očekávání dále pokračovat, až vstoupí v účinnost 

souhrnná novela o. s. ř. „Vždy však skončíme u konstatování, že ať již bude zákonná úprava 

jakákoli, soudce především musí chtít rozhodnout a ne jednání odročit.“ 14 

Zákon č. 59/2005 Sb. 

V pořadí další významná novelizace občanského soudního řádu byla provedena 

zákonem č. 59/2005 Sb. Vedle změn v oblasti předběžných opatření s sebou přinesla další 

prohloubení koncentrace řízení, a to především podtržením významu důkladné přípravy 

jednání, díky níž je soudu umožněno rozhodnout při jediném jednání. V souladu s takto 

stanovenou prioritou bylo pozměněno znění § 114a o. s. ř., a to tak, že ustanovení znalce a 

podání znaleckého posudku byly zařazeny již do stadia přípravy jednání, aby pokud možno 

nic nebránilo vynesení rozsudku při prvním stání. Do civilního procesu byl na základě nového 

§ 114c o. s. ř. zaveden dosud výslovně neupravený institut, a sice přípravné jednání. To slouží 

k tomu, aby se soudce seznámil s účastníky, poskytl jim potřebná poučení a společně s nimi 

se pokusil objasnit předmět sporu (včetně vymezení skutečností sporných a nesporných), 

pakliže úsilí o smírné vyřízení věci skončilo neúspěchem. „To vše opět z jednoho hlavního 

                                                      
13 Jirsa, J.: Právní rozhledy 12/2008, Perspektivy českého civilního procesu, C. H. Beck 2008, s. 428 
14 Tamtéž, s. 429 
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důvodu - aby byl posílen význam následného jednání, u něhož se účastníci mají dozvědět 

řešení své kauzy, nikoli to, že se jednání odročuje.“15  

Souhrnná novela 

Na tuto právní úpravu, směřující k upevnění pozice jiných forem ústního jednání než 

je jednání ve věci samé podle ustanovení §115 o. s. ř., by měl navázat zákon č. 1/2009 Sb., 

označovaný jako tzv. „souhrnná novela“. Od jeho účinnosti plánované na 1. 7. 2009 se pojem 

přípravného řízení objeví přímo v textu zákona a jeho podoba bude upravena daleko 

podrobněji (a s daleko závažnějšími důsledky) než je dnes.  

V případě nařízení přípravného jednání budou účastníci předsedou senátu vyzváni, aby 

do protokolu uvedli svá tvrzení o skutečnostech rozhodných pro posouzení věci, jakož i 

návrhy na provedení důkazů k jejich prokázání, přičemž tyto a jiné (slovy zákona) „procesní 

povinnosti“ musí být splněny do konce přípravného jednání. Předseda senátu proto předtím 

poučí přítomné účastníky o tom, že ke skutečnostem uvedeným a k důkazům označeným po 

skončení přípravného jednání smí soud přihlédnout pouze tehdy, jedná-li se o skutečnosti či 

důkazy, jimiž může být zpochybněna věrohodnost provedených důkazů, příp. jde-li o 

skutečnosti a důkazy, které nastaly až po přípravném jednání nebo které nemohl účastník bez 

své viny uvést včas, jakož i skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli poté, co byl některý 

z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností předsedou senátu, který měl jiný názor na 

právní posouzení věci nežli účastník. Významnou změnu oproti stávající úpravě představuje 

rovněž budoucí znění § 114c odst. 6 o. s. ř. - řádně předvolaný žalovaný, který se bez omluvy 

nedostaví k přípravnému jednání, jehož předmětem je spor stran o právo, jímž mohou volně 

nakládat, totiž ve smyslu citovaného ustanovení způsobí svou nečinností nástup účinků právní 

domněnky, podle níž se má za to, že uznává nárok uplatňovaný proti němu žalobou.  Touto 

úpravou dojde k dalšímu prohloubení koncentrace řízení, což je jistě prospěšné, neboť to 

přispěje ke zkrácení cesty k meritornímu rozhodnutí.  

Co bych však zákonodárci vytkla, je používání nepřesné terminologie, kdy uvádění 

potřebných tvrzení a navrhování důkazů označuje jako „procesní povinnosti“ účastníků. Podle 

mého názoru se o povinnosti v přísném slova smyslu jednat nemůže, protože s ohledem na 

zásadu projednací není možné účastníkům přikázat cokoli tvrdit či navrhovat. Rozhodnou-li 

se zůstat pasivní, zhorší tím sice své procesní postavení, to však v žádném případě nebrání 

dosažení účelu civilního procesu. (Dualismu procesních břemen a procesních povinností je 

věnována samostatné podkapitola). 

                                                      
15 Jirsa, J.: Právní rozhledy 12/2008, Perspektivy českého civilního procesu, C. H. Beck 2008, s. 430 
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K dalšímu urychlení řízení by mohla souhrnná novela přispět také změnou 

dosavadních ustanovení o. s. ř. o doručování. V případě, že se účastník - fyzická osoba 

nezdržuje na své adrese, je podle současné úpravy soud povinen zahájit „pátrací akci“ za 

účelem zjištění místa, kam by bylo možné příslušnou písemnost doručit. Tento postup je 

samozřejmě pro soud po všech stránkách velice náročný a navíc se jím podstatně prodlužuje 

řízení, neboť než adresát zásilku obdrží, může to trvat i celé měsíce. Nyní svítá naděje, že 

propříště už nebude skutečnost, že adresát nebyl zastižen na své evidenční adrese, omluvou 

pro neúčinnost doručení. To znamená, že nebude-li mít soud k dispozici jinou adresu, doručí 

písemnost na adresu uvedenou v evidenci obyvatel a v případě, že by se na ní účastník 

nezdržoval, nastupuje fikce doručení, znamenající zásadní průlom do dosud platných 

principů ovládajících tuto oblast procesního práva. 

Za určitý posun od písemnosti k ústnosti řízení lze považovat změnu v oblasti úpravy 

protokolace, díky níž budou pořizovány zvukové, případně obrazově zvukové záznamy 

z jednání, což by mělo napříště zabránit jakýmkoli dohadům ohledně toho, co bylo v soudní 

síni proneseno či co se tam událo. Také by se mohlo ulevit soudcům, kteří už nebudou 

rozptylováni diktováním do protokolu.  

V duchu posílení zásady ústnosti se nesl i původní záměr zákonodárce omezit rozsah 

písemného odůvodňování rozhodnutí, a to ve prospěch propracovaného odůvodnění ústního, 

které by bylo zachyceno na zvukový nosič dat, jenž by mohl soudce později využít jako 

podklad pro písemné vyhotovení svého rozhodnutí. V současné době to však vypadá, že tato 

změna se zatím neuskuteční. V tomto směru zůstává otázka posílení zásady ústnosti a s ní 

spojeného urychlení řízení otevřená. Již dnes je ale zřejmé, že změny vedoucí k rychlejšímu 

dosažení pravomocného rozhodnutí budou nezbytné a v zájmu upevnění spravedlnosti by 

měly být provedeny co nejdříve.    

Pokud jde o postavení soudce, objevují se i názory, podle nichž bude účinností 

souhrnné novely započato pozvolné směřování k advokátskému procesu, přesouvajícímu 

procesní iniciativu ze soudu na procesní strany, resp. jejich právní zástupce. Ve smyslu těchto 

prognóz by tedy zřejmě mělo dojít k dalšímu posílení zásady projednací a dispoziční, a tím i k 

nenápadnému sblížení českého civilního procesu s anglo-americkým, v němž „soudce 

dokazování neřídí, ale pouze koriguje.“16 Tento trend se logicky snaží prosadit zejména 

advokátská obec, reprezentovaná Českou advokátní komorou. Proti němu se staví většina 

                                                      
16 Jirsa, J.: Právní rozhledy 12/2008, Perspektivy českého civilního procesu, C. H. Beck 2008, s. 433 
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soudců, kteří zastávají v našem právním prostředí tradiční názor, a sice ten, že je to v první 

řadě soudce, kdo určuje rozsah dokazování a průběh jednání.    

 

5.3. Perspektivy dalšího vývoje civilního procesu 

 
Pro budoucnost civilního procesu bude mít rozhodující význam také vyřešení otázky, 

zda bude soud i nadále oprávněn provádět ve sporném řízení i jiné než účastníky navržené 

důkazy, což mu v současné době umožňuje formulace § 120 odst. 3 věty první o. s. ř. Někteří 

právníci se domnívají, že zmiňované ustanovení je pozůstatkem zásady materiální pravdy a 

jako takové už nemá v dnešním civilním procesu místo. Poukazují na to, že mnozí soudci 

v praxi provádějí jiné než účastníky navržené důkazy bez ohlednu na to, zda potřeba jejich 

provedení vyšla v řízení najevo, a svůj postup navíc v rozhodnutí často ani neodůvodní.  

JUDr. Jirsa k tomu uvádí, že „pozůstatky materiálního pojetí sporného řízení škodí a že 

v mnoha případech je cítit, že se účastníci nezdravě spoléhají na paternalismus státu.“17  

Naproti tomu jiná skupina odborníků se staví za ponechání ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř. 

věty první v jeho stávající podobě. Je tedy pro zachování oprávnění soudu provádět i 

nenavržené důkazy, ale zároveň zdůrazňuje, že se jedná o pouhou možnost soudu, která by 

měla být vykládána spíše restriktivně. Nezbývá než souhlasit s názorem paní profesorky 

Winterové, která ve svém článku píše: „Pro zákonný zákaz provedení jiného než navrženého 

důkazu bych nebyla - nejde o pozůstatek materiální pravdy…., ale o to, že procesní pravidla 

nemají být tak kategorická, aby se dokonce i soudce mohl ocitnout před zákonným zákazem, 

má-li za to, že by měl v konkrétní situaci určitý důkaz, který se nabízí, provést.“18  

Podle mého názoru by se měl civilní proces de lege ferenda i nadále ubírat cestou 

koncentrace řízení (i když je pravda, že její skutečná míra bude vždy závislá především na 

důslednosti toho kterého soudce), neboť si myslím, že je-li účastník omezen v předkládání 

tzv. novot zákonnou nebo soudcovskou lhůtou, pociťuje výrazněji svou odpovědnost za 

výsledek projednávaného sporu, zatímco v opačném případě, tedy pokud časově limitován 

není, dochází v důsledku jím způsobeného odročování jednání k přílišnému rozmělňování 

řízení. Tím trpí procesní zásada rychlosti řízení a s ní i včasná soudní ochrana práv nás všech.  

                                                      
17 Jirsa, J.: Právní rozhledy 12/2008, Perspektivy českého civilního procesu, C. H. Beck 2008 
18 Prof. JUDr. Winterová, A.: Právní rozhledy 19/2008, Nad perspektivami českého civilního procesu, C. H. Beck, Praha    
2008, s. 710 
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Domnívám se, že by bylo vhodné ve větší míře využívat prostředků určených 

k urovnání sporu mezi stranami v rámci „předsoudní“ fáze řízení, popř. dále rozvíjet a 

konkretizovat jejich právní úpravu, to však samozřejmě pouze v případech, v nichž má takový 

postup vzhledem k okolnostem naději na úspěch. Výsledkem by potom měla být 

přinejmenším dokonalá příprava budoucího jednání před soudem, ne-li úplné odstranění 

konfliktní situace, o které jde v civilním procesu především. Jistě by se tím zmenšil objem 

sporné agendy, což by znamenalo menší náklady (jak na straně účastníků, tak na straně soudu 

a potažmo i státu) a současně i zrychlení a zkvalitnění rozhodovací činnosti soudů.  

 Urychlení řízení by mohlo pomoci také doplnění justice o další kvalifikovaný 

personál, zejména vyšší soudní úředníky a asistenty soudců, čímž by se podstatně snížilo 

zatížení soudců - mohli by se méně zabývat administrativou a více se věnovat vlastní 

rozhodovací činnosti. Roli takových pracovníků lze charakterizovat tím, že je sice vysoce 

odborná, avšak pouze pomocná. Tuto skutečnost by měl mít zákonodárce pořád na paměti, 

aby nedocházelo k protiústavnímu přesouvání rozhodovací pravomoci ze soudců jakožto 

ústavních činitelů na úředníky, jejichž postavení je diametrálně odlišné.  

Jiným způsobem obřemenění soudců je tzv. elektronizace justice, pro jejíž bezchybné 

fungování musí být teprve vytvořeny technické podmínky. Není však pochyb o tom, že její 

význam se bude v budoucnu stále zvyšovat. 

Hospodárnost, efektivita a rychlost - to jsou cíle, ke kterým, doufejme, civilní proces 

pomalu, ale jistě spěje. Přitom ale nesmíme zapomínat, že pro jejich dosažení je nezbytná 

nejen teoreticky propracovaná právní regulace, ale i každodenní praxe soudců (a koneckonců i 

účastníků). 
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IV.   K JEDNOTLIVÝM PRINCIPŮM DOKAZOVÁNÍ 
        V CIVILNÍM PROCESU  
 
 

1.      Pojem procesních zásad dokazování  
 

Základním pilířem každého právního odvětví je určitý komplex právních principů, 

které se vzájemně ovlivňují a podmiňují.  

Právní zásady obecně představují určité principy či vůdčí ideje, které dokreslují 

jednotlivé právní instituty a usnadňují nám pochopení jejich pravého smyslu. Zákonodárce 

z nich vychází při své normotvorné činnosti a snaží se je vtělit do závazných právních 

předpisů. Lze je tedy poznávat především prostřednictvím zákonů, v nichž jsou 

konkretizovány. To však ještě neznamená, že v nich musí být vždy výslovně vyjádřeny. 

Někdy může dojít i k tomu, že se znění právní normy dostane s právním principem do 

konfliktu. Takovýto stav je samozřejmě nežádoucí a státní orgány by se měly snažit napravit 

jej výkladem odpovídajícím smyslu daného právního principu.  

Užším pojmem, pod nímž si lze představit určité direktivy nebo myšlenky určující, jak 

by mělo soudnictví fungovat, jak by měla vypadat jeho organizace a činnost, jsou potom 

základní zásady výkonu soudní moci. Některé z nich jsou spojeny s výkonem veškeré soudní 

moci, jiné se uplatňují výlučně v občanském soudním řízení a jinde je jejich použití 

vyloučeno. Tak třeba si lze jen těžko představit trestní řízení, v němž by se uplatnila zásada 

projednací ve své klasické podobě, jež ponechává odpovědnost za objasnění skutkového stavu 

na procesních stranách.  

A nyní se již pomalu dostáváme k hlavnímu tématu této práce, tj. k procesním 

zásadám dokazování v civilním procesu. Jedná se o právní principy, které jsou nerozlučně 

spjaty právě s občanským soudním řízením. Význam jednotlivých zásad v různých obdobích 

předznamenává stupeň historického vývoje procesu a způsob státoprávního uspořádání vůbec. 

Jiné zásady totiž ovládaly středověký proces, jiné se uplatňovaly v procesu totalitního státu a 

jiné platí dnes. Z toho je zřejmé, že se v žádném případě nejedná o neměnné konstanty a jejich 

vývoj dosud není ukončen.  

Pokud jde o jejich původ a platnost, existují v teorii dva rozdílné přístupy - 

pozitivistický a přirozenoprávní. První z nich říká, že procesní zásada bude platit pouze tehdy, 

bude-li výslovně zakotvena v právním řádu. Druhý tento názor odmítá a poukazuje na 
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spojitost procesních zásad s obecně uznávanými společenskými hodnotami, z níž vyvozuje 

jejich platnost bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vyjádřeny v platném právu. 

