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                                                 Shrnutí

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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                                                      1. Úvod

     Téma diplomové práce ,,Důkazní prostředky v civilním řízení“, jsem si vybral na základě 

toho, že civilní proces považuji za nejzajímavější právní obor a dokazování za jeho stěžejní 

část. Z obsáhlé materie systému dokazování v civilním procesu jsem si zvolil problematiku 

důkazních prostředků. Práci jsem vytvořil z poznatků oficiální literatury pro posluchače tří 

právnických fakult. A to Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dále jsem 

čerpal z příslušných právních předpisů, z judikatury českých soudů, z právních komentářů a 

odborných článků publikovaných v současných i zaniklých právnických časopisech.

     Od druhé kapitoly, která pojednává všeobecně o pojmu důkazních prostředků do kapitoly o

jiných důkazních prostředcích (civilní důkazní prostředky neupravené v občanském soudním 

řádu) jsem osnovu práce uspořádal v takovém pořadí, v jakém jednotlivé důkazní prostředky 

upravuje občanský soudní řád. V každé této kapitole jsem se snažil o nastínění historického 

vývoje určitého důkazního prostředku a o analýzu jeho současné zákonné podoby v českém 

civilním procesu. Tyto poznatky jsem doplňoval o právní názory právních akademiků i 

jednotlivých právníků z praxe, případně jsem si dovolil vyslovit názor na ,,de lege ferenda“

(úvaha o tom, jaké by právo mělo být) svůj. 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 právnických osob

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.

         



                              2. Pojem a cíle důkazních prostředků

     Důkazem je určitá skutečnost, jejímž prostřednictvím lze zjistit jinou skutečnost. Důkazní 

prostředek je zdrojem poznání existence této skutečnosti, tedy nositelem důkazu. Jeho 

zákonné ustanovení v § 125 občanského soudního řádu (dále zákon nebo OSŘ) zní: ,,Za 

důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, 

znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo 

exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení 

důkazu předepsán, určí je soud“. Zákon užívá pro pojem důkazní prostředek označení důkaz.

Pojem důkaz, zákon tedy užívá ve dvojím slova smyslu. A to pro důkaz jako takový a pro 

důkazní prostředek.  Důkaz je pojem abstraktní, který je vyjádřen v konkrétní podobě právě 

důkazním prostředkem, protože občanský soudní řád nijak nerozlišuje důkazní váhu 

jednotlivých důkazních prostředků. V tomto poznatku tkví hlavní rozdíl mezi důkazem a 

důkazním prostředkem.     

     Zákon není přesný ani ve výčtu důkazních prostředků v citovaném ustanovení § 125 OSŘ. 

Důkazním prostředkem rozhodně není výslech svědků, ale svědek sám. A nebude to ani 

zpráva, ale listina, na které bude tato zpráva zachycena. Zákon slovem ,,zejména“ vyjadřuje, 

že tento výčet není taxativní, ale demonstrativní. Soudy tedy mohou ke zjištění skutkového 

stavu použít i jiné důkazní prostředky, v zákoně neupravené. Pokud bude soud provádět 

dokazování pomocí jiných důkazních prostředků, soud musí určit způsob provedení důkazu 

podle povahy konkrétního důkazního prostředku. Důkaz tedy může být proveden fotografií,

videozáznamem nebo audionahrávkou, prostřednictvím reprodukčního zařízení. Někteří autoři 

tvrdí, že z teoretického hlediska, nelze na tyto prostředky pohlížet jako na důkazní prostředky, 

protože tím je svědek, který by takový záznam natočil nebo listina, která by byla zachycena 

například fotografií.1 To by ovšem takový záznam musel svědek udělat sám. Pokud by 

záznam byl pořízen například automatickým kamerovým systémem, bez přímé obsluhy 

člověka, domnívám se, že by mohl být, pokud by byl soudem jako důkaz připuštěn, nositelem 

důkazu, tedy důkazním prostředkem.    

     Pro srovnání zákon číslo 141/1961 Sb., trestní řád vymezuje důkazní prostředky v § 89 

odst. 2. takto: ,,Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věcí, zejména výpovědi 

obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.“
                                                
1 Kindl M., Šíma A., David O.: Občanské právo procesní, 2. rozšířené vydání, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2008, str. 
202



Trestní řád, stejně jako občanský soudní řád, používá pro ,,své“ důkazní prostředky označení 

důkaz. I jeho výčet důkazních prostředků je demonstrativní. I zde si lze těžko představit 

důkazní prostředek, který by nebylo možné podřadit pod některý z těch, které zákon uvádí.

