
Resumé 

     Téma dokazování v civilním procesu jsem si vybrala především z toho důvodu, 

neboť považuji tuto problematiku nejen za velice zajímavou, ale i z hlediska další 

odborné praxe za velmi podstatnou. Dokazování v civilním procesním právu zahrnuje 

nejen aktivitu stran při uplatňování jejich subjektivních práv, ale i činnost soudu, jehož 

úkolem je zajistit spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků. Neboť 

dokazování v civilním procesu je problematikou značně rozsáhlou, omezila jsem se v 

mé práci na osvětlení základních institutů dokazování v civilním procesu a více jsem se 

věnovala aktuálním otázkám vybraných důkazních prostředků, a to otázce uložení 

povinnosti platit zálohu na náklady důkazu znaleckým posudkem a otázce provedení 

důkazu výslechem nezletilého. 

     V rámci kapitoly prvé jsem se pokusila o rozbor pojmu dokazování a specifikování 

předmětu dokazování z hlediska jeho pozitivního a negativního vymezení, tedy 

zkráceně řečeno tím, co je a co není předmětem dokazování. Krátce jsem se dotkla i 

problematiky komunitárního práva v souvislosti s členstvím České republiky 

v Evropské unii. V rámci této kapitoly bylo nezbytné též uvést institut právních 

domněnek, které - nejen však v procesním právu - usnadňují dokazování v případech, 

kdy by některé skutečnosti dokázány být nemohly či by jejich dokázání činilo potíže. 

V dalším je vyložen institut předběžné (prejudiciální) otázky a postup soudu v tomto 

případě. Součástí kapitoly prvé je i rozbor aplikace úvahy soudu dle ustanovení § 136 o. 

s. ř. Bylo nezbytné se dotknout problematiky shodných tvrzení účastníků a postupu 

soudu v tomto případě ve sporném či nesporném řízení. Závěrem kapitoly prvé je 

pojednáno o procesních povinnostech a břemenech v důkazním řízení včetně otázky 

přenášení a dělení důkazního břemene. 

     Kapitola druhá je věnována zásadám ovládajícím dokazování a to jak z hlediska 

sporného tak nesporného řízení. Zvlášť jsou v této kapitole zmíněny zásada přímosti 

provádění důkazů, zásada materiální a formální pravdy a zásada koncentrace řízení, 

která v rámci novelizace občanského soudního řádu doznala určitých změn. 

     V kapitole třetí je popsán průběh dokazování, a to fáze navrhování důkazů, fáze 

obstarávání důkazů, fáze provádění důkazů a fáze hodnocení důkazů. V rámci 

hodnocení důkazů soudem jsem se mimo jiné v krátkosti dotkla i problematiky 

opomenutých důkazů. 



     Kapitola čtvrtá ve stručném nástinu uvádí jednotlivé důkazní prostředky s tím, že 

větší prostor je ponechán aktuálním otázkám v této oblasti, a to otázce uložení 

povinnosti platit zálohu na náklady důkazu znaleckým posudkem a otázce provedení 

důkazu výslechem nezletilého. 

     Má práce je zaměřena na osvětlení základních institutu dokazování v civilním 

procesu a zhodnocení platné právní úpravy a jejího souladu s ústavně zaručenými právy. 

V tomto ohledu jsem posuzovala i otázku uložení povinnosti platit zálohu na náklady 

důkazu, kdy jsem zaujala názor, že současná platná právní úprava této otázky by při 

jejím striktním dodržování a za současného nedostatečného posouzení otázky 

osvobození od soudních poplatků mohla vést k porušení práva na spravedlivý proces. 

Nicméně s ohledem na aktuálnost této otázky a tím i nedostatek judikatury v tomto 

směru se jedná o hodnocení z hlediska teoretického. V závěru své práce se zaobírám též 

otázkou provedení důkazu výslechem nezletilého a poukazem na tu skutečnost, že tento 

institut není v platné právní úpravě civilního soudního řízení řádně upraven. Zároveň 

konstatuji, že je otázkou, zda by nebylo vhodné i účelné upravit možnost, aby pro práci 

s nezletilými dětmi v civilním soudním řízení byla k dispozici osoba, jež by byla řádně 

proškolena pro tuto práci a která by tak mohla zaručit, že výslech nezletilého dítěte bude 

prováděn tak, aby nejen odpovídal specifičnosti tohoto důkazního prostředku, ale aby i 

provedení tohoto důkazu bylo finalizováno pokud možno co nejúspěšnějšími výsledky. 
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