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Důkazní prostředky v civilním řízení

     Diplomová práce pojednává o důkazních prostředcích českého civilního procesu, které 

jsou upraveny v hlavě druhé (dokazování), části třetí (řízení v prvním stupni) zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Práce se skládá z deseti kapitol. Stěžejní kapitoly se 

jmenují po jednotlivých civilních důkazních prostředcích a jsou seřazeny postupně tak, jak je 

seřadil občanský soudní řád. Jedna kapitola je věnována důkazním prostředkům v českém 

civilním procesu neupraveným. Mezi české civilní důkazní prostředky patří svědek, znalec a 

znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, listiny, ohledání a výslech účastníků.

    Kostru práce tvoří poznatky z oficiální literatury tří českých právnických fakult a to 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Tato hlavní linie je doplňována 

českou soudní judikaturou vztahující se k problematice civilních důkazních prostředků a 

odbornými články publikované v současných i již zaniklých právnických časopisech.

     V každé této kapitole jsem snažil o nastínění historického vývoje určitého důkazního 

prostředku a o analýzu jejich současné zákonné podoby v českém civilním procesu. Tyto 

poznatky jsem doplňoval o právní názory právních akademiků i jednotlivých právníků 

z praxe, popřípadě jsem si dovolil vyslovit svůj vlastní názor. Často uvádím přesnou citaci 

jednotlivých vět z rozhodnutí českých soudů, které souvisí s problematikou důkazních 

prostředků. Upozorňuji na změny ustanovení v důkazních prostředcích vytvořené velkou 

novelou občanského soudního řádu zákonem č. 7/2009 Sb.

   V kapitole o svědcích se zaměřuji na poučovací povinnost soudu, povinnosti svědků a jejich 

práv zaručenou Listinou základních práv a svobod, psychologickými aspekty u svědecké 

výpovědi, na nové ustanovení o výslechu statutárních orgánů nebo jeho členů. Společně 

s kapitolou o znalcích popisuji případnou trestněprávní odpovědnost svědků, znalců a 

tlumočníků. V kapitole o listinách dávám největší prostor problematice o zpochybňování 

důkazního prostředku prostřednictvím soukromé listiny, u výslechu účastníků zase pojmu 

subsidiarity tohoto důkazního prostředku. V předposlední kapitole o jiných důkazních 

prostředcích (důkazní prostředky neupravené v občanském soudním řádu) se snažím podat 

srozumitelně zprávu o tom, co lze a nelze v českém civilním procesu použít jako důkazní 

prostředek.   
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