Teorie trestního práva rozděluje důkazní prostředky na osoby nebo věci. Ve starší

trestněprávní literatuře se tradičně tyto prameny důkazů označují na osobní (výslech 

obviněného, svědků, znalců, ohledání osoby) a věcné (předměty ohledání, přečtení listiny).2

       Důkazní prostředky se v českém civilním řízení, podobně jako důkazy (viz. níže), dělí na 

přímé a nepřímé. Přímé důkazní prostředky umožňují soudu přímé poznání skutečnosti. 

Takové přímé poznání umožňuje pouze ohledání věci, osoby nebo místa. Důkazní prostředky 

nepřímé umožňují soudu poznání skutečnosti zprostředkovaně a to osobami (svědci, znalci) 

nebo věcmi (listiny, obrazové záznamy).

Důkazní prostředky v zahraničí

     ,,V katalogu“ důkazních prostředků, který je obdobný v kontinentálním i anglosaském 

procesu a v podstatě zahrnuje ohledání (přímé vnímání předmětů, které mají význam pro 

posouzení sporu), svědky, znalce (znalecké posudky), listiny a výslech stran jako účastníků 

řízení lze nalézt určitou shodu. Z hlediska rozlišování důkazních prostředků má určitý význam 

jejich ,,klasické“ dělení, založené na diferenciaci osob a věcí. Toto dělení rozlišuje mezi 

důkazy podávanými osobami a důkazy, jenž mají charakter věcných prostředků, 

vysvětlujících skutkové okolnosti. Podobně lze nalézt určitou shodu v rozlišování obecné a 

zvláštní části důkazního práva v procesu kontinentálním i anglosaském. V kontinentálním 

procesu obecná část zahrnuje problematiku opodstatněnosti důkazů, potřebnosti důkazů, 

navrhování důkazů a nařízení dokazování. V anglosaském civilním procesu obecná část 

problematiky důkazních prostředků podobně zahrnuje ,,discovery scope and limits, protective 

orderes, sequence and timing of discovery“.V procesu kontinentálním i anglosaském se 

uplatňují práva na odepření podání vysvětlení z určitých, zákonem stanovených důvodů. 

Právní úprava možnosti odepření poskytnout požadované informace je však v různých 

právních řádech rozdílná. V kontinentálním civilním procesu je spíše obecná, v procesu 

anglosaském je upravována jednotlivě, resp. ohledně každé metody předběžného vyhledávání 

zvlášť. V anglosaském procesu se také výrazněji uplatňuje zaměnitelnost důkazu výpovědí 

                                                
2 Jelínek J. a kol.: Trestní právo procesní, 4. vydání, Eurolex Bohemia s.r.o., Praha, 2005, str. 341



vyslýchané osoby a listinou. Informace je považována za náležitě podanou jak v případě 

výpovědi vyslýchané osoby a obsahu listiny, tak v případě předložení této listiny.3     

     ,,Numerus clausus“ důkazních prostředků je spíše jen formálním pokračováním 

dlouhodobých tradic, které jsou fakticky překračovány i v zemích, jejichž civilní soudní řády 

nestanoví, že za důkaz mohou sloužit v podstatě všechny prostředky způsobilé podat 

informaci o skutečnostech důležitých pro posouzení věci. V podstatě však spor mezi zastánci 

pevného a nepřekročitelného ,,katalogu důkazních prostředků“ stanoveného zákonem a 

představiteli názoru, že důkazním prostředkem může být všechno, čím lze objasnit 

rozhodující skutkový stav, má celkem nepatrný, spíše zanedbatelný praktický význam. I 

právní řády, založené na pevném a úzkém katalogu důkazních prostředků, se v praxi zpravidla 

nevyhnou jejich faktickému překračování, které je tolerováno. ,,Prakticky je ve všech 

vyspělých zemích situace taková, že jejich civilní soudní řády podrobně upravují pouze 

poměrně ,,úzký katalog“ důkazních prostředků, které v podstatě pokrývají všechnu běžnou 

praktickou potřebu soudního dokazování. Z teoreticky důsledného hlediska je ovšem třeba 

trvat na tom, že důkazním prostředkem může být všechno, co je způsobilé k podání informace, 

potřebné k vydání věcně správného rozhodnutí (tedy např. i chování procesní strany 

v průběhu soudního řízení apod.). Podrobná právní, obsažená v civilních soudních řádech, 

ovšem může být zaměřena pouze na důkazní prostředky nejfrekventovanější.“4

Historie důkazních prostředků

     Převládajícím rysem dokazování bylo až do konce 14. st. řízení ordálové (boží soudy). 