Do rámce civilního procesu můžeme zahrnout různé druhy řízení (např. sporné, 

nesporné či vykonávací), jež se navzájem odlišují, neboť jsou ovládány různými procesními 

zásadami. V řízení sporném se výrazněji prosazuje zásada dispoziční, „jejímž přirozeným 

důsledkem je nejen požadavek návrhu na zahájení řízení, ale i obecné břemeno tvrzení…"19 a 

s ním spojené břemeno důkazní, zatímco řízení nesporné je ovládáno zásadou vyšetřovací, 

v jejímž důsledku je povinnost zjistit potřebná skutková tvrzení a důkazy uložena soudu. Tím 

není sice povinnost účastníků poskytnout soudu nezbytnou součinnost dotčena, nicméně její 

neplnění není nijak sankcionováno.  

„Civilní proces je tedy ovládán jednak principy závaznými pro jakýkoli výkon veřejné 

moci, jednak závaznými pro výkon jakékoli soudní moci, avšak dále i zásadami, jež jsou 

vlastní naopak jen jemu a jež plynou z jeho povahy a podstaty.“20 Některé z nich, jako např. 

rovnost účastníků před soudem, ústnost a veřejnost řízení, jsou výslovně upraveny v Ústavě 

ČR (dále jen „Ústava), v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“) anebo 

v zákonech, zatímco jiné (kupř. zásadu dispoziční) získáme zobecněním prvků opakujících se 

u jednotlivých právních institutů či procedur. 

I. Schelleová ve své publikaci zdůrazňuje, že zásady každého právního odvětví, tzn. i 

zásady občanského práva procesního, „musejí vycházet ze základních principů právního státu, 

kterými jsou nedotknutelnost základních práv a svobod, vazba zákonodárství na ústavu a 

mezinárodní smlouvy a zásada přiměřenosti práva.“21 Posledně zmiňovaná zásada přitom 

sestává jednak z požadavku vhodnosti, čímž se myslí „taková volba prostředků, které svou 

povahou, druhem a svými vlastnostmi jsou schopny, resp. umožňují, dosáhnout žádaného 

cíle“22, jednak z požadavku nezbytnosti, jenž „v sobě zahrnuje požadavek zvolit z mnoha 

možných prostředků takový, který je minimálním zákrokem nezbytným k dosažení 

stanoveného cíle.“23   

Jak již bylo naznačeno výše, v procesním právu socialistického Československa se 

prosadila hierarchie právních principů zcela odchylná od té, která se uplatňuje v současné 

době, ačkoli východiskem byl tehdy stejně jako dnes občanský soudní řád z roku 1963. Může 

nás sice zmást, že zásady uplatňované v období socialistického státu se svým označením 

                                                      
19 JUDr. Vlček, R.: Dokazování v soudní praxi, Knižní Expres, Ostrava 2008 
20 Kindl, M., Šíma, A., David, O.: Občanské právo procesní, 2. vydání, Plzeň, 2008, s. 143 
21 Schelleová, I. a kolektiv: Civilní proces, Eurolex Bohemia, 2006, s. 141 
22 Tamtéž, s. 142 
23 Tamtéž, s. 142 + Klokočka, V.: Ústavní zákony a další ústavněprávní předpisy, Praha 1994, s. 35 a násl. 
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shodují se zásadami typickými pro stát demokratický, zaměříme-li se však na jejich obsah, 

zjistíme, že jsou mezi oběma etapami poměrně výrazné rozdíly, které vznikly 

přizpůsobováním zásad podmínkám té které doby. Následky zásahů do procesních principů a 

jejich modifikace prováděné v úmyslu potlačit práva jednotlivce ve prospěch expanze státní 

moci začaly být odstraňovány až po listopadu 1989.  

Jelikož má tedy aktuální právní úprava civilního procesu svůj původ v šedesátých 

letech minulého století, je do určité míry logicky stále poplatná době svého vzniku (ačkoli 

v porevolučním období bylo přijato mnoho dílčích novel). I z tohoto důvodu je zapotřebí 

výborné znalosti procesních zásad a její promítnutí do interpretační a aplikační praxe. 

„Ovšem rozhodovací praxe například Ústavního soudu nám dokládá, jak málo se o základních 

zásadách ve skutečnosti ví a jak mnoho účastníků i soudců doplácí na to, že toho o nich 

mnoho neví.“24 Jako příklad lze uvést situaci, kdy soudce opomene zásadu projednací a uloží 

účastníkovi pokutu za nesplnění povinnosti důkazní, nebo situaci, kdy je v rozporu se zásadou 

oficiality schválen soudní smír v nesporném řízení.  Nezbývá než doufat, že tento stav 

v budoucnu zlepší a podobné prohřešky soudců se stanou vzácnou výjimkou.  

 

 

2.    Princip dispoziční vs. princip oficiality 

 

2.1. Zásada dispoziční 

 
Zatímco posláním soudu v civilním řízení sporném je učinit rozhodnutí o konkrétním 

subjektivním právu nebo zákonem chráněném zájmu, sporné strany rozhodují o tom, zda se 

soudní řízení vůbec uskuteční a co bude jeho předmětem. Jsou oprávněny disponovat 

v procesu jednak svými nároky, tj. právem hmotným, jednak prostředky sloužícími k jejich 

ochraně, tj. právem procesním. Zásada dispoziční je projevem ústavního práva na soudní 

ochranu, jež je zakotveno v ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny. „Vytváří předpoklady pro 

procesní iniciativu stran, která je hybnou silou civilního procesu.“25  Její podstatou je možnost 

procesních stran nakládat s řízením, jakož i s předmětem řízení. Je to právě dispozitivní 

                                                      
24 Kindl, M., Šíma, A., David, O.: Občanské právo procesní, 2. vydání, Plzeň, 2008, s. 141 
25 Stavinohová, J., Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, s. 
170 
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volnost účastníků, která činí civilní proces tolik odlišným od ostatních druhů řízení 

(především trestního a správního).  

V souvislosti se zásadou dispoziční se zřetelně ukazují úzké vazby občanského práva 

procesního na občanské právo hmotné, jehož základním znakem je autonomie vůle subjektů. 

Tato skutečnost, stejně jako fakt, že subjektům materiálněprávních vztahů je zaručena osobní 

svoboda a rovné postavení, se samozřejmě promítá i do práva formálního. Stále je však třeba 

mít na zřeteli, že obsah pojmu dispoziční autonomie v oblasti hmotného práva není totožný 

s náplní zásady dispoziční v civilním procesu. 

 

2.2. Dispoziční úkony účastníků 

 
Jak již bylo uvedeno výše, účastníci jsou při dodržení zákonného postupu oprávněni 

disponovat řízením. K tomu jim slouží tzv. dispoziční úkony. Ty mohou být vůči druhému 

účastníkovi platné jedině tehdy, jsou-li učiněny prostřednictvím soudu. Jejich provádění bylo 

účastníkům v širší míře zpřístupněno zásadní novelou občanského soudního řádu, zákonem č. 

519/1991 Sb., kterým bylo podstatně omezeno zasahování soudu do procesních úkonů stran. 

Předpokladem zahájení sporného řízení je žaloba. Zda bude podána či nikoli, to záleží 

zcela na vůli žalobce. Nikdo mu nemůže nařídit, aby své žalobní právo uplatnil. Nikdo jej 

nemůže nutit, aby v započatém sporu pokračoval. Žalobce je ve smyslu ustanovení § 96 o. s. 

ř. oprávněn vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Tím vlastně žádá 

soud, aby se věcí nadále nezabýval. Pokud tak učiní, soud řízení zastaví, čímž je meritorní 

rozhodnutí prozatím vyloučeno, avšak žalobce svůj nárok neztrácí a může jej znovu uplatnit 

v novém řízení. Bylo-li zpětvzetí učiněno poté, co již soud prvního stupně rozhodl, ale toto 

rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, odvolací soud jej zruší. Jiná situace nastane, 

nesouhlasí-li s tímto postupem ostatní účastníci a mají-li pro to vážné důvody. K zpětvzetí 

žaloby se musí vyjádřit předně žalovaný, neboť jsou to zejména jeho oprávněné zájmy, které 

mohou být tímto úkonem dotčeny. Jeho nesouhlas se zpětvzetím lze považovat za důvodný 

především v okamžiku, kdy se podle všeho blíží konec řízení a s ním i vydání pro něj 

příznivého rozhodnutí, čemuž se žalobce pochopitelně snaží v poslední chvíli zabránit. 

V takovém případě soud vysloví neúčinnost zpětvzetí návrhu a pokračuje v řízení. „Zákon 

navrhovateli výslovně neukládá, aby zpětvzetí žaloby odůvodnil. Protože však důvody, pro 

které žalobce bere návrh zpět, mohou být významné pro posouzení, zda má žalovaný vážné 
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důvody pro nesouhlas se zpětvzetím žaloby a pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, bude 

třeba v těchto případech trvat na tom, aby žalobce tyto důvody uvedl.“26  

S uplatněním zásady dispoziční se můžeme setkat rovněž v řízeních o řádných a 

mimořádných opravných prostředcích. Zahájení i pokračování těchto řízení (odvolacího, 

dovolacího, o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost) závisí v zásadě pouze na 

aktivitě účastníků. Rovněž řízení exekuční je ovládáno zásadou dispoziční. Oprávněný 

podává návrh na výkon rozhodnutí i návrh na zastavení exekuce, rozhodne-li se od vynucení 

svého práva upustit. 

 

2.3. Uznání a vzdání se nároku 

 
Vedle výše uvedených dispozičních úkonů, jejichž prostřednictvím lze působit na 

průběh soudního řízení, smí účastníci provádět i úkony, jimiž nakládají s hmotněprávním 

nárokem, tedy s předmětem řízení, a proto jimi mohou ovlivňovat obsah soudního rozhodnutí. 

Mezi ně patří instituty uznání a vzdání se nároku, které byly do našeho právního řádu znovu 

zavedeny zákonem č. 171/1993 Sb., s účinností od 1. 9. 1993. Podmínkou jejich přípustnosti 

je oprávnění procesní strany měnit vlastním jednáním své právní postavení.  

Ustanovení § 153a o. s. ř. jasně říká, že uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení 

nárok nebo jeho základ, rozhodne soud v souladu s tímto uznáním. V případě, že by žalovaný 

uznal nárok uplatňovaný žalobcem jen z části, rozhodne soud podle tohoto uznání pouze, 

jestliže to navrhne žalobce. Rozsudek pro uznání bude vynesen také tehdy, má-li se za to, že 

žalovaný nárok uznal. Přitom uplatnění této domněnky přichází v úvahu v situaci, kdy je 

žalovaný nečinný, a to i přesto, že byl na základě ustanovení § 114b o. s. ř. soudem vyzván, 

aby se ve věci písemně vyjádřil. Spor mezi procesními stranami zanikne rovněž vzdáním se 

uplatněného nároku ze strany žalobce. V návaznosti na tento akt soud žalobu zamítne. Oběma 

těmto případům je společné, že soud neprovádí dokazování, ani nezjišťuje skutkový stav. 

Impulsem pro jeho rozhodnutí o meritu věci je projev vůle některého z účastníků.  

 

Zákonná úprava všech výše zmiňovaných procesních úkonů je dokladem toho, že 

dispoziční zásada je nedílnou součástí našeho civilního procesu. Poskytuje účastníkům 

širokou možnost ochrany jejich subjektivních práv, ale ponechává na jejich uvážení, zda této 
                                                      
26 Schelleová, I. a kolektiv: Civilní proces, Eurolex Bohemia, 2006, s. 146 + Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Občanský 
soudní řád, Komentář, 2. vydání, Praha, C. H. Beck 1996, s. 198  
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příležitosti využijí či nikoli. Jinými slovy: „Každý demokratický stát soudní ochranu 

subjektivních práv sice nabízí, ale nevnucuje.“27 Všechny subjekty vystupující 

v soukromoprávních vztazích se mohou zákonem dovolenými prostředky domáhat svých práv 

a bránit je v případě jejich ohrožení. Koneckonců již staří Římané věděli, že „bdělým náležejí 

práva“ aneb „vigilantibus iura skripta sunt“, a to platí bezpochyby i dnes.  

 

2.4. Zásada oficiality a její uplatnění v nesporném řízení 

 
Opačnou tendenci oproti zásadě dispoziční představuje zásada oficiality. Projevuje se 

tím, že zahájení řízení a jeho předmět jsou v rukou soudu, který se ujímá veškeré procesní 

aktivity. V této vyhraněné podobě však zásada oficiality součástí občanskoprávního řízení 

nikdy nebyla, ačkoli v době totality její význam vzrostl. K jejímu výraznějšímu prosazení 

přispělo v šedesátých letech přijetí nového občanského soudního řádu, jehož úprava 

umožňovala zahájit řízení a vymezit jeho předmět nezávisle na vůli oprávněných subjektů. 

V současné době v civilním procesu obecně platí, že jakmile je řízení zahájeno, 

postupuje v něm soud z úřední povinnosti, tj. i bez dalších návrhů. Přitom musí respektovat 

kritéria hospodárnosti řízení, tzn. usilovat o co nejrychlejší projednání a rozhodnutí věci. 

Pokračuje v řízení v zásadě i tehdy, jsou-li účastníci nečinní. Výjimky z tohoto pravidla 

stanoví zákon. V tomto směru může být tedy postavení účastníků i poměrně pasivní.  

Jinak je zásada oficiality charakteristická především pro řízení nesporné. Uplatní se 

tam, kde zákon dovoluje zahájit řízení i bez návrhu, přičemž tyto případy jsou vyjmenovány 

v ustanovení § 81 o. s. ř. Patří k nim mimo jiné řízení ve věcech péče o nezletilé, řízení o 

způsobilosti k právním úkonům či řízení o dědictví. Na rozdíl od řízení sporného, ovládaného 

dispoziční volností stran, nesporné řízení lze zahájit ex officio, bez přičinění účastníků, ba 

dokonce i proti jejich vůli. Účastníci tu zpravidla nemají postavení sporných stran - žalobce a 

žalovaného. Ztrácí možnost podílet se na vymezení předmětu sporu a rovněž je jim upřena 

možnost ovlivňovat průběh řízení. Jejich dispoziční autonomie je zkrátka vyloučena. Tato 

řízení spojuje existence naléhavého veřejného zájmu na tom, aby se proces uskutečnil a 

právní vztahy byly stabilizovány.  Z povahy věci vyplývá, že jelikož je veškerá procesní 

iniciativa přenechána soudu, nezbývá tu příliš prostoru ani pro uplatnění zásady projednací, 

která je zčásti nahrazena zásadou vyhledávací (vyšetřovací).  
                                                      
27 Stavinohová, J., Hlavsa, P.: Civilní proces a organizace soudnictví, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, s. 
170 
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Vše, co bylo výše uvedeno o řízeních zahajovaných z úřední povinnosti, platí i tam, 

kde se k zahájení řízení výjimečně návrh vyžaduje, a dále tam, kde se připouští podání návrhu 

osobou, mající na výsledku řízení právní zájem.  

Projevem ustálení zásady oficiality v civilním procesu je také oprávnění soudu přiznat 

účastníkovi více, než čeho se domáhá. Tohoto oprávnění může soud využít ve dvou 

případech: v řízení, které lze zahájit i bez návrhu, a v řízení, v němž ze zákona vyplývá určitý 

způsob vypořádání právních vztahů. 

 

 

3.     Princip projednací vs. princip vyšetřovací 

 

3.1. Zásada projednací 

 
Zásada projednací prošla v průběhu dvacátého století převratnými změnami. 

K nejcitelnějším zásahům do jejího klasického pojetí docházelo zejména v období 

socialistických přeměn v porevolučních letech, tzn. na přelomu 40. a 50. let. Tato etapa 

vývoje neblaze proslula mimo jiné demagogickou proklamací „bezkonfliktní spolupráce 

soudu a stran při zjišťování a objasňování skutkového stavu.“28 Za tímto populistickým 

heslem se ve skutečnosti skrývala pouze snaha odpoutat pozornost od rozsáhlých mocenských 

oprávnění soudu, která měla sloužit účelovému rozhodování vyhovujícímu zájmům totalitního 

státu a díky nimž se stal civilní proces pouze dalším nástrojem direktivního řízení celé 

společnosti.  

Podobné výmysly propagandy byly pro naprostý rozpor s realitou z dlouhodobějšího 

hlediska samozřejmě neudržitelné, a jejich obsah začal být proto záhy přehodnocován, až bylo 

nakonec principu projednacímu v moderním civilním procesu přiznáno nezastupitelné 

postavení.  

Zásada projednací z pohledu právních teoretiků 

Podle současného liberálního pojetí je civilní proces „soukromou záležitostí stran a ve 

své podstatě technickým nástrojem, jehož pomocí lze disponovat soukromým subjektivním 

právem a v rámci soukromoprávní autonomie toto právo prosazovat.“29 Liberálně zaměření 

                                                      
28 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 73 
29 Tamtéž,  s. 74 
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procesualisté především zdůrazňují požadavek, aby vzájemné vztahy stran v procesu nebyly 

jednáním soudu pokud možno vůbec dotčeny. Přestože tedy účastníci postrádají právnické 

vzdělání, nemohou od soudce očekávat, že jim předloží návod, jak mají ve sporu postupovat. 

Zásahy soudu do jejich procesní činnosti nejsou přípustné. Každá procesní strana si musí 

sama zvolit co nejvýhodnější taktiku a postupovat obezřetně, aby v důsledku své neobratnosti 

neztratila spor. Součástí řízení se mohou stát jedině skutková tvrzení a důkazní prostředky, 

které do něj účastníci sami vnesou. Formální pravda má přednost před soudcovým vnitřním 

přesvědčením - veřejný zájem na zjištění (materiální) pravdy tu neexistuje. Z toho všeho lze 

vyvodit, že podle liberálů mají mít procesní strany oprávnění nakládat skutkovým základem 

rozsudku, odvozené od jejich soukromoprávní dispoziční autonomie. 

Naproti tomu kritici liberální koncepce zásady projednací se snaží prosadit posílení 

soudcovské moci a s tím spojené omezení svobody stran. Přitom však nevyžadují žádné 

revoluční změny, pouze se pokouší zásadu projednací modifikovat tak, aby vyhovovala 

podmínkám moderního civilního procesu. F. Klein, jedna z nejvýznamnějších osobností 

tohoto myšlenkového proudu, soustředil svou pozornost vedle obvyklých témat kritiků 

liberalismu rovněž na potřebu zajištění rychlosti soudního řízení, neboť si uvědomoval, že 

včasné uspokojování materiálních nároků je jednou ze základních podmínek plynulého oběhu 

finančních prostředků, a tím i rozvoje národního hospodářství, zatímco opožděná realizace 

pohledávek je nežádoucí, protože růst ekonomiky brzdí. S ohledem na tyto poznatky musí být 

podle něj soudům přiznána nová role, a sice účinným prosazováním práva přispívat 

k upevňování společenského řádu a k dosažení ekonomického a sociálního rozvoje. 

V polovině dvacátého století některé z Kleinových myšlenek převzal a dále rozvedl 

procesualista Bernhardt. Podle jeho nauky poskytuje civilní proces ochranu subjektivním 

právům jednotlivců, nelze však opomíjet ani význam jeho „nadindividuálního cíle“, jímž je 

ochrana celého právního řádu. Této mety lze podle něj dosáhnout pouze prostřednictvím 

zákonného rozsudku, vycházejícího z úplného a pravdivého objasnění všech relevantních 

skutečností, protože jedině skutečně existující soukromá práva mohou požívat právní ochrany. 

Tím tedy Bernhardt odsoudil nakládání skutečnostmi ze strany účastníků a jemu odpovídající 

povinnost soudu rozhodovat na základě „iluzorního, klamného skutkového stavu, 

stanoveného stranami“, neboť, jak důrazně připomíná, „procesní dokazování nelze zneužívat 

k dosažení hmotněprávních účinků, které mohou být jen důsledkem hmotněprávního jednání 
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stran.“30 Úmyslně nepravdivé doznání je podle jeho mínění klamáním soudce a jako takové 

musí být zakázáno a nelze mu přiznat jakoukoli důkazní hodnotu. 

V podobném duchu se nese také učení Weyersovo. Podle něj je zcela nepřípustné, aby 

občanskoprávní soudní řízení sloužilo účastníkům pouze k provádění právních dispozic. 

Hmotněprávní předpisy upravují dostatek způsobů nakládání s právy, a realizovat tyto 

dispozice v rámci civilního procesu je tak bezesporu jeho zneužitím. Z tohoto důvodu nelze 

zásadu projednací považovat za „prodloužení soukromoprávní autonomie procesních stran.“31  

Podle Weyerse by bylo vhodné oprostit zásadu projednací od všech ideologických 

vlivů a soustředit se pouze na její podstatu, založenou na víře, že procesní strany mají osobní 

zájem na zjištění pravdy. Za zajímavý považuji jeho postřeh, že občanský soudní řád 

neobsahuje žádný institut, jenž by upravoval výlučně nakládání s materiálními právy. Jako 

příklady přitom uvádí uzavření soudního smíru nebo uznání a vzdání se nároku, jejichž 

smyslem je hlavně odstranění sporu mezi stranami, což je především cíl procesní. Stejně tak 

zpětvzetí žaloby je podle něj pouze jedním ze způsobů skončení řízení, které může být 

kdykoli znovu zahájeno. 

Zásadou projednací se v širší míře zabývá dále také H. W. Fasching, význačný 

rakouský civilněprocesní teoretik. Při jejím hodnocení se u něj projevuje spíše skeptický 

přístup. Zásada projednací ve své čisté podobě podle něj brání soudci v náležitém výkonu 

jurisdikce, umožňuje porušování závazných právních pravidel a činí výsledek procesu 

závislým na průbojnosti a síle stran. Fasching se domnívá, že není žádoucí, aby se zásady 

projednací nebo vyšetřovací ve svém původním pojetí staly vůdčími principy civilního 

procesu. Jako efektivní řešení nabízí maximální využití předností obou z nich a zároveň 

eliminaci jejich nedostatků. To přitom neznamená nic jiného, než že bude stranám ponechána 

iniciativa za současného uložení povinnosti pravdivě vylíčit skutkový stav, zatímco soudu 

bude svěřeno vedení řízení a dále mu bude uložena povinnost náležitě objasnit stav věci. 

Důkazy budou tedy prováděny soudem z moci úřední, přičemž odklon od tohoto postupu 

bude možný jen tehdy, budou-li s tím obě procesní strany souhlasit.  

Jistý kompromis mezi oběma protikladnými principy - projednacím a vyšetřovacím - 

se snažil nalézt také O. Jauering. Zákonodárce by měl na jeho doporučení především zajistit 

zamezení zkreslování skutečnosti a falšování důkazů, tj. upravit odpovědnost účastníků za 

skutkový materiál. Přestože Jauering uznává potřebu přiměřeného poučení účastníků, a 

                                                      
30 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 83 
31 Tamtéž, s. 84 
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připouští tak určité zásahy ze strany soudu, dobře si uvědomuje, že v podmínkách moderního 

civilního procesu bude mít zásada projednací a s ní spojené omezení iniciativy soudce nad 

zásadou vyšetřovací stále zřetelnou převahu. 

Potlačení zásady projednací v čsl. civilním procesu v období let 1948 až 1989 

Politické změny, které nastaly vlivem nástupu totalitního režimu v roce 1948, se 

výrazně promítly do vývoje civilního procesu. Začalo období jeho rozsáhlých deformací, a to 

nejen v oblasti legislativy, interpretace a aplikace, ale i ve sféře judikatury soudů, interních 

nařízení a pokynů uvnitř státní správy. Kladl se důraz na uplatnění třídních hledisek 

v důkazním řízení, jakož i na třídní výklad práva hmotného i procesního. Tím byl zcela 

potlačen demokratický ráz civilního procesu, zejména dispoziční volnost a svoboda stran.  

Socialistický proces se vyznačoval urputným prosazováním zásady materiální pravdy, 

které byla přiřčena vedoucí role a všechny ostatní zásady (projednací nevyjímaje) jí měly být 

podřízeny. I přesto byl ohledně některých skutečností stanoven výslovný zákaz dokazování, 

což mělo za následek omezení soudcovy povinnosti zjistit materiální pravdu coby věrný obraz 

reality. „Ve skutečnosti byla zásada materiální pravdy spíše politickým heslem, jehož cílem 

bylo zdůvodnění neorganických a protisystémových zásahů do tradičního civilního procesu. 

Měla zdůvodnit zvláštnost a svébytnost socialistického civilního procesu v jeho protikladu k 

procesu buržoaznímu a tím i nezbytnost změn, jimiž měl civilní proces projít, aby mohl být 

považován za proces socialistický.“32 Konstrukce procesu jako sporu dvou v opozici stojících 

stran byla narušena připuštěním účasti prokurátora a posléze i národního výboru a 

společenské organizace. Toto řešení, třebaže se vzhledem ke své nefunkčnosti prakticky 

vůbec neprosadilo, představovalo další z četných omezení zásady projednací. 

Zásada projednací v našem civilním procesu po roce 1989 

R. 1989 se Československo vydalo na cestu velkých změn, jejímž cílem byl návrat 

k demokratickým základům, které byly za dobu čtyřicetileté vlády komunistické strany 

značně otřeseny.  Zdrojem inspirace pro normotvorbu se staly zejména úpravy vyspělých 

západních demokracií. Porevoluční období se vyznačovalo odstraňováním pozůstatků 

institutů jakkoli omezujících či potlačujících svobodu účastníků řízení. Význam zásady 

projednací začal být opět chápán komplexněji a v širších souvislostech.  

Úprava založená na principu materiální pravdy přestala vyhovovat změněným 

podmínkám, a bylo zapotřebí nahradit ji (nebo alespoň zmírnit její důsledky) novelizací 

občanského soudního řádu. Tento požadavek byl splněn novým zněním § 120 o. s. ř., které 

                                                      
32 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 215 
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soudu umožnilo, aby se při zjišťování skutkového stavu spokojil s nespornými tvrzeními 

stran. Od účinnosti této změny není soud povinen učinit skutečnosti, které procesní strany 

uvedly ve vzájemné shodě, předmětem dokazování. K tomu J. Macur poznamenává: 

„Vzhledem k tomu, že civilní soudní řád České republiky neobsahuje institut soudního 

doznání, lze při výkladu ustanovení § 120 odst. 4 o. s. ř. vycházet pouze z domněnky 

skutkové (nikoli právní), že shodná tvrzení sporných stran jsou pravdivá.“33 

Nově byl formulován rovněž § 6 o. s. ř., v němž se uvádí, že soud postupuje v řízení 

v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, 

byly spolehlivě zjištěny. Vypadá to, jako by se tím zákonodárce snažil implicitně naznačit 

rozdílnost mezi skutečnostmi spornými a nespornými. Za použití argumentu a contrario totiž 

platí, že jsou-li skutečnosti uváděné procesními stranami nesporné, není třeba je objasňovat. 

Citované ustanovení tedy uvolňuje právní režim zjišťování skutkového stavu opírajícího se o 

shodná tvrzení sporných stran.  

 

3.2. Povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno tvrzení, břemeno     

důkazní 

   
Jednání procesních subjektů - účastníků a soudu - je usměrňováno procesními 

povinnostmi, konkretizovanými normami občanského práva procesního. Vedle těchto 

povinností ukládá zákon procesním stranám v řízení sporném také procesní břemena, jejichž 

účelem je zajistit, aby účastníci postupovali v důkazním řízení iniciativně. 

V odborné literatuře si autoři často pokládají otázku, zda spadá problematika 

důkazních břemen do práva hmotného nebo procesního. V současné době se právní věda 

přiklání spíše k druhé variantě, a to proto, že „důsledky spjaté s neprokázáním určité 

skutečnosti se projevují v procesní sféře, totiž v soudním rozhodnutí, které buď odpovídá, 

nebo neodpovídá skutečným hmotněprávním vztahům.“34  

Povinnost tvrzení 

Jestliže má soud v řízení ovládaném zásadou projednací autoritativně rozhodnout, zda 

uplatněný nárok skutečně existuje a komu přísluší, musí být do řízení vneseny skutečnosti 

zakládající skutkový stav presumovaný právní normou, která má být na daný případ použita. 

                                                      
33 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 225 
34 Prof. JUDr. Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha, 2008, s. 277 
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V souladu s tímto předpokladem zákon účastníkům ukládá tzv. povinnost tvrzení. Tato 

povinnost bude splněna uvedením skutečností důležitých pro rozhodnutí věci, přičemž jejich 

okruh je určen v hypotéze aplikované hmotněprávní normy. Zákonným vyjádřením 

povinnosti tvrzení je ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř., v němž je stanoveno, že návrh na 

zahájení řízení musí obsahovat mimo jiné také vylíčení rozhodujících skutečností, označení 

důkazů, jichž se navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá. 

Povinnost důkazní 

Pro zachování zásady projednací je nezbytné, aby účastníci respektovali kromě výše 

uvedené povinnosti tvrzení rovněž na ni navazující povinnost důkazní. Ustanovení § 120 odst. 

1 o. s. ř., v němž je povinnost důkazní výslovně zakotvena, zní následovně: „Účastníci jsou 

povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení, přičemž soud rozhoduje, které 

z navržených důkazů provede.“ 

Účastník, který provedení důkazu navrhuje, by měl současně uvést, jaké konkrétní 

skutkové tvrzení má být daným důkazním prostředkem prokázáno. Tím, že soudu sdělí tuto 

skutečnost, umožní mu důkladně zvážit, zda je vůbec provedení navrhovaného důkazu 

potřebné či zda by pouze zdrželo postup důkazního řízení.  

Břemeno tvrzení 

Pakliže účastník nesplní svou povinnost tvrzení, znamená to, že neunesl tzv. břemeno 

tvrzení a je nucen snášet veškeré nepříznivé následky s tím spojené. Stává se odpovědným za 

to, že se soud pravděpodobně nedozví o všech významných skutečnostech. Neuvedené 

skutečnosti se logicky nemohou stát předmětem dokazování, a tudíž nebudou zahrnuty mezi 

podklady pro rozhodnutí. Východiskem pro rozhodování soudu bude potom skutkový 

materiál shromážděný protistranou, což se samozřejmě odrazí na výsledku celého řízení. 

Břemeno důkazní 

Důkazním břemenem (lat. onus probandi) se rozumí procesní odpovědnost účastníka 

za to, že budou před soudem prokázány skutečnosti relevantní pro konečné řešení sporné věci. 