Ordálem se nazývá iracionální důkaz, kterým strany za využití přírodních sil či s odvoláním 

na nadpřirozené mocnosti, v době křesťanské na Boha, dokazovaly pravdivost svého tvrzení. 

Existence ordálů a jejich rozvoj souvisel u nás s nízkou autoritou ústřední státní moci, která 

mohla jen zcela nedostatečně poskytnout záštitu místním soudům a napomáhat výkonu jejich 

rozhodnutí. A tak se autorita soudců zaštítila autoritou ,,boží“. Soudci tedy vlastně sami

nerozhodovali, pouze sledovali, zda jsou dodržena pravidla, podle kterých dokazování 

probíhá. Tato pravidla byla neobyčejně formální, podrobná a spletitá. Podle pojetí ordálového 

procesu to tedy nakonec byl Bůh, který rozhodl. Soudci pak jen konstatovali výsledek, jenž 

                                                
3  Macur J.: Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení, 1. vydání, Masarykova 
univerzita, Brno, 2001, str. 79 - 89 
4 Macur J.: Důkaz výslechem účastníka v civilním soudním řízení, Časopis pro právní vědu a praxi, 2001, č. 4. 
str. 358 – 366



byl důsledkem božího rozhodnutí, tedy mimo jakoukoli kritiku. Postupem doby se rozvinula 

řada ordálů, jejichž užití bylo zakotveno v obyčejovém právu a jejichž absolvování bylo 

soudem stranám ukládáno. Již Dekreta Břetislavova (1039) mluví o soudu vody a žhavého 

železa. Dále byl užíván ordál soudního souboje a ordálova přísaha, vrhání hřebí – losování.5

Ordály ve větší míře nepřežily husitskou dobu. Za stavovské monarchie se vyskytovaly jen 

výjimečně.

Pojmy spjaté s důkazními prostředky

     Teoretická právní definice říká, že dokazování je postup soudu (výjimečně jiného orgánu) 

a účastníků, procesním právem zvlášť upraven, směřující k utvoření potřebných skutkových 

poznatků o rozhodných skutečnostech. ,,Dokazování je součástí každého jednotlivého 

civilního řízení, proto bývá označován za páteří civilního procesu."6 V procesním smyslu je to 

právem normovaný postup, který nemůže probíhat jinak, než jak ukládá zákon. Porušením 

této podmínky by došlo k porušení ústavní zásady na spravedlivý proces. Dokazování 

provádí soud a předmětem dokazování je to, co má být dokázáno. Soud při procesu 

dokazování získává konkrétní a individuální  quaestio facti (skutkové poznatky). Takové 

poznatky soud získává přímo nebo zprostředkovaně. Skutkové poznatky, získané soudcem 

mimo proces dokazování, nejsou přípustné. Tím by došlo k porušení principu nezávislosti a 

nestrannosti soudu. Soudce by potom musel být vyloučen pro podjatost, jak ukládá § 14 a 

násl. OSŘ. Pouze soud rozhoduje o tom, zda skutečnost je dostatečně prokázána. Pokud určitá 

skutečnost zůstane non liquet (nevyjasněna), tak i přesto musí soud o ni rozhodnout. 

V opačném případě by došlo k denegatio iustitiae (k odepření spravedlnosti). Quaestio iuris

(poznatky právní) je soud povinen znát. Jejich poznání získává mimo proces dokazování, platí 

zde pravidlo iura novit curia (soud zná právo).

     § 121 OSŘ vyjímá skutečnosti, které není třeba dokazovat. Jsou to skutečnosti obecně 

známé tzv. notoriety. Obecně známá skutečnost je taková skutečnost, která je známa místně 

širokému okruhu osob. Dále jsou to skutečnosti známé soudu z jeho činnosti. To jsou takové 

skutečnosti, o kterých je většinou veden soudní spis. A konečně právní předpisy uveřejněné 

nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky. Jak již bylo řečeno, iura novit curia. Tato 

podmínka se ovšem nevztahuje na právní předpisy nižší právní síly, které se ve Sbírce České 

                                                
5 Malý K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. vydání, Linde Praha a.s., Praha, 
2003, str.116
6 Winterová A. a kol.:  Civilní právo procesní, 4. vydání,  Linde Praha a.s., Praha, 2006, str. 245



republiky nepublikují a ani na cizí právo. Pokud se tyto předpisy použijí v řízení před 

soudem, je třeba dokazovat jejich existenci i jejich obsah.   