V případě, že účastníci neoznačí důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, bude soud 

postupovat v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 věty druhé o. s. ř., takže při zjišťování 

skutkového stavu bude vycházet pouze z důkazů, které byly provedeny. Z toho lze usuzovat, 

že úprava důkazního břemene se použije subsidiárně, jestliže se v řízení nepodařilo odstranit 

nedostatky v objasnění skutkového stavu - tato situace se označuje „non liquet“, tj. „není 

jasno“. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 762/2001, 

judikoval, že „závěr o tom, že účastník neunesl důkazní břemeno, lze učinit jen tehdy, jestliže 
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zhodnocení důkazů, které byly za řízení provedeny, neumožňuje soudu přijmout závěr ani o 

pravdivosti tvrzení účastníka, ani o tom, že by bylo nepravdivé.“35  

Z toho všeho tedy vyplývá, že předpokladem pro aplikaci pravidel o důkazních 

břemenech je fakt, že soud ani přes provedení všech dostupných důkazů nedospěl k 

jednoznačnému vnitřnímu přesvědčení o skutečnostech významných pro posouzení daného 

případu, ovšem i za těchto okolností, tj. bez ohledu na přetrvávající objektivní nejistotu, je 

povinen rozhodnout, neboť v opačném případě by se jednalo o nepřípustné odepření 

spravedlnosti, tzv. denegatio iustitiae. 

I zde platí obdobně, co již bylo uvedeno výše v souvislosti s povinností tvrzení, a sice 

že „rozsah důkazního břemene…zásadně určuje hmotněprávní norma, která je na sporný 

vztah aplikována. Odtud také vyplývá, kdo je nositelem důkazního břemene, tj. kdo 

z účastníků je povinen stanovený okruh skutečností prokázat.“36  

Dělení a přesouvání důkazního břemene  

Ačkoli jsou pojmy dělení, přesouvání či obracení důkazního břemene terminologicky 

nepřesné a zkreslující, jsou s ohledem na svou dlouhodobou tradici dodnes často používány. 

Vychází se přitom z toho, že nesou-li důkazní břemeno obě sporné strany - žalobce i žalovaný 

- znamená to, že se o ně obrazně řečeno „dělí“.  

V naší odborné literatuře se však objevila stanoviska, jejichž autoři se s takovým 

zjednodušením nedokážou ztotožnit. Důkazní břemeno je podle nich nedělitelné, neboť se 

vždy pojí s jedinou konkrétní skutečností a s jedinou procesní stranou, která tuto skutečnost 

tvrdí, a nevytváří tak žádný souvislý celek, který by šlo rozdělit. Ze stejného důvodu, tj. z 

důvodu vázanosti důkazního břemene na určité tvrzení účastníka, jej nelze ani přesouvat nebo 

obracet. „To, čemu se říká přenesení či obrácení důkazního břemene, je …vždy ve skutečnosti 

jen stanovením určité právní domněnky. S ní je pak spojeno to, že skutečnost, pro kterou je 

stanovena v právu domněnka, není třeba dokazovat, tudíž břemeno důkazní zde netíží nikoho. 

Naopak vyvrácení této domněnky je přenecháno žalované straně, která musí tvrdit a ovšem 

též dokázat, že domněnka v konkrétním případě neplatí.“37  

V právní vědě se postupně vyvinulo mnoho teorií, které se na základě různých kritérií 

a metod pokoušely rozdělit důkazní břemeno mezi procesní strany. V současné době získaly 

významnou převahu nad ostatními tzv. teorie analýzy norem. „Tyto teorie se neopírají o 

rozbor skutečností, ale o rozbor, resp. větnou stavbu příslušné právní normy. Podle nich 

                                                      
35 JUDr. Vrcha, P.: Civilní judikatura, 2. vydání, Linde Praha 2005, s. 303 
36Tamtéž, s. 272 + Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.8.2001, sp. zn. 30 Cdo 1082/2001 
37 Prof. JUDr. Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha, 2008, s. 278 
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zákon sám gramatickou stavbou svých předpisů naznačuje, co je základní normou a co je 

výjimkou (tzv. protinormou), čímž současně určuje důkazní břemeno tak, že skutečnosti 

naplňující základní normu dokazuje žalobce, výjimky dokazuje žalovaný.“38 Stejné pravidlo, 

a sice že „žalobce tíží důkazní břemeno stran skutečností právo zakládajících a žalovaný pak 

nese důkazní břemeno stran skutečností právu zabraňujících, právo anulujících nebo právo 

odkládajících, pozastavujících,“39 se uplatňuje v soudní praxi všech členských států Evropské 

unie.  

Nejvyšší soud ČR se o důkazním břemenu a jeho přenosu zmiňuje v rozsudku ze dne 

29. 5. 2002, sp. zn. 30 Cdo 222/2001. Znovu jím potvrzuju již dříve známou skutečnost, že 

„důkazní břemeno ohledně určitých skutečností zatěžuje toho účastníka, který tyto skutečnosti 

tvrdí a vyvozuje z nich pro sebe příznivé právní následky.“40 Dále se vyjadřuje i k otázce 

důkazního břemene v závazkových právních vztazích, když konstatuje, že „pokud se věřitel 

domáhá splnění dluhu, je na něm, aby prokázal vznik splatné pohledávky vůči dlužníkovi. 

Pokud bylo prokázáno, že taková pohledávka skutečně vznikla, může se dlužník bránit 

tvrzením, že tato pohledávka už zanikla. Důkazní břemeno ohledně existence skutečností, 

které měly za následek zánik dluhu, leží na dlužníkovi.“41  

Dualistická koncepce procesních břemen a procesních povinností 

Hmotněprávní poměry procesních stran jsou objektivně dané, to však ještě neznamená, 

že se od nich rozsudek nemůže odchýlit. Právě naopak. Situace, kdy rozhodnutí soudu 

neodpovídá skutečně existujícímu vztahu mezi stranami založenému hmotným právem, 

nejsou nikterak ojedinělé. Důvodem je to, že jeho konečná podoba je ovlivněna 

dispozitivními úkony stran nebo naopak jejich pasivitou, takže výrok rozsudku je závislý na 

výsledku dokazování, jinými slovy na unesení či neunesení důkazního břemene. 

Povinnosti v pravém slova smyslu, které sporným stranám přikazují chovat se určitým 

způsobem, jsou tedy v moderním civilním procesu z velké části nahrazeny břemeny jednání. 

Vychází se totiž z předpokladu, že největší zájem na výsledku řízení mají především samotné 

strany, které se mohou svého zatížení procesními břemeny zprostit, budou-li v řízení aktivně 

prosazovat své zájmy.  V případě, že v důsledku své pasivity procesní břemeno neunesou, 

následuje i zde - podobně jako při nesplnění procesní povinnosti - jistý druh sankce, a sice 

zvýšení rizika celkového neúspěchu ve sporu. Někteří autoři hovoří v souvislosti s procesními 

břemeny o tzv. „reflexním působení normy“, jímž se rozumí situace, kdy se právní předpis 

                                                      
38 Prof. JUDr. Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha, 2008, s. 277 
39Tamtéž, s. 277 
40 JUDr. Vrcha, P.: Civilní judikatura, 2. vydání, Linde Praha 2005, s. 273 
41 Tamtéž 
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snaží přimět účastníky chovat se požadovaným způsobem a ti se mu obvykle dobrovolně 

podřídí, ačkoli je k tomu nenutí žádná procesní povinnost.  

O procesních povinnostech mluvíme pak tehdy, trvá-li právní řád na určitém jednání, 

zatímco jiné zakazuje. Po jejich porušení nastupuje sankce v pravém slova smyslu. Jako 

příklady povinností procesních stran lze uvést povinnost svědomitě postupovat v řízení, 

povinnost uvádět pouze pravdivé údaje či povinnost vysvětlovací (tj. povinnost dopadající na 

stranu nezatíženou důkazním břemenem, je-li detailně seznámena s rozhodnými 

skutečnostmi, zatímco strana nesoucí důkazní břemeno tyto skutečnosti objektivně nezná a 

uvede je jen rámcově). Tento (demonstrativní) výčet lze doplnit subsidiární povinností soudu 

spolupůsobit při zjišťování skutkového stavu.  

Mezi teoretiky převládá názor, že zákon procesní povinnosti v podstatě téměř 

neupravuje. Stanoví je spíše výjimečně, a to tehdy, pokud si zákonodárce nepřeje žádnou 

jinou alternativu chování účastníků. Stranám tedy vesměs přísluší právo, aby si samy zvolily, 

zda a jakým způsobem budou v procesu pokračovat. „Z hlediska zákona jsou obě možnosti - 

aktivního i pasivního přístupu stran - rovnocenné.“42 Potom lze samozřejmě očekávat, že 

každý účastník jedná ve svůj vlastní prospěch a je si vědom toho, že jakákoli jeho nedbalost či 

liknavost se může negativně odrazit na jeho právním postavení.  

Dualistickou koncepcí procesních břemen a povinností se zabýval kromě jiných 

právních teoretiků také D. Leipold. Ve svých úvahách dospěl k závěru, že výsledkem 

zavedení břemen je zvýšená aktivita stran orientovaná na úspěch ve sporu. Naproti tomu 

povinnost je podle něj právem vyžadované chování, jehož porušení vykazuje známky 

zavinění a které je spojené s donucením, není-li uskutečněno včas. „Rozdíl mezi procesními 

povinnostmi a břemeny tedy nespočívá v sankci, ale v účelovém zaměření příslušného 

procesního jednání. Strana zatížená procesním břemenem jedná ve svém vlastním zájmu, 

kdežto jednání strany, plnící procesní povinnost, není primárně zaměřeno na realizaci 

vlastního zájmu, plní povinnosti především v zájmu veřejném.“43 S ohledem na tento postřeh 

je úprava procesních břemen bezesporu účinnější, neboť následky, které mohou být 

způsobeny nedbáním procesního břemene, jsou ve srovnání s tresty za porušení povinnosti 

mnohem citelnější a strany jsou pod hrozbou těchto následků motivovány k vyvinutí 

maximálního úsilí o ochranu svých práv. Za zmínku stojí nakonec také úvaha F. Lenta, podle 

níž porušením povinnosti vzniká vždy nesoulad s cílem civilního procesu, kdežto následky 

                                                      
42 Macur, J.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním, Masarykova univerzita v Brně, 1991, s. 35 
43 Tamtéž 
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neunesení procesního břemena se týkají pouze jedné ze stran civilního procesu a nijak 

neodporují jeho obecnému smyslu.  

 

Přestože tedy většina autorů věnujících se tematice dualismu procesních břemen a 

povinností uznává prioritu koncepce procesních břemen před procesními povinnostmi, 

shodují se v tom, že ani povinnosti procesních stran nejsou v civilním procesu cizorodým 

prvkem a musí se s nimi počítat. „Boj o právo totiž nepřipouští uplatnění jakýchkoli 

prostředků.“44 Představa, že by bylo v řízení vše dovoleno, je v příkrém rozporu s podstatou a 

účelem civilního procesu. „Jestliže je právně regulována procedura, musí být právně 

regulovány také vztahy mezi stranami a soudem i mezi stranami navzájem.“45 Obecně je 

přijímán názor, že převzetí přiměřených procesních povinností je určitou daní za to, že mohou 

navrhovatelé civilní soud v zásadě kdykoli požádat o poskytnutí ochrany svých ohrožených či 

porušených práv. Přesto je třeba mít vždy na paměti, že civilní proces je v první řadě využitím 

práva, a nikoli plněním povinností a - jak připomíná J. Macur - „právní stát nemůže připustit 

dominantní zatížení procesních stran povinnostmi, ani poručníkování soudu místo 

poskytování právní ochrany, neboť by tím nevyhnutelně nabýval rysy státu 

vrchnostenského.“46  

 

3.3. Zásada vyšetřovací 

 
Opakem zásady projednací je zásada vyhledávací nebo též vyšetřovací (inkviziční). 

Při plném prosazení této procesní zásady je soud povinen přijmout veškerá vhodná opatření 

pro objasnění skutkového základu svého rozhodnutí a vyhledat potřebné důkazy. Dalšímu 

postupu v řízení by tedy neměla bránit skutečnost, že účastníci zůstávají pasivní. Soud není ve 

své činnosti tím, jaká tvrzení předloží či jaké důkazy navrhnou, nikterak omezen. 

Podle převažujícího právního názoru se tato zásada uplatňuje jak v řízeních 

nesporných, pro která platí, že nesplní-li účastníci povinnost tvrzení a povinnost důkazní, 

nemůže jim být tato skutečnost přičítána k tíži, tak i v jiných zákonem stanovených řízeních, 

kde existuje veřejný zájem na ochraně práv. Její legislativní úprava je obsažena v ustanovení 

§ 120 odst. 2 o. s. ř., v němž je uvedeno, že v nesporných a v některých dalších řízeních je 

                                                      
44 Macur, J.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním, Masarykova univerzita v Brně, 1991, s. 35 
45 Tamtéž, s. 36 
46 Tamtéž, s. 38 
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soud povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než byly účastníky 

navrženy. Je však nutno poznamenat, že i v těchto případech stojí na prvním místě důkazní 

aktivita účastníků a soud po důkazech nepátrá. 

Pokud jde o řízení sporné, soud v něm může podle ustanovení § 120 odst. 3 věty první 

o. s. ř. provést jiné než účastníky navržené důkazy, vyjde-li potřeba jejich provedení ke 

zjištění skutkového stavu v řízení najevo. Nejvyšší soud se usnesl na tom, že „má-li 

rozhodnutí soudu odpovídat hmotnému právu, pak soud musí mít možnost zjistit i ty 

skutečnosti rozhodné podle hmotného práva, k jejichž prokázání účastníci nenavrhli všechny 

potřebné důkazy, které jsou pro soud snadno dosažitelné a vyplývají z obsahu spisu.“47 

(Tímto judikátem se zřejmě nechal inspirovat zákonodárce, když souhrnnou novelou 

pozměnil ustanovení § 120 odst. 3 o. s. ř., a to tak, že provádění jiných než účastníky 

navržených důkazů soudem omezil na případy, kdy jsou tyto důkazy potřebné ke zjištění 

skutkového stavu a vyplývají z obsahu spisu.)  Svého oprávnění provádět i jiné než účastníky 

navržené důkazy využívá soud zejména tehdy, když má být aplikována kogentní právní 

norma. Z toho vyplývá, že na jednu stranu se důkazní řízení nemusí omezovat pouze na 

návrhy účastníků, ale na druhou stranu ani zde není soud oprávněn, aby sám prováděl jakákoli 

rozsáhlejší šetření, a přinášel tak do sporu nové skutečnosti, jež nemají oporu v soudním spisu 

ani ve výsledcích dosavadního řízení. Proto se také přikláním k názoru, že bychom na tomto 

místě neměli hovořit o zásadě vyšetřovací, ale spíše o zásadě projednací, byť v její 

modifikované podobě.  

O omezení vlivu zásady vyšetřovací v civilním procesu a příklonu k zásadě projednací 

svědčí i fakt, že povinností soudu není provést všechny navržené důkazy, ale pouze určit, 

které důkazní prostředky mají být v řízení použity a které nikoli. „Soud především neprovede 

důkazy, které jsou pro věc nerozhodné a nemohou směřovat ke zjištění skutkového stavu 

věci…, jakož i důkazy, které jsou zjevně nabízeny jen proto, aby byl účelově prodloužen 

spor.“48 Návrhy na provedení důkazu mohou být zamítnuty usnesením, proti němuž se nelze 

odvolat. Naproti tomu v řízeních ovládaných principem vyšetřovacím je soud povinen provést 

veškeré důkazy, kterých je pro rozhodnutí zapotřebí. 

Na závěr zbývá ještě doplnit, že s prvky zásady vyhledávací se můžeme setkat 

v právním řádu totalitního státu. Občanský soudní řád ve své původní podobě nečinil rozdíl 

mezi řízením sporným a nesporným. V obou případech byla stanovena odpovědnost soudu za 

                                                      
47 JUDr. Vrcha, P.: Civilní judikatura, 2. vydání, Linde Praha 2005, s. 305 + usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, 
sp. zn. 29 Odo 377/2002 
48 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z.: Občanský soudní řád - Komentář, I. díl, 7. vydání, C. H. Beck, s. 570 
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zjištění skutečného stavu věci a za účelem dosažení tohoto cíle mu byly uloženy zvláštní 

povinnosti při provádění dokazování a především rozšířená poučovací povinnost, jejímž 

předmětem bylo i poučování o právech hmotných, tj. mimoprocesních. 

 

 

4.     Zásada kontradiktornosti vs. zásada kooperace 

 

4.1. Význam zásady kontradiktornosti v civilním procesu 

 
Předpokladem pro uplatnění zásady kontradiktornosti je především spor mezi dvěma 

procesními stranami, ale i svěření rozhodovací pravomoci soudu, který je garantem ochrany 

dotčených práv.  Kontradiktornost řízení totiž ještě neznamená, že by soud rezignoval na 

plnění své ústavní úlohy spočívající v ochraně legality a spravedlnosti. 

Civilní proces je konstruován tak, aby bylo maximálně usnadněno rozvinutí konfliktu 

mezi spornými stranami a zároveň umožněno jeho efektivní řešení před soudem. Přestože 

jsou procesní strany vždy jen dvě, nebrání to tomu, aby na jedné nebo obou stranách stálo 

více procesních subjektů. Protichůdné zájmy stran jsou faktorem významně přispívajícím k 

jejich aktivitě při shromažďování důkazního materiálu, a tím i k zjišťování skutkového stavu.  

Mezi protistranami vzniká vztah tzv. negativní spolupráce. Každý z konkurentů se snaží ve 

sporu zvítězit, přičemž jeden trvá na svých nárocích a druhý se pokouší jejich prosazení ze 

strany protivníka zabránit předkládáním tvrzení a důkazů svědčících v jeho vlastní prospěch. 

Úlohou soudu je usměrňovat jejich soupeření a současně podporovat jejich úsilí vyvíjené 

v rámci důkazního řízení.  

Řádným fungováním výše popsaných procesních vztahů jsou dostatečně zajištěny 

podmínky pro rozhodnutí věci, a tak odpadá potřeba zvláštního vyšetřovacího aparátu, čímž 

se šetří veřejné finance.  

 

4.2. Zásada kooperace a její překonání 

 
Na zcela opačných principech je založena zásada kooperace, která převládala 

v socialistické teorii civilního procesu. Ve smyslu této procesní zásady bylo občanskoprávní 
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řízení pojímáno jako bezkonfliktní pozitivní spolupráce účastníků a soudu. To by ovšem ve 

svých důsledcích znamenalo, že budou všechna řízení ukončena zpětvzetím žaloby, smírem, 

uznáním či vzdáním se nároku, čímž by se soud dostal do role pouhého konzultanta a samotný 

proces by byl degradován na jakousi formu právního poradenství. Musíme si proto uvědomit, 

že takovéto pojetí civilního procesu je ryze ideologické. Skutečné prosazení vztahů kooperace 

si lze představit jen velmi těžko, a pokud přece, působilo by na civilní proces spíše 

destruktivně. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že kontradiktornost řízení není přípustné jakkoli 

potlačovat a oslabovat, neboť soudní praxe ukazuje, že je klíčovým znakem civilního procesu. 

Na tom nic nezmění ani fakt, že v případě nesporného řízení nemusí být spor vždy nutně 

vyostřen, třebaže i zde může konfliktní situace nastat.  

 

 

5.    Princip volného hodnocení důkazů vs. legální teorie důkazní 

 

5.1.    Hodnocení důkazů 
 

 
Jak shodně tvrdí autoři Komentáře občanského soudního řádu, „hodnocení důkazů je 

složitý myšlenkový postup, jehož podstatou jsou jednak dílčí, jednak komplexní závěry 

soudce o věrohodnosti zpráv získaných provedením důkazů, jež jsou pak podkladem pro 

závěr o tom, které skutečnosti účastníky tvrzené má soudce za prokázané, a jež tak tvoří 

skutkový stav.“49 Volnost hodnocení důkazů je jedním z předpokladů nezávislosti soudu, a 

pokud soudci nepřekračují jeho meze stanovené zákonem, ústavnímu soudu nepřísluší 

„hodnotit hodnocení důkazů obecnými soudy, a to ani tehdy, pokud by se s takovým 

hodnocením sám neztotožňoval.“50  

Úkolem soudce je vyčlenit z rámce všech uvedených tvrzení a z nich vyvozených 

skutečností takové, které jsou relevantní z hlediska aplikované právní normy a s nimi potom 

dále pracovat. Po tomto prvotním třídění následuje vyřazení skutečností, ohledně nichž není 

                                                      
49 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z.: Občanský soudní řád - Komentář, I. díl, 7. vydání, C. H. Beck, s. 609 
50 Tamtéž + Sb. ÚS sv. 1 č. 5 s. 41 
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mezi účastníky sporu. U zbývajících skutečností soud po provedení dokazování vysloví, zda 

je považuje za prokázané či nikoli.  

Zásady volného hodnocení důkazů a legální teorie důkazní se vztahují pouze k určité 

fázi řízení, a sice k dokazování, konkrétně k jeho poslednímu stadiu - hodnocení důkazů. O 

jejich důležitosti není pochyb, neboť hodnocení důkazů je kritériem bezprostředně určujícím, 

jakou podobu bude mít konečné rozhodnutí. Rozdíl mezi oběma principy spočívá v odpovědi 

na otázku, jakou váhu či hodnotu mají důkazní prostředky pro poznání skutkového stavu. 

 

5.2. Volné hodnocení důkazů 

 
Pro řízení ovládané zásadou volného hodnocení důkazů platí, že má soudce možnost 

rozhodnout se svobodně a podle vlastního vnitřního přesvědčení, zda uzná, že konkrétní 

důkazní prostředek prokazuje určitou skutečnost. Vkládá se tedy důvěra v soudcovy odborné i 

osobní kvality a plně se respektuje jeho schopnost učinit si o věci správný úsudek, opírající se 

o jeho znalosti, profesní zkušenosti a logické postupy. Vychází se z toho, že všechny děje či 

okolnosti, za nichž došlo k právně významné události, jsou jedinečné a navzájem se od sebe 

odlišují, byť třeba jen v drobných nuancích, a proto by bylo na úkor individualizace případu 

aplikovat navzdory rozdílným podmínkám pokaždé stejnou právní normu, tj. vlastně přikládat 

různým skutečnostem stejnou relevanci a stejné procesní důsledky. Volné hodnocení důkazů 

však v žádném případě neznamená, že „by soud ve svém rozhodnutí (v úvahách nad ním) měl 

na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli, nebo o které z provedených 

důkazů své skutkové závěry (zjištění) opře, a které opomene.“51 Libovůle a ryze 

subjektivistický přístup soudu by byl v příkrém rozporu podstatou a účelem této zásady. Soud 

je vždy povinen pečlivě odůvodnit odmítnutí důkazu, který si protiřečí s důkazy ostatními, 

vzájemně slučitelnými. Jak se uvádí v nálezu ústavního soudu, „porušení zásad spravedlivého 

procesu představují zpravidla jen tzv. opomenuté důkazy, tj. důkazy, o nichž v řízení nebylo 

soudem rozhodnuto, případně důkazy, jimiž se soud podle zásad volného hodnocení důkazu 

nezabýval. Z práva na projednání věci veřejně a v přítomnosti účastníka a z práva vyjádřit se 

ke všem provedeným důkazům tedy nevyplývá bezpodmínečně právo na provedení 

účastníkem navrženého důkazu včetně důkazu výslechem účastníka.“52  

                                                      
51 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z.: Občanský soudní řád - Komentář, I. díl, 7. vydání, C. H. Beck, s. 612 + Sb. ÚS sv. 8 č. 
76 s. 231 
52 Tamtéž + Sb. ÚS sv. 31 č. 130 s. 165 
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Zásada volného hodnocení důkazů pronikla do civilního procesu ve větší míře až po 

buržoazních revolucích. Z převážné části je na ní postaveno i dnešní občanské soudní řízení, 

což dokládá znění § 132 o. s. ř., na základě kterého soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to 

každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, a zároveň přihlíží ke 

všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (což má mimochodem 

zajistit jejich rovné postavení). Jako důkazní prostředek mohou přitom posloužit všechny 

prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Demonstrativně lze uvést výslech svědka, znalecký 

posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské a exekutorské 

zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků (srov. § 125 o. s. ř.). Je třeba zdůraznit, že 

žádnému důkaznímu prostředku není přiznána větší váha než ostatním. Výjimku z tohoto 

pravidla představují pouze veřejné listiny (viz níže) a vázanost soudu rozhodnutím jiného 

orgánu ve smyslu ustanovení § 135 o. s. ř. 

Soud je vázán rozhodnutím o osobním stavu, jakož i rozhodnutími příslušných orgánů 

o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů, a kdo je spáchal. Argumentem a contrario dospějeme k závěru, 

že zprošťujícím rozsudkem vydaným v trestním řízení soud vázán není, což potvrdila i 

judikatura. Podle ní může soud v občanskoprávním řízení zaujmout stanovisko, že „skutek, 

pro nějž byl účastník civilního řízení trestně stíhán, v němž je zároveň spatřováno jeho 

protiprávní jednání, se stal, přestože soud v trestním řízení konstatoval, že tento skutek nebyl 

prokázán.“53  

V případech stanovených v ustanovení § 135 odst. 1 o. s. ř. se tedy soud nezabývá 

pravdivostí skutečností, které byly v minulosti předmětem hodnocení ze strany jiného orgánu, 

prostě je jen přijme za své. Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může 

soud posoudit sám jedině tehdy, nebylo-li o nich dosud vydáno rozhodnutí příslušným 

orgánem, v opačném případě by musel z tohoto rozhodnutí vycházet.  

Pokud jde o určování výše nároků soudem, platí, že lze-li výši nároků zjistit jen 

s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji ve smyslu ustanovení § 136 o. s. 

ř. soud podle své úvahy. V tomto případě se však dle závěru vyjádřeného v judikatuře 

(rozhodnutí R 75/1971) nejedná o zjišťování právně relevantních skutečností, a použití zásady 

volného hodnocení důkazů je zde tudíž vyloučeno. 

A jak vlastně vypadá volné hodnocení důkazů v praxi? To si můžeme ukázat na 

příkladu svědecké výpovědi. Nejprve soud zjišťuje, nakolik je osoba svědka věrohodná. 

                                                      
53 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z.: Občanský soudní řád - Komentář, I. díl, 7. vydání, C. H. Beck, s. 611 + SR 8/1999 s. 246 
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Přitom hodnotí její intelektuální úroveň a vystupování při jednání, zajímá se o její poměr 

k účastníkům, k projednávané věci, jakož i k okolnostem, jež ovlivňovaly její vnímání 

rozhodných skutečností. Poté následuje komparace těchto poznatků s údaji získanými 

hodnocením ostatních důkazů. Celý tento proces je završen vyvozením závěru o tom, zda jsou 

provedené důkazy ve vzájemném souladu, resp. zda se doplňují, či zda mezi nimi existuje 

rozpor, tj. závěru o pravdivosti či nepravdivosti skutkových tvrzení. Pokud nastane situace, že 

konečné stanovisko soudu není jednoznačné, procesní následky se připíší k tíži účastníka, 

jehož tvrzení mělo být za pravdivé prokázáno.  

Důkaz znaleckým posudkem hodnotí soud stejně jako každý jiný důkaz, ovšem 

pakliže se od názoru znalce odchýlí, je třeba, aby takovýto postup důkladně zdůvodnil. Předně 

soud zjišťuje, zda posudek splňuje všechny formální nároky, tj. zda jeho závěry skutečně 

vyplývají z obsahu nálezu, zda jsou dostatečně odůvodněny, zda se znalec při zpracování 

posudku neodchýlil od zadání, zda přihlédl ke všem rozhodným skutečnostem. Nikdy však 

nemůže přezkoumávat jeho věcnou správnost a případné nesrovnalosti nahrazovat vlastním 

názorem, neboť k tomu není odborně způsobilý. Obráceně zase platí, že znalec se ve svém 

posudku omezuje pouze na hodnocení skutkové. Posouzení právní stránky je ponecháno 

výlučně na soudu. Vyskytnou-li se pochybnosti o kvalitě znalcovy práce, může mu soud 

uložit, aby podal vysvětlení, nebo aby odstranil nedostatky posudku. V krajním případě může 

ustanovit znalce jiného. 

 

5.3. Vázanost soudu při hodnocení důkazů 

 
Je-li civilní proces ovládán principem legální (zákonné) důkazní teorie, řídí se soudce 

při hodnocení důkazů závaznými parametry, stanovenými zákonem. Takováto právní regulace 

soudci obvykle ukládá, jakou důkazní sílu má přiřknout jednotlivým důkazům, a zároveň 

stanoví, jaké důkazní prostředky jsou nezbytně nutné k prokázání určitých skutečností. Tím 

tedy dochází k jistému zmechanizování postupu soudce a zužuje se prostor pro jeho volné 

uvažování. Jak ukázaly zkušenosti s uplatněním této zásady, podřízení soudce nepružným 

formálním předpisům jen komplikuje jeho činnost a brání mu, aby spolehlivě zjistil stav věci.  

Legální teorie důkazní má své kořeny ve středověkém soudním řízení. Jejím výrazem 

byla povinnost soudce postupovat podle pravidel nařizujících, jaký důkaz má být v jaké kauze 

proveden a jakým způsobem má být ohodnocen, přičemž mezi důkazními prostředky stejného 

druhu panovala nerovnost, vyplývající z tehdejší diskriminace některých skupin obyvatelstva. 
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Pro tuto dobu bylo příznačné, že svědecká výpověď ženy, popř. poddaného, měla menší 

důkazní sílu než svědectví podané mužem, resp. šlechticem. Právo činilo rozdíl také mezi 

důkazními prostředky racionálními a iracionálními, jimž byla často v rozporu se „selským 

rozumem“ přisouzena větší závažnost. 

V současné době se tato zásada v našem právním řádu projevuje určením důkazní síly 

veřejných listin, kterými se v souladu s ustanovením § 134 o. s. ř. rozumí všechny listiny 

vydané soudy České republiky a jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i 

listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné. V porovnání s jinými důkazními 

prostředky mají vyšší důkazní hodnotu, protože potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení 

orgánu, který listinu vydal, a - není-li prokázán opak - i pravdivost toho, co je jimi osvědčeno 

nebo potvrzeno. 

 

 

6.  Princip jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) a princip           
koncentrační, resp. eventuální (legálního pořádku) 

 

6.1. Principy jednotnosti a koncentrace řízení v historických souvislostech 
 
 

Liberalizace procesního postavení účastníků řízení s sebou přinesla i nezamýšlené 

následky v podobě průtahů a oddalování meritorního rozhodnutí věci. S tímto problémem se 

potýkají zákonodárci ve všech vyspělých zemích s kontinentálním právním systémem. Jeho 

řešení vyžaduje citlivý přístup, při němž se musí dbát na to, aby byla právní úprava pružná a 

zároveň poskytovala možnost dostatečného zjištění skutkového stavu. 