     Výsledky, které se získávají procesem dokazování, jsou důkazy. Důkazy jsou takové 

skutečnosti (jak již bylo poznamenáno), jejímž prostřednictvím je možno zjistit jinou 

skutečnost, která je předmětem dokazování. Dělí se na důkazy přímé a důkazy nepřímé. U 

důkazu přímého vyplývá jeho platnost z argumentu přímo.  U nepřímého důkazu dospíváme 

k výsledku, až při další myšlenkové operaci. Jsou nazývány tzv. indiciemi. Protidůkazem je 

důkaz o tom, že určitá skutečnost neplatí, aniž by bylo dokázáno, že platí jiná skutečnost. 

Protidůkaz je přípustný vždy, i u tzv. nevyvratitelných domněnek (viz. níže). Důkaz opaku je 

důkazem o tom, že platí opak. Je přípustné ho vždy použít na takovou skutečnost, která je 

výsledkem demonstrace. Navrhování a označování důkazů dle § 120 odst. 1 OSŘ je 

povinností účastníků. Tato povinnost, která je označována za důkazní povinnost, je závislá 

na druhu řízení, nejvýraznější je pochopitelně v řízení sporném (viz. níže). Navržené důkazy 

obstarává soud, pokud je nepředloží sám navrhovatel. Provádění a hodnocení důkazu je 

zásadně záležitostí soudu. Hodnocení důkazu je dle § 132 OSŘ zcela volné, podle úvahy 

soudu. Dále mají účastníci řízení povinnost tvrzení, tedy povinnost uvést skutečnosti důležité 

pro rozhodnutí. Obě povinnosti jsou spojeny s důkazním břemenem (procesní odpovědnost 

účastníka za to, že soudu budou rozhodné skutečnosti, k nimž se důkazní břemeno vztahuje, 

prokázány) a břemenem tvrzení (procesní odpovědnost účastníka za to, že se soud potřebnou 

skutečnost dozví).

     Praesumtiones je označení pro právní neboli zákonné domněnky. Ty ukládají soudu, aby 

vzal za prokázané to, co bezpečně prokázané není, ale co mu taková domněnka ukládá 

vyvodit z určitých zjištěných skutečností. Většinou bývají opřeny o zkušenostní předpoklad, 

že stanovený závěr je pravděpodobný.  Praesumtio iuris je vyvratitelná právní domněnka, 

která ukládá soudu, aby považoval určitý závěr za zjištěný, přičemž připouští důkaz opaku. 

Praesumtio iuris et de iure je nevyvratitelná právní domněnka, která nepřipouští důkaz 

opaku. Je zde ovšem přípustný protidůkaz. Praesumtiones homini seu facti jsou skutkové 

domněnky, které jsou založeny na všeobecné lidské zkušenosti.

     Výběr předmětu, tedy toho co je třeba dokázat, vybírá soud, který jednání řídí a posléze 

v něm rozhodne. Záleží na tom, zda v daném řízení jde o řízení sporné nebo nesporné.

Občanský soudní řád takové rozdělení civilního řízení nezná. ,,Jde o jednu z teoretických 



koncepčních otázek s velkými praktickými dopady“.7 Řízení sporné, uvedené v § 120 odst. 3 

OSŘ, je ovládáno zásadou dispoziční a projednací, kdežto řízení nesporné, uvedené v § 120 

odst. 2 OSŘ, pak zásadou oficiality a zásadou vyšetřovací. Tyto principy patří mezi odvětvové 

principy civilního práva procesního. Zásada dispoziční vyjadřuje, že procesní iniciativa je 

dána do rukou účastníků, kdežto zásada oficiality tuto procesní iniciativu dává do rukou 

soudu, který sám rozhoduje o zahájení určitého řízení. Zásada projednací znamená, že soud 

projednává v procesu to, co mu účastníci řízení předloží k posouzení a naopak zásada 

vyšetřovací (inkviziční) uděluje povinnost soudu, aby skutkový stav sám vyšetřil (i zde ovšem 

mají účastníci řízení povinnost uvádět rozhodné skutečnosti a nabízet důkazy) a za objasnění 

skutkového stavu nese odpovědnost. Tyto skutečnosti se projevují v otázkách důkazního 

řízení. Předmět dokazování ve sporném řízení jsou ty skutečnosti, které jsou sporné. 

Skutečnosti, které mezi účastníky sporného řízení nejsou sporné, ale jsou shodné, může soud, 

jak říká zákonná úprava § 120 odst. 4 OSŘ, ,,vzít za své“. Tím je tedy do předmětu 

dokazování nezahrnuje, pokud o nich nemá pochybnosti. 

     Novela občanského soudního řádu zákonem č. 7/2009 přinesla změnu do § 120 odst. 3 

OSŘ. Před novelou platilo: ,, Nejde-li o řízení uvedená v odstavci 2, může soud provést jiné 

než účastníky navržené důkazy v případech, kdy potřeba jejich provedení ke zjištění 

skutkového stavu vyšla v řízení najevo“.  Nyní citované ustanovení zní: ,,Nejde-li o řízení 

uvedená v odstavci 2, může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy 

jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu“. Změna tedy spočívá 

v tom, že se slova ,, potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu vyšla v řízení 

najevo“ nahrazují slovy,, jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu 

spisu“. Omezení důkazní iniciativy soudu tím, že může ,,svévolně“ provést jen takové 

důkazy, které vyplývají z obsahu spisu, pokládají někteří autoři spíše za kosmetickou úpravu, 

která se v důkazní praxi soudů reálně neprojeví.8 Jiní autoři podrobili změnu kritice. 

Argumentují, že jde o zásadní zvýraznění zásady projednací pro civilní soudní řízení sporné, 

které je provedeno na úkor ostatních zásad sporného řízení. Podle jejich názoru, změna 

citované zákonné úpravy vylučuje zcela jakoukoli aktivitu soudu při zjišťování skutkového 

stavu ve sporném řízení, omezuje soud na subjekt, který provádí důkazy navrhované stranami 

                                                
7 Winterová A. a kol.:  Civilní právo procesní, 4. vydání, Linde Praha a.s., Praha, 2006, str. 79

8 Svoboda K.: Nový režim koncentrace v civilním sporu – z bláta do louže, Bulletin advokacie, 2009, č. 3, str. 23



sporu a na hodnotitele důkazů. Problematika dokazování je redukována, zcela opomíjí šíři 

možných variant a k redukci dochází bez odpovídající kompenzace.9

     V nesporném řízení je soud ze zákona povinen provést i jiné důkazy ke zjištění skutkového 

stavu, než byly účastníky navrhovány (§ 120 odst. 2 OSŘ).

     Objeví-li se v civilním řízení taková právní otázka, která sama není předmětem řízení, ale 

je způsobilá být samostatným předmětem řízení a na jejím vyřešení je závislé rozhodnutí, 

které má soud učinit, nazývá se prejudiciální otázkou. Tyto otázky řeší § 135 OSŘ, který ve 

svém druhém odstavci stanoví, že prejudiciální otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému 

orgánu, může soud posoudit sám, ale pokud již o takové otázce příslušný orgán rozhodl, soud 

z něho bude vycházet. ,,Posouzení předběžné otázky v jiném řízení nemůže být vyjádřeno 

formou výroku, který by zakládal překážku věci rozsouzené, ale může se projevit jen ve 

způsobu rozhodnutí o návrhu ve věci samé a může být uvedeno jen v odůvodnění“ (R 

61/1965). Zmíněný paragraf ve svém prvním odstavci stanoví, které otázky soud řešit nesmí. 

Tím jsou otázky osobního stavu a zda byl spáchán trestný čin nebo přestupek a kdo je 

spáchal.    
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(vyšetřovací důkaz ve sporném řízení?), Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Okresní soud v Olomouci, 
Česká republika, str. 6



                                 3. Svědek a svědecká výpověď

     Svědek, je nejčastěji používaným důkazním prostředkem. Zákon neobsahuje definici 

svědka. Jen negativním vymezením lze dojít k závěru, že svědkem je fyzická osoba, odlišná 

od soudu, od účastníků řízení, popřípadě od jejich zákonných zástupců, kterou předvolal soud, 

aby vypovídala o skutečnostech, které mají být předmětem dokazování, jenž tato osoba 

vnímala svými smysly. Jinak řečeno, svědkem může být jakákoliv fyzická osoba, která je 

schopna vypovídat o určité skutečnosti, kterou tato osoba vnímala svými smysly, tedy o tom, 

co viděla či slyšela apod.