Zatímco pro feudální proces byl charakteristický princip eventuální, vedoucí strany 

k navrhování důkazů in eventum, tj. pro všechny případy, které by mohly ve sporu nastat, 

moderní proces se vyznačuje uplatněním zásady jednotnosti řízení, s níž se plně ztotožňovala 

i původní koncepce občanského soudního řádu z roku 1963. Ten účastníkům umožňoval 

předkládat soudu nové skutečnosti a důkazy po celou dobu řízení bez omezení, tzn. v prvním i 

ve druhém stupni. Tato úprava plně odpovídala požadavku zjištění skutečné (materiální) 

pravdy. V důsledku jejího zneužívání však docházelo k nadměrnému prodlužování řízení. 

Často se totiž stávalo, že účastníci odkládali zveřejnění rozhodujících skutečností a důkazů až 

na konec řízení. Tento nevyhovující stav byl částečně korigován přijetím velké novely o. s. ř., 

zákona č. 30/2000 Sb., jímž byly do sporného řízení s účinností od 1. 1. 2001 zavedeny určité 
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prvky koncentrace. Cílem této novely stejně jako mnoha dalších legislativních změn bylo 

urychlení a zefektivnění procesu tím, že budou účastníci přinuceni uplatňovat své návrhy 

včas. 

 

6.2. Podstata principu jednotnosti řízení 

 
Oba nadepsané právní principy (princip arbitrárního i princip legálního pořádku) 

významnou měrou ovlivňují míru a kvalitu poznání skutkového stavu. Princip jednotnosti 

znamená, že celé řízení - od okamžiku svého zahájení až po vynesení závěrečného rozhodnutí 

- tvoří jeden celek a nedělí se na ohraničené etapy. Časový sled procesních úkonů není 

stanoven buď vůbec, anebo je určen pouze rámcově. O tom, jak se bude v řízení postupovat, 

rozhoduje soud neboli arbitr - odtud také název arbitrární pořádek. S ohledem na jednotu 

řízení nemůže být účastníkům bráněno, aby uváděli nová tvrzení, předkládali nové důkazy a 

podávali nové návrhy kdykoli v průběhu řízení, tj. i během řízení odvolacího. Zásada 

arbitrárního pořádku je vyjádřena na mnoha místech o. s. ř. (např. v ustanovení § 115 

pojednávajícím o nařízení jednání nebo v ustanovení § 117 upravujícím způsob vedení 

jednání předsedou senátu), přičemž nejvýznamnější je ustanovení § 100 odst. 1, podle nějž 

soud v zahájeném řízení postupuje i bez dalších návrhů.  

 

6.3. Princip legálního pořádku a jeho zákonná úprava 

 
Podstata principu legálního pořádku spočívá v tom, že soudní řízení je rozčleněno do 

určitých fází, v nichž mají být konkrétní procesní úkony provedeny. Nebude-li tedy jejich 

realizace soustředěna do stanoveného procesního stadia, vymezeného příslušnou procesní 

lhůtou, nastupuje sankce ve formě prekluze oprávnění tyto úkony učinit.  

Koncentrace zákonná 

Zásada zákonné koncentrace se uplatňuje v řízeních podle ustanovení § 118b o. s. ř., 

tj. např. ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku. Pro tato řízení platí 

povinnost účastníků uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich 

prokázání nejpozději do skončení prvního jednání, které se ve věci konalo. K důkazům a 

skutečnostem, s nimiž byl soud obeznámen až později, již nelze přihlédnout. Zde se jedná o 
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„zákonný zákaz adresovaný soudu, nikoliv o prostor k uvážení.“54 Zákon však z tohoto 

zákazu připouští výjimky. Ty se vztahují ke skutečnostem a důkazům, které nastaly, příp. 

vznikly po prvním jednání, k těm, které existovaly již dříve, ale účastník je nemohl bez své 

viny včas uvést, jakož i k těm, jimiž má být věrohodnost provedených důkazů zpochybněna. 

K tomu Nejvyšší soud ČR poznamenává, že „ke zpochybnění věrohodnosti provedených 

důkazů nemůže vést to, že účastník řízení navrhne důkaz, jehož pomocí lze zjistit jiný 

skutkový stav věci, než jaký vyplývá z dosud provedených důkazů.“55  

Nabytím účinnosti souhrnné novely o. s. ř. dojde k výraznému rozšíření zákonné 

koncentrace řízení.  Účastníci budou moci uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy 

k jejich prokázání pouze do skončení přípravného jednání, bylo-li nařízeno, jinak jen do 

skončení prvního jednání, přičemž k pozdějším návrhům nebude brán zřetel. V důsledku této 

úpravy se markantně zvýší procesní odpovědnost účastníků, kteří, budou-li chtít být ve sporu 

úspěšní, budou nuceni postupovat rychle a s maximálním využitím všech dostupných 

prostředků, určených k ochraně jejich práv.  

Dalším projevem zákonné koncentrace je ustanovení § 205a ve spojení s ustanovením 

§ 219a o. s. ř. Z jejich znění jasně vyplývá povinnost účastníků uvést všechny rozhodující 

skutečnosti a důkazy v řízení v prvním stupni. V řízení odvolacím pro to již není prostor. Ke 

skutečnostem a důkazům uplatněným poprvé až ve druhém stupni soud nepřihlédne, pokud 

nepůjde o některou z výjimek vyjmenovaných v ustanovení § 205a o. s. ř. S ohledem na 

závažnost následků hrozících při nerespektování tohoto zákonného příkazu byla v této 

souvislosti zavedena zvláštní poučovací povinnost soudu. Ve smyslu ustanovení § 119a o. s. 

ř. se předsedovi senátu ukládá, aby všechny účastníky přítomné při jednání poučil o tom, že 

musí označit rozhodné skutečnosti a důkazy před vyhlášením rozhodnutí.  

Se zásadou koncentrační se můžeme dále setkat v případě výzvy k vyjádření podle 

ustanovení § 114b o. s. ř. (blíže viz část III. kap. 5) nebo v případě úpravy námitek proti 

směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu. Tyto námitky musí být žalovaným v souladu 

s ustanovením § 175 o. s. ř. odůvodněny a musí z nich být patrno, co se proti rozkazu namítá. 

Jsou-li podány ve lhůtě, nařídí soud za účelem jejich projednání ústní jednání. K později 

vzneseným námitkám však již nelze přihlížet. 

Koncentrace řízení rozhodnutím soudu 

Úpravu koncentrace soudcovské nalezneme především v ustanovení § 118c o. s. ř., 

jímž je soudu svěřena pravomoc rozhodnout, že uvádění rozhodných skutečnosti a navrhování 

                                                      
54 Soudní rozhledy 3/2007, s. 91 + Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2006, sp. zn. 30 Cdo 350/2006  
55 Tamtéž 
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důkazů se povoluje jedině ve lhůtě, kterou k tomu sám určí. Její délka musí přitom činit 

alespoň 15 dní. Je-li to účelné, může soud využít tohoto postupu v případě, že ve sporném 

řízení dochází k průtahům, a účastník, který se cítí být nečinností protistrany poškozen, to 

navrhne. Ke skutečnostem a důkazům, které byly uvedeny až po uplynutí lhůty stanovené 

soudcem, se již nepřihlíží, s výjimkou případů uvedených v odst. 2 citovaného paragrafu.    

Jak již bylo naznačeno výše v souvislosti s hodnocením přínosů a nedostatků velké 

novely o. s. ř., aplikace ustanovení § 118c o. s. ř. se vzhledem k přílišné zdrženlivosti 

účastníků v soudní praxi příliš „neuchytila“. To byl zřejmě také jeden z hlavních důvodů, proč 

byla tato úprava zákonem č. 7/2009 Sb. s účinností od července letošního roku zrušena. 

 

 

7.      Princip materiální pravdy vs. princip formální pravdy 

 
„K otázce materiální a formální pravdy v civilním soudním řízení se procesní právní 

věda již po dobu téměř dvou století vždy znovu vrací, aniž by bylo možno říci, že se přiblížila 

jejímu konečnému a definitivnímu řešení.“56  

 

7.1. Zásada materiální pravdy dříve a dnes 

 
Zásada materiální pravdy klade na soudy požadavek, aby rozhodovaly výlučně na 

základě skutečné, objektivní pravdy. Jenže možnost jejího zjištění je omezena tím, jaké 

prostředky lze k tomu v civilním procesu použít. V minulosti bylo na tuto zásadu pohlíženo 

jako na zásadu vůdčí, ostatním nadřazenou, ovládající všechny druhy civilního procesu. 

V důsledku jejího dominantního postavení se otevřela cesta k jednotné úpravě řízení. 

Realizace zásady materiální pravdy se měla uskutečňovat za podpory všech ostatních principů 

práva, které byly přisouzením takovéto pomocné role odsunuty na vedlejší kolej. Z dnešního 

pohledu si lze tuto situaci jen stěží představit, neboť není pochyb o tom, že každá jednotlivá 

zásada má v procesu své nezastupitelné a nenahraditelné postavení. 

Dříve soud běžně prováděl i účastníky nenavržené důkazy, a zrovna tak byly 

dokazovány i skutečnosti, o nichž nebylo mezi stranami sporu, pokud se jejich shodná tvrzení 

                                                      
56 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 194 
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jevila soudu jako pochybná. Ideologickou interpretací byla pravda přizpůsobována potřebám 

totalitního režimu, aby jí pak byly odůvodňovány zásahy státu do soukromé sféry občanů. 

V důsledku těchto deformací docházelo k těžko napravitelným křivdám, spojeným s pocity 

bezmoci a nedůvěry v soudní ochranu práv.  

Dnes je všeobecně přijímán názor, že naplnění zásady materiální pravdy nemůže být 

ztotožňováno s cílem řízení, neboť je pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle. Vzhledem 

k tomu, že je koncepce materiální pravdy jen jednou z mnoha zásad, které jsou součástí 

uceleného systému základních principů daného právního odvětví, musí být s nimi 

kompatibilní (podílet se na jejich dotváření a sama se jimi nechat dotvářet). Jisté je, že jedině 

vyvážené rozložení sil mezi zásadami dokazování umožňuje spravedlivou ochranu 

subjektivních práv a zákonem chráněných zájmů.  

Dosažení cíle, jakým je materiální pravda, s sebou přináší vysokou úroveň pravdivosti 

a spravedlnosti, neboť je poskytnuta ochrana skutečnému subjektivnímu právu či skutečnému 

zájmu chráněnému zákonem. Avšak v řízení sporném je význam materiální pravdy vlivem 

upřednostnění zásady dispoziční a projednací víceméně odsunut do pozadí. To ale není nic 

nepochopitelného, zvlášť pokud si uvědomíme, že zrovna mezi těmito zásadami na straně 

jedné a zásadou materiální pravdy na straně druhé přílišnou harmonii a jednotu hledat 

nemůžeme. Ve výsledku bude vždy záležet na zákonodárci, do jaké míry se mu podaří uvést 

tyto zdánlivě neslučitelné principy do souladu.  

Poučeni chybami, jichž se dopouštěli socialističtí legislativci, musíme konstatovat, že 

není možné dožadovat se materiální pravdy za všech okolností, to by totiž mohlo vést 

k nežádoucím následkům. Soud by kupř. mohl v rámci zjišťování skutkového stavu 

přihlédnout i k poznatkům, které byly učiněny mimo řízení nebo na základě protiprávně 

získaných důkazů, a takový postup by byl samozřejmě nepřípustný.  

Přes všechny protiklady zásady materiální a formální pravdy se zdá, že byly rozdíly 

mezi nimi v minulosti zbytečně vyhrocovány. Je sice pravda, že úlohou soudu v řízení je 

odhalit opravdový, nikoli fiktivní stav věci, to však neznamená, že by tím byla vyloučena 

platnost ustanovení § 153 odst. 1 o. s. ř., podle něhož soud rozhoduje na základě skutkového 

stavu věci zjištěného v průběhu řízení. 

Nové pojetí zásady materiální pravdy, které znamenalo sblížení s koncepcí pravdy 

formální, přinesl zákon č. 519/1991 Sb. a následně i další novely o. s. ř. Tyto právní předpisy 

postupně přispívaly k jejímu zrovnoprávňování s ostatními principy civilního procesu, až 

nakonec došlo ve sporném řízení k jejímu zastínění zásadou dispoziční a projednací. 
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Výsledkem tohoto vývoje je úprava obsažená v ustanovení § 120 o. s. ř., zachycující rozdíly 

mezi dokazováním v řízení sporném a v řízení nesporném. Ve sporném řízení platí povinnost 

účastníka označovat důkazy k prokázání svých tvrzení. Oproti předchozí regulaci je 

ponecháno především na jeho vůli, jakým směrem se bude dokazování ubírat. Současně však 

není vyloučena ani možnost soudu provést i jiné než účastníkem navržené důkazy, pokud 

potřeba jejich provedení vyšla v řízení najevo.  

Moderní chápání zásady materiální pravdy lze dále spatřovat i v zavedení rozsudku 

pro zmeškání a rozsudku pro uznání do našeho právního řádu (blíže viz podkapitola Uznání a 

vzdání se nároku a kapitola Zásada rychlosti a hospodárnosti). 

 

7.2. Zásada formální pravdy 

 
Pokud jde o zásadu formální pravdy, je třeba si uvědomit, že „zavazuje-li zákon 

soudce, aby vycházel ve svém rozhodnutí ze skutečností uvedených stranami a omezil se na 

jejich přednesy a mohou-li strany určovat, co má být vysvětleno, pak záleží především na 

tom, co strany jako pravdu nebo nepravdu chápou či tvrdí.“57 Obhájci této zásady kladou 

důraz na skutečnost, že účastníci mají možnost omezit rozsah zjišťování pravdy tím, že soudu 

předloží svá souhlasná skutková tvrzení, čímž ho zbaví povinnosti (ale i práva) provádět 

ohledně nich dokazování. Je tedy zřejmé, že se zásada formální pravdy úzce souvisí se 

zásadou projednací a uplatní se vždy jen v kombinaci s ní. Vázanost soudce přednesy stran 

učiněnými ve vzájemné shodě, tedy vlastně respektování „panství stran“ nad skutkovým 

stavem, může zapříčinit, že se bude konečné rozhodnutí odchylovat od skutečných 

hmotněprávních poměrů, i přesto však bude s ohledem na soulad s oběma zmíněnými 

principy (dispozičním a formální pravdy) správné.  

Jak tvrdí zastánci principu formální pravdy, „stranám přísluší právo tematizovat spor, 

tj. samy určují, která témata mají být předmětem dokazování. Nad rámec takto vymezených 

témat není soudce oprávněn působit na skutkový stav, a to ani hodnocením samotných 

přednesů stran.“58 Hovoříme-li o skutečném sporu, procesní strana v něm musí mít možnost 

popírat veškerá skutková tvrzení. Protistrana je potom nucena prokázat i skutečnosti, o jejichž 

existenci by jinak nebylo pochyb. Postavení soudce je v řízení ovládaném zásadou formální 

pravdy spíše druhořadé. Při rozhodování se neřídí svým vnitřním přesvědčením, vytvořeným 

                                                      
57 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 194 
58Tamtéž, s. 196 
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v důsledku volného zhodnocení důkazů, nýbrž přijímá rozhodnutí v souladu s formálními 

pravidly zákonné úpravy. Některé právní řády potlačují aktivitu soudce natolik, že mu 

dokonce odnímají právo provádět výslechy během hlavního líčení.  Tak třeba v anglosaském 

civilním procesu je pokládání otázek svědkům svěřeno výhradně sporným stranám. 

Doznání a nepopírání skutkového stavu 

Uplatnění zásady formální pravdy je příznačné zejména pro nadepsané právní 

instituty, tj. pro doznání a nepopírání skutkového stavu tvrzeného druhou stranou sporu. 

Žádné nesporné skutkové tvrzení však nelze nikdy a priori považovat za neotřesitelnou 

pravdu. Zákonodárci jsou si toho plně vědomi, a proto víceméně připouštějí, aby za určitých 

podmínek (rozpor s obecně známými poznatky, s obsahem spisu apod.) nebyl soudce 

shodnými projevy vůle účastníků vázán. 

V  případě soudního doznání se podle J. Macura jedná o „procesní úkon strany, jehož 

účinky se uplatňují jako právní domněnka.“59 Skutkové okolnosti vyvozené ze soudního 

doznání se presumují, avšak za určitých okolností mohou být vyvráceny. Naproti tomu institut 

nepopírání skutečností tvrzených odpůrcem je odborníky považován za právní fikci, jejíž 

účinky mohou případně nastoupit až v závěru řízení, protože na skutečnosti, které procesní 

strana v průběhu řízení nepopřela, se hledí, jako by jí byly doznány.  

Kritika zásady formální pravdy 

Většina teorií usilujících o shromáždění argumentů ve prospěch nauky o formální 

pravdě nemůže v podmínkách dnešního civilního procesu obstát, jelikož je z povahy věci 

vyloučeno, aby účastníci nakládali „objektivními skutečnostmi vnějšího světa, které nastaly, 

resp. se odehrály v minulosti.“60 Je nepřípustné, aby byl skutkový stav vytvářen v průběhu 

řízení. Zpětně měnit realitu lidskou vůlí jednoduše nelze. Lze ji nanejvýš poznávat před 

soudem za pomoci důkazních prostředků.  

Navzdory tomu nelze vyloučit, že nastane situace, kdy soud vydá na základě 

nesporných skutkových tvrzení stran rozhodnutí odporující skutečným materiálněprávním 

poměrům. Pravomocným rozsudkem bude tudíž založen právní stav, jakého by jinak bylo 

dosaženo jedině hmotněprávním jednáním účastníků. Využívání občanskoprávního řízení pro 

účel zakládání právních vztahů je sice nesprávné, protože nejenže odporuje smyslu civilního 

procesu, ale i zbytečně zatěžuje soudy a plýtvá státními prostředky, avšak pro samotné sporné 

strany je s ohledem na závaznost a vynutitelnost rozhodnutí jistě výhodné.  A tak ačkoli si 

zákonodárce takové chování účastníků nepřál, musí se smířit s tím, že „… je to důsledek 

                                                      
59 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 202 
60Tamtéž, s. 196 
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systémových nedostatků civilního řízení, které nelze zcela odstranit právě tak, jako nelze ani 

při sebelepší organizaci dopravy zabránit dopravním nehodám.“61 

 

7.3. Skutečné procesní zásady nebo jen teoretické konstrukce? 

 
Na závěr se hodí připomenout, že někteří autoři zastávají názor, že zásadu materiální 

pravdy stejně jako zásadu formální pravdy nelze přiřazovat k procesním principům. JUDr. F. 

Zoulík, CSc. ve své studijní příručce Občanské právo procesní argumentuje tím, že 

zamyslíme-li se nad pravým významem obou zásad, zjistíme, že „ve své podstatě jde o 

hodnocení výsledků důkazního řízení, k tomu však plně stačí aplikace zásady projednací a 

zásady volného hodnocení důkazů.“62  

Velmi kriticky se k této problematice staví také J. Macur. Pojem formální pravda je 

podle něj „neopodstatněnou teoretickou konstrukcí, která obsahově pouze odkazuje na 

uplatnění různých jiných, dávno známých, běžně používaných a osvědčených institutů, jako 

jsou právní domněnky, fikce, zákaz dokazování, prekluzivní lhůty apod., aniž by přinášela 

jakékoli nové zobecňující poznání, přesahující rámec obecně uznávaných poznatků o povaze 

a účincích těchto jednotlivých institutů.“63 Navíc vede k nepřiměřenému podceňování role 

soudce v civilním procesu a k neodůvodněné snaze o omezení jeho procesní aktivity. 

Oba autoři mají jistě svým způsobem pravdu, ale jakkoli jsou obě zásady pouhou 

teoretickou konstrukcí, jsem přesvědčena, že nejsou tak úplně nadbytečné a už vůbec ne 

bezobsažné. Ano, souhlasím s tím, že pod názvem každé z obou zásad se kromě určitých 

zobecňujících tezí skrývají i mnohé svébytné právní instituty, to však podle mého názoru 

nebrání tomu, aby byly zastřešeny jedním obecným pojmem, který má dlouhou tradici a je 

navíc používán v odborné literatuře. 

 

                                                      
61Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 199 
62JUDr. Zoulík, CSc., F. a kolektiv: Občanské právo procesní, Praha 1999, s. 38 
63 Macur, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita, Brno 1997, s. 204 
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8.     Zásada rovnosti 

 

8.1. Rovnost práv a povinností účastníků řízení 

 
Nerovné postavení účastníků před soudem bylo typické zejména pro období 

feudalismu, kdy příslušnost k určité sociální skupině předurčovala míru právní způsobilosti. 

Rozsah práv a povinností jednotlivých osob se lišil v závislosti na pohlaví, majetku či víře. 

Dnes je procesní zásada rovnosti promítnutím obecného principu rovnosti subjektů 

soukromoprávních vztahů. Ustanovení čl. 96 odst. 1 Ústavy říká, že všichni účastníci mají 

před soudem rovná práva. Podobné ustanovení je obsaženo také v čl. 37 odst. 3 Listiny. 

Bezpochyby se tedy jedná o zásadu ústavněprocesní, která je na úrovni zákona provedena 

ustanovením § 18 o. s. ř.  

 „Účastníci (strany) musí stát před soudem v rovném (rovnoprávném) postavení, aniž 

by jedna nebo druhá strana byla jakkoli zvýhodněna.“64 Tato věta se vtahuje k osobám 

fyzickým i právnickým a stejně tak platí i pro stát v situacích, kdy se ocitá v postavení 

účastníka řízení. Rovnoprávnost znamená v tomto smyslu rovnost práv a povinností, k jejichž 

výkonu a plnění dochází za rovných procesních podmínek, přičemž žádná z procesních stran 

nesmí být před druhou upřednostňována či naopak diskriminována, takže její postavení 

v procesu nesmí být činěno závislým na věku, pohlaví, náboženství, rase, národnosti, 

sociálním původu, zdravotním postižení apod. Účastník nesmí být nucen činit to, co mu není 

procesním právem výslovně přikázáno. Na druhou stranu při nesplnění povinnosti uložené 

v souladu se zákonem následuje sankce, která bude s ohledem na princip rovnosti za stejných 

okolností pro všechny účastníky stejná.  

Rovnost stran v civilním procesu chápeme jako „rovnost zbraní“, tj. rovnost 

prostředků útoku strany žalující a prostředků obrany strany žalované, a současně jako rovnost 

postavení účastníků při aplikaci hmotněprávních i procesních předpisů.  

Mají-li být výše uvedené předpoklady pro zachování rovnosti skutečně naplněny, je 

zapotřebí, aby bylo rozhodování svěřeno nezávislému a hlavně nestrannému soudu, přičemž 

tato podmínka je zajišťována mimo jiné i institutem vylučování předpojatých soudních osob. 

 

                                                      
64 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha, 2008, str. 69 
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8.2. Právo na použití mateřského jazyka 

 
Konkrétní projev zásady rovnosti nalezneme předně v právu na použití mateřského 

jazyka. Prohlásí-li účastník, že neovládá jazyk, v němž se řízení vede, má právo na 

tlumočníka, a to bez ohledu na svou státní příslušnost. Potom může činit podání ve své 

mateřštině, hovořit tímto jazykem při jednání a žádat přetlumočení ústních projevů, jakož i 

vyhotovení doručovaných písemností v mateřském jazyku. Uplatnění tohoto oprávnění je 

zcela v dispozici účastníka. Přesto jej soud vyzve, aby začal jednat v mateřštině, pokud to 

vyžaduje splnění účelu řízení. Soud je dále povinen řádně ho o jeho oprávnění poučit, a to 

zpravidla poté, co v řízení vyšly najevo skutečnosti odůvodňující potřebu ustanovení 

tlumočníka.  

Za ustanovení tlumočníka je odpovědný předseda senátu, příp. samosoudce. 

Rozhoduje přitom usnesením, proti kterému je přípustné odvolání. Jako tlumočník bude 

vyloučena osoba, u níž vznikla pochybnost o nepodjatosti pro její poměr k věci, k soudu, k 

účastníkům nebo k jejich zástupcům. Na závěr je třeba zdůraznit, že využití služeb tlumočníka 

jednou procesní stranou neznamená porušení základního práva na rovnost druhého účastníka.  

Obdobná úprava platí i pro osoby, s nimiž se nelze dorozumět jinak než znakovou řečí, 

tzn. neslyšící a němé. 

 

8.3. Poučovací povinnost soudu jako jedna z garancí rovnosti stran 

 
Výrazem zásady rovnosti je také poučovací povinnost soudu zakotvená v ustanovení § 

5 o. s. ř., jejímž účelem je, aby žádný z účastníků neutrpěl újmu na svých procesních právech 

v důsledku neznalosti právních předpisů. Judikatura se shoduje na tom, že by měl soud tuto 

povinnost splnit v době, kdy je to podle stavu řízení pro účastníka zapotřebí.  

Speciální (tj. přednostně aplikovatelná) ustanovení o poučovací povinnosti a 

následcích jejího nesplnění nalezneme roztroušeně v celém občanském soudním řádu. Pro 

příklad uvádím ustanovení § 118a, které bylo do kodexu včleněno novelou č. 30/2000 Sb. 

V zákonném znění § 118a odst. 1 a 2 je vyjádřena poučovací povinnost v relaci k povinnosti 

tvrzení a břemenu tvrzení, zatímco odst. 3 je věnován poučování o důkazní povinnosti a 

důkazním břemenu. Splnění těchto povinností a unesení jim odpovídajících břemen je přitom, 

jak známo, základním předpokladem pro objasnění skutkového stavu, a tím pádem i pro 

úspěch ve věci.  
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Náležitým poučením účastníků soud sice přispívá k vyšší předvídatelnosti soudních 

rozhodnutí, ovšem zároveň tím může způsobit oslabení principu rovnosti účastníků a 

kontradiktornosti řízení. V této souvislosti někteří odborníci v čele s J. Jirsou kritizují 

zejména ustanovení § 118a odst. 3 o. s. ř., které zní následovně: „Zjistí-li předseda senátu 

v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech svých 

sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o 

následcích nesplnění této výzvy.“ Jinými slovy, soudce upozorňuje účastníka na jeho 

nepříznivou procesní situaci a upomíná ho, aby ji napravil. Přitom mu zřejmě i poradí, jakým 

způsobem to má učinit, což znamená, že jej poučí o hmotném právu. Nedostatek citovaného 

ustanovení spočívá v tom, že se předpokládá poučení pouze jedné sporné strany, a to navíc té, 

u níž jen pravděpodobné, že se do nevýhodného postavení dostala v důsledku vlastního 

laxního přístupu. Princip vigilantibus iura zde potom poněkud ztrácí význam. Bylo by na 

místě, aby účastník, jenž není s to dostatečně prokázat svá tvrzení, nesl následky s tím 

spojené, tj. ztrátu soudní pře. 

Další problém dotčeného ustanovení, který se však více dotýká rychlosti řízení než 

rovnosti účastníků, můžeme spatřovat v tom, že výzvy soudu podle § 118a o. s. ř. mají být 

učiněny při jednání. Logicky lze předpokládat, že účastník nebude schopen reagovat na ně 

okamžitě během téhož jednání, což bude mít za následek odročení a s ním spojené oddálení 

rozhodnutí. Na tomto místě se ukazuje slabá stránka výše jmenované novelizace, jejímž 

největším přínosem mělo být posílení zásady koncentrace řízení s důrazem na rozhodnutí při 

jediném nařízeném jednání. Vhodnější by jistě byla pozměněná formulace dotčeného 

ustanovení, podle níž by soudce poskytl poučení již ve fázi přípravy jednání. 

 

8.4. Další záruky rovnosti 

 
Vedle výše uvedených práv účastníků je princip rovnosti ztělesněn rovněž v právu na 

právní pomoc od počátku řízení před soudem, dále v právu na osobní účast na jednání a 

v zejména v právu na slyšení před soudem, neboť pouze vyslechnutím stanoviska procesní 

strany ke všem rozhodným okolnostem daného případu může být dosaženo úplného a 

správného objasnění skutkového stavu, což je předpokladem pro vydání spravedlivého 

rozhodnutí. Ovšem je třeba mít na paměti, že i uplatňování tohoto práva má své meze. To 

koneckonců potvrzuje i nález Ústavního soudu ČR, označený sp. zn. I. ÚS 150/93, v němž 

tento soud judikoval, že zásada rovnosti účastníků neznamená ani povinnost soudu provést 
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všechny navrhované důkazy, ale ani povinnost soudu zajistit, aby důkazy provedené 

z podnětu žalobce byly v úměrném poměru k počtu důkazů provedených z podnětu 

protistrany. 

Nezastupitelnou roli při zajišťování rovnoprávnosti hrají též právní instituty, pomocí 

nichž je zahlazována faktická nerovnost účastníků. Patří k nim např. osvobození od soudních 

poplatků nebo ustanovení opatrovníka. 

 

 

9. Zásada veřejnosti 

 

9.1. Význam zásady veřejnosti 

 
Ustálení zásady veřejnosti v období přeměny feudálního právního řádu v buržoazní 

znamenalo prosazení ochrany občanů před tajnou justicí, jakož i možnosti kontroly soudní 

moci ze strany veřejnosti. Občané získali právo osobní účasti na soudním jednání bez toho, 

aby v něm museli vystupovat přímo jako účastníci či jako osoby na řízení zúčastněné. Jejich 

přítomnost v soudní síni jim umožnila bezprostředně hodnotit činnost soudců, kteří se tak 

dostali pod kritický dohled „obecenstva“, což je nepochybně motivovalo ke kvalitnějšímu 

výkonu své práce. Koneckonců kontrolu některých postupů a chování soudce (např. jeho 

vystupování vůči účastníkům řízení) nelze ani zajistit jinak než právě zpřístupněním jednání 

veřejnosti. Nesmíme opomenout ani výchovné působení tohoto právního principu, třebaže 

tato jeho funkce je spjata spíše s řízením trestním. 

Stěžejní význam zásady veřejnosti soudního jednání potvrzuje její zakotvení v Ústavě 

(čl. 96 odst. 2) a v Listině (čl. 38 odst. 2). Tato zásada je uznávána a ctěna všemi 

demokratickými právními řády a její úpravu najdeme taktéž v mezinárodních právních 

dokumentech - v Paktu občanských a politických práv a v Evropské úmluvě o ochraně 

základních práv a svobod. Tím, že zajišťuje transparentnost výkonu justice, umožňuje 

dosáhnout spravedlivého procesu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy.  
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9.2. Veřejnost soudního jednání 

 
Veřejnost soudního jednání můžeme definovat jako možnost přítomnosti předem 

neurčeného počtu osob v místnosti, v níž probíhá soudní jednání. Ve vztahu k procesním 

stranám se však tato zásada uplatňuje v daleko širší míře a projevuje se např. také jako 

oprávnění nahlížet do spisu, být přítomen při provádění důkazů apod. Jednání soudu prvního 

stupně je obecně vždy veřejné (výjimku představuje jednání před notářem jako soudním 

komisařem). Veřejnosti musí být proto řádně a včas poskytnuty informace o projednávaných 

kauzách, aby se v případě zájmu mohla jednání zúčastnit. Tyto údaje jsou vyvěšovány na 

dveřích soudní síně, která musí být zvolena tak, aby svou velikostí a prostorovým 

uspořádáním skutečně účast veřejnosti dovolovala. 

Porada a hlasování členů senátu o rozhodnutí jsou tajné. Této fáze řízení se může 

kromě nich účastnit jedině zapisovatel. Veřejnosti je přístup odepřen. Rozsudek je naopak 

vždy vyhlašován veřejně, výjimky z tohoto pravidla se nepřipouští. 

 

9.3. Omezování zásady veřejnosti 

 

           Nezákonné omezování veřejnosti ze strany soudců 

Právo veřejnosti účastnit se soudního jednání je nedotknutelné, přesto se bohužel 

stává, že jej někteří soudci občanům upírají nebo se jim jejich přítomnost v soudní síni 

alespoň snaží znepříjemnit. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je prověřována totožnost 

příchozí osoby a dochází k protokolaci jejích osobních údajů. Takový postup je přitom 

z hlediska současné právní úpravy zcela nepřípustný. Navíc mu lze jednoduše předejít tím, že 

se předseda senátu účastníků, jejich zástupců a přítomných dotáže, zda si nejsou vědomi 

skutečnosti, že bude někoho z řad veřejnosti v budoucnu zapotřebí vyslechnout jako svědka. 

V krajním případě je možné tolerovat, poznamená-li si soudce jméno a příjmení přítomných 

osob s tím, že jejich případné svědectví v dotčené právní věci bude poté vyloučeno. V zásadě 

by však měl být postoj soudce vůči veřejnosti spíše nevšímavý, tedy alespoň do okamžiku, 

kdy dojde k narušení hladkého a důstojného průběhu jednání.  
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Pořizování záznamů z jednání 

Pokud jde o pořizování záznamů z jednání, zvukové nahrávky je možné zhotovit 

s vědomím předsedy senátu, příp. samosoudce -  ten tedy nemá možnost např. zakázat 

používání diktafonů. Navzdory jasnému znění zákona (§ 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, v platném znění) však k podobným excesům stále dochází. Jiná je situace 

při vysílání přímých přenosů či pořizování obrazových záznamů. Tyto činnosti lze provádět 

pouze s předchozím výslovným souhlasem předsedy senátu či samosoudce, a jejich 

uskutečnění tak závisí na pouze na dobré vůli rozhodujícího soudce. Asi ale není třeba 

zdůrazňovat, že nevstřícný postoj soudů vůči médiím se jim vrátí v podobě kritiky 

v hromadných sdělovacích prostředcích, což k vytváření obrazu spravedlivého a veřejnosti 

otevřeného soudnictví příliš nepřispívá.  

Zkrátka vždy je třeba mít na paměti, že občané mají na informace ze soudní síně právo 

a soudci si nemohou dovolit rozsah tohoto oprávnění libovolně omezovat. V důsledku 

nezákonného omezení či porušení veřejnosti řízení hrozí zrušení soudního rozhodnutí i jemu 

předcházející řízení v rámci instančního postupu. V obráceném případě, tedy pokud soud 

umožnil přítomnost veřejnosti tam, kde měla být podle zákona vyloučena, se situace liší. Tady 

lze vyhovět opravnému prostředku pouze tehdy, jestliže mohl mít nesprávný postup soudu 

vliv na obsah rozhodnutí. 

Úprava civilního procesu dosáhla v některých evropských zemích (např. ve 

Španělsku) takové úrovně, že zaručuje průhlednost soudního řízení v nejširší míře, a to díky 

obrazovým a zvukovým záznamům, které jsou obligatorně pořizovány v průběhu každého 

jednání. Tyto záznamy se samozřejmě archivují a v případě jakýchkoli pochybností o 

korektnosti průběhu líčení je lze opakovaně přehrát a zjistit tak případná pochybení, ať už na 

straně účastníka či soudce. Tento trend se stal inspirací i pro naše poslance, a tak nás počínaje 

účinností souhrnné novely čekají v této oblasti velké změny. 

Vyloučení veřejnosti a odepření přístupu na jednání 

Veřejnost může být z celého jednání nebo z jeho části vyloučena pouze za podmínek 

stanovených zákonem. Jako důvody jejího vyloučení uvádí o. s. ř. v ustanovení § 116 odst. 2 

ohrožení tajnosti utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, ohrožení 

obchodního tajemství, ohrožení mravnosti a ohrožení důležitého zájmu účastníků, přičemž 

existenci posledně zmíněného důvodu musí prokázat především sami účastníci. Rozhodnutí o 

vyloučení má podobu usnesení, proti němuž se nelze odvolat. I přesto, že jsou podmínky pro 
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vyloučení veřejnosti splněny, může soud přítomnost jednotlivců připustit. Před tím je ale 

poučí o trestních následcích porušení chráněného tajemství.  

Dalším nástrojem soudu sloužícím k omezování veřejnosti jednání je jeho oprávnění 

odepřít přístup k jednání nezletilým a občanům, u kterých existuje obava, že by mohli rušit 

důstojný průběh jednání, např. nevhodným chováním či oblečením. V tomto případě má 

činnost soudu formu opatření, které se pouze poznamená do protokolu o jednání. 

 

 

10. Zásada ústnosti 

 
Se zásadou veřejnosti je úzce spjata zásada ústnosti, protože realizaci zásady 

veřejnosti bez ústního jednání si lze jen stěží představit. Nahlédneme-li do historie, zjistíme, 

že ustálení této zásady v našem civilním právu předcházelo dlouhotrvající období střídání 

protichůdných právních principů. Zatímco klasický římský proces a následně procesy 

středověké byly přísně ústní, v pozdním římském procesu a v procesu kanonickém se 

vyvinulo řízení písemné, které se řídilo pravidlem „quo non est in actis, non est in mundo“. 

Časem se původně ostré hranice mezi oběma procesy (ústním a písemným) stávaly stále více 

propustnými a postupně docházelo k jejich stírání. K tomuto vývoji přispívalo i rozšiřující se 

přesvědčení, že správného rozhodnutí může být dosaženo jen za použití kombinace obou 

zásad. 

Četné výhody ústního jednání dnes už nikdo nepopírá. K jeho největším přednostem 

patří nepochybně rychlost a bezprostřednost. Veškeré sporné otázky mezi stranami jsou 

prostřednictvím jejich ústních projevů řešeny ihned na místě - „tady a teď“. A co je vlastně 

podstatou principu ústnosti? Jednoduše fakt, že celé jednání probíhá ústně za přítomnosti 

účastníků s tím, že soud má povinnost přihlédnout k jejich ústním vyjádřením a vzít je 

v úvahu při svém rozhodování. 

Na plném prosazení zásady ústnosti nic nemění ani skutečnost, že pro některé procesní 

úkony stran (typicky žaloba) se vyžaduje písemná forma, a to s ohledem na požadavek 

určitosti a jednoznačnosti předmětu řízení, jenž však musí být později stejně upřesněn při 

ústním jednání.  

Písemné podklady jsou obvykle soudem nahlas přečteny, aby se s jejich obsahem 

seznámili všichni účastníci.  
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Náznaky zásady písemnosti mohou být spatřovány v tom, že průběh soudního jednání 

se zaznamenává do protokolu a rozsudek se vyhotovuje písemně. 

 

 

11. Zásada přímosti 

 
V návaznosti na zásadu ústnosti se soud při jednání dostává do přímého kontaktu 

s účastníky řízení a zároveň i s důkazními prostředky - provádí výslech svědků a znalců, 

seznamuje se s listinnými důkazy a ohledáním zjišťuje stav věci. Tímto způsobem si může 

soud utvořit daleko lepší představu o projednávané kauze a o poměrech dotčených osob, než 

kdyby s nimi do osobního styku vůbec nepřišel, a teprve na podkladě takto bezprostředně 

získaných poznatků může učinit správné rozhodnutí. 

Částečnou výjimku ze zásady přímosti představují situace, kdy za účastníka jedná jeho 

zástupce, či případy, kdy jsou důkazy prováděny nepřímo prostřednictvím dožádaného soudu. 

Koná-li soud zkrácené řízení, v jehož závěru je vydán platební rozkaz, nebo řízení 

kontumační, jehož výsledkem je vynesení rozsudku pro zmeškání, je princip přímosti 

prolomen zcela. 

Opakem zásady přímosti neboli bezprostřednosti je princip nepřímosti, který je 

neodmyslitelně spojen s procesem písemným. 

 

 

12. Zásada rychlosti a hospodárnosti 

 
Ochrana práv musí být pokud možno co nejúčinnější. Nežádoucí jsou jakékoliv 

nadbytečné formality, které zpomalují postup vedoucí ke skončení řízení. Skutečné efektivity 

může být dosaženo pouze respektováním zásad rychlosti a hospodárnosti, jejichž vyjádření 

nalezneme jednak v doporučeních Rady Evropy, jednak v čl. 38 odst. 2 Listiny a v ustanovení 

§§ 6 a 100 odst. 1 o. s. ř. 

Předpokladem plynulého postupu v řízení je fungující koordinace procesních subjektů.  

Soud postupuje v součinnosti se všemi účastníky, přičemž je veden snahou o rychlé a zároveň 

účinné poskytnutí ochrany práv. Povinnost součinnosti se vztahuje ke všem druhům řízení, ale 

nejvýrazněji se projevuje v řízení sporném, ovládaném zásadou projednací. Zde však 
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poskytnutí součinnosti nelze vynucovat. Neuvede-li strana tvrzení ve svůj prospěch nebo 

nepodaří-li se jí tato tvrzení prokázat, podstatně se tím oslabuje její šance na vítězství. Naproti 

tomu v nesporném řízení platí zásada vyšetřovací a odpovědnost za zjištění skutkového stavu 

se z převážné části přesouvá na soud. 

V nejširším rozsahu se s uplatněním principů hospodárnosti (efektivnosti) a rychlosti 

setkáváme ve zkráceném (rozkazním) řízení, v němž se rozhoduje formou platebního anebo 

směnečného či šekového rozkazu. Jde vlastně o zjednodušení řízení, při kterém není 

nařizováno jednání, a tudíž se ani neprovádí dokazování. Soud rozhoduje výlučně na 

podkladě žaloby. Prostředkem obrany žalovaného je podání odporu, příp. námitek. 

Téma rychlosti civilního procesu a jeho neúměrného prodlužování se často stává 

předmětem úvah Ústavního soudu ČR. Podle jeho stanoviska jsou v demokratickém právním 

státě průtahy v řízení zcela neomluvitelné a nepřípustné, neboť ohrožují právní jistotu a 

důvěru občanů v ochranu jejich práv. V žádném případě je nelze odůvodňovat přetížeností 

soudu, neboť organizační nedostatky uvnitř orgánů státní moci nemohou být občanům na 

újmu. Na druhou stranu však nelze průtahy svádět ani na účastníky jakožto hlavní aktéry 

sporu. To potvrzuje i nález ÚS sv. 35 č. 184, v němž se výslovně uvádí, že „i za situace, kdy 

se na průtazích v řízení podílejí jeho účastníci, musí soud, s využitím prostředků, které mu 

poskytují příslušné procesní předpisy, dostát svým povinnostem vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod a z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.“65 

S nedodržením zásad rychlosti a hospodárnosti zákon v některých případech spojuje 

nastoupení závažných právních následků. Jedná se o případy, kdy nejsou splněny určité 

procedurální požadavky, a účastníka, který měl jejich naplnění zajistit, tak automaticky 

postihne sankce. Typickým příkladem je rozsudek pro zmeškání (§ 153b o. s. ř.). Jeho vydání 

může být navrhnuto žalobcem, který se dostavil k jednání, pokud žalovaný bez důvodné a 

včasné omluvy zmeškal jednání, jež se ve věci konalo, ačkoli byl o následcích nedostavení se 

poučen a byla mu do vlastních rukou řádně doručena žaloba i předvolání, a to nejméně deset 

dnů (ve věcech uvedených v § 118b nejméně třicet dnů) přede dnem, kdy se jednání mělo 

konat.   

 

                                                      
65 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z.: Občanský soudní řád - Komentář, I. díl, 7. vydání, C. H. Beck, s. 14 
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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. 
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FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF COMMON PLEA 
 

SUMMARY 
 

(Resumé) 
 

The main topic of the thesis is fundamental principles of common plea.  

 

I have chosen the topic, because I am convinced that good orientation in this field of 

law is an excellent pre-requisite for good performance in all legal professions. The 

fundamental principles of common plea shall be known by judge leading the procedure, by 

attorney defending rights of his/her clients and helping them to prove facts of which they 

would take an advantage, as well as by state prosecutor participating under the setting 

conditions in the common plea. 

 

My thesis is divided into the five parts. The reason for choosing the topic and the main 

aim of my work has been explained in the first part. 

 

The second part is named “The Evidence”. For the judgement, the court of justice has 

to have knowledge about legal issues (iura novit curia) as well as knowledge about facts of 

the case (those are proved by evidence during the procedure). Proving procedure is a legally 

entitled procedure which is considered to be essential for the common plea. First, it is 

necessary to define what has to be proved (the object of prove procedure) and by which 

means (proper evidence). 

 

The next chapter named “Development of the Common plea as a fight for changes of 

different principles” is dedicated to fundamental principles from the historical point of view. 

This chapter describes development of fundamental principles of common plea during various 

historical periods - from the ancient Rome, through European Middle Age, to Czechoslovak 

and Czech common plea in the 20th century. 

 

The fourth chapter plays a crucial role in my thesis. The term “Fundamental principles 

of common plea” is explained at the beginning and the remaining part comprises explanations 



  

 
 

 

of each principle. The first pair of opposite fundamental principles is the ex officio principle 

and the principle of disposition which core is possibility of parties to have control over the 

procedure as well as procedure object. The next is the principle of hearing meaning that the 

court deals only with the question set up by the parties, and its opposite - the principle of 

investigation. Both pairs of these principles are very important. The next part of this chapter 

deals with the principle of adversary vs. the principle of co-operation, the principle of free 

evaluation vs. the principle of legal theory of evaluation and the principle of unity of 

procedure vs. the principle of concentration of procedure. The principle of unity of procedure 

means that the whole procedure is one unit and the chronology of the legal steps is not strictly 

determined while the theory of concentration of the procedure means that there is a strictly 

determined time for each legal step and for the presentation of evidence set directly by the law 

or by the judge. The rest of this chapter focuses on the principle of the legal truth and the 

principal of material truth.  

 

The fourth chapter is completed with the explanation of the principle of equality of 

parties, the principle of publicity, the principle of viva voce and the principle of straightness 

of the procedure. 

 

The last chapter summarizes the importance of all the principles and focuses on their 

further development especially in the case of avoiding obstacles in the common plea.  
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