Historie svědka a svědecké výpovědi

     Svědek, jako důkazní prostředek, se rozvinul v době absolutistického státu v letech 1620 –

1783. Za svědky v té době byly brány osoby, které z vlastní autopsie (z vlastních počitků –

zrakem, sluchem, hmatem, případně čichem) svědčily o skutečnostech důležitých pro 

rozhodnutí soudu. U práva patrimoniálním a stavovského státu platila zásada významu 

svědecké výpovědi na osobním statusu svědka. A právo předepisovalo počet svědků, jimiž má 

určitá skutečnost být na soudě prokázána. U soudu se posuzovala zvláštní svědecká 

způsobilost. Podle Zákona soudního pro laiky se soud nesměl opírat o rozhodnutí o svědectví 

dětí proti svým rodičům a otroci a závislé svobodné osoby nesměli svědčit ani proti, ani ve 

prospěch svého pána. Na Moravě vdané ženy až do roku 1587 nesměly svědčit vůbec. Osoby, 

které vykonávaly určité nečestné povolání, nesměly také vůbec svědčit (např. nevěstky, kati). 

Svědecká výpověď nabyla podobu protokolu v právu absolutistického státu. V rámci práva 

občanského státu byla svědecká výpověď nejčastějším důkazním prostředkem u soudu. Soud 

na základě zásady volného hodnocení důkazů nebyl vázán počtem svědků a právní význam 

pro rozhodnutí mohl volně posuzovat.10 Svědectví bylo povinné jak pro řízení 

občanskoprávní, tak pro řízení trestní. Mohlo mít ústní nebo písemnou formu. Povinnost 

dostavit se k výpovědi měl svědek vůči soudu, nikoli vůči straně, která ho navrhla za svědka. 

Otázky, které si strana přála zodpovědět, musely být písemně formulovány a předem 

oznámeny protistraně. Výslech, který prováděli menší úředníci, započal na jména svědků a 

údaje, podle kterých se usuzovalo na hodnověrnost svědectví. Ve sporech o čest, hrdlo, tj. 

život, a dědictví, čili majetek, musel svědek vypovídat osobně pod přísahou před menšími 

zemskými úředníky. Přísaha mohla nahradit dokazování, mohla být vyžádána spornou 

stranou, nařízena soudem nebo uložena rozhodnutím zemského soudu. Ten, kdo odmítl 
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přísahat, měl být potrestán zemským soudem. Požadovala-li uložení přísahy protistrana a 

přísaha byla odmítnuta, soud rozhodl v neprospěch odmítající strany a ve prospěch strany 

žalované. Svědky bylo možné vyslýchat jen za přítomnosti přísežného písaře, za odmítnutí 

svědectví mohla být uložena pokuta. Svědkům poddaným, musela sporná strana žádající 

jejich výpověď uhradit cestu k zemským deskám. Poskytnout svědeckou výpověď byl 

povinen i šlechtic, pokud byl o ni požádán. Jestliže šlechta potřebovala svědectví měšťana, 

spolupůsobila při získání svědectví příslušná městská rada.11

Svědek podle občanského soudního řádu

    Současný svědek má svědeckou povinnost. Tato povinnost je všeobecná, která ukládá 

každé fyzické osobě se na předvolání k soudu dostavit a vypovídat (§ 126 odst. 1 OSŘ).

Předvolává se písemně, telefonicky nebo faxem, v dostatečném předstihu, aby plnění jeho 

svědecké povinnosti nenarušilo jeho pracovní povinnosti, či osobní nebo rodinné povinnosti.

Svědek je nezastupitelný, protože jeho postavení je založeno na jeho osobním vnímání. Osoba 

v postavení svědka musí mít způsobilost vnímat a vypovídat o tom, co vnímala. Svědek 

nemusí mít plnou způsobilost k právním úkonům a tato způsobilost může zcela chybět, ovšem

(i když to zákon výslovně neukládá) výslechu může být podrobena jen taková fyzická osoba, 

která má odpovídající duševní a tělesnou způsobilost. O takovéto způsobilosti rozhodne 

soudce, který posoudí schopnost takového svědka vypovídat a zda jeho výpověď bude 

věrohodná. A tak před výslechem osoby, u které vzniká podezření, že je nezpůsobilá svědčit, 

se soud musí přesvědčit, zda má schopnost vnímat a zda je schopná o tom, co svými smysly

vnímala, soud informovat. Hlavně u dětí a osob, které trpí takovou tělesnou nebo duševní 

poruchou, která je zbavuje možnosti řádně vnímat a o svých poznatcích informovat soud, se o 

tom může přesvědčit vhodně formulovanými otázkami. Pokud soud zjistí, že předvolaná 

osoba není schopna svědčit, upustí od jejího výslechu jako svědka. Pokud však vznikne jen 

pochybnost o tom, či vnímání této osoby mohlo být přesné nebo reprodukce vnímaného je 

správná, soud musí dotyčnou osobu vyslechnout, protože hodnověrnost její výpovědi je 

otázkou hodnocení tohoto důkazu.  

     Svědecká způsobilost není vázána na nepodjatost či nestrannost svědka a tedy svědkem 

může být osoba zaujatá ve prospěch nebo v neprospěch některého z účastníků. Soud tuto 

podjatost bude při výpovědi svědka zjišťovat a při hodnocení této svědecké výpovědi brát 

v úvahu. Splnění svědecké povinnosti je vynutitelné zákonnými prostředky, kterými jsou 
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předvedení k jednání orgány policie podle § 52 OSŘ nebo uložení pořádkové pokuty až do 

výše 50.000- Kč dle § 53 OSŘ. Předvedení svědka však nemůže zabránit ani předcházející 

omluva ze strany svědka na jednání soudu, pokud soud tuto omluvu nebude považovat za 

důvodnou (R 1/1975). Co se týče dětí, považuje se za nevhodné používat vůči nim hrozbu 

pořádkové pokuty či předvedení.

Předvolání svědka

     V případě, kdy soud předvolá k výslechu svědka na žádost účastníka, soud tohoto 

účastníka vyzve, aby uvedl, jaká skutečnost má být tímto výslechem prokázána, a podle toho 

rozhodne, zda požadovanou osobu vyslechne. V případě, že soud shledá výslech takové osoby 

jako zbytečný, zejména s ohledem na to, že prokazovaná skutečnost již byla spolehlivě 

prokázána např. listinným důkazem, rozhodne usnesením o tom, že výslech takové osoby 

neprovede. Tyto poznatky pocházejí z praxe. Někteří autoři doby minulé s tímto postupem 

polemizovali, protože podle nich, pokud soud takto bude postupovat, bude dopředu hodnotit 

důkaz, který se ještě ani nevykonal.12 Současní právníci volají právě po tom, aby soudní praxe 

našla více odvahy k omezení provádění nadbytečných důkazů, zejména tehdy, kdy již tvrzená 

skutečnost je prokázána z jiného provedeného důkazu, nebo tehdy, pokud je prokázán opak 

tvrzeného.13

     V praxi je obvyklé, že soud svědka předvolá do jednací síně až teprve v okamžiku, kdy 

hodlá započít s jeho výslechem. Ovšem občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1 2001 

neukládá předsedovi senátu to, aby svědci, kteří dosud nebyli vyslechnuti, nebyli přítomni 

jednání, ale ponechává na předsedovi senátu (samosoudci), ,,aby v souvislosti s provedením 

důkazu výslechem svědků v každé jednotlivé věci posoudil, jaké opatření ve vztahu k 

přítomnosti dosud nevyslechnutých svědků při jednání zvolí a zda učiní opatření, aby nebyli 

(nemohli být) až do svého výslechu při jednání přítomni, nebo zda jim v přítomnosti při 

jednání nezabrání“ (R 29/2005). Před zmíněnou novelou bylo motivem vyloučení svědků 

z přítomnosti na jednání, dokud nebudou vyslechnuti, aby nebyli ovlivněni tím, co jako 

svědkové vyslechnou před svou výpovědí. Novela OSŘ reprezentuje názor, že pokud si 

svědek v jednací síni vyslechne průběh jednání a při něm případně provedené výslechy 

účastníků nebo jiných svědků, naopak může přispět, že svědkova výpověď bude lépe 
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směřovat k věci, že bude sám reagovat na údaje uváděné při jednání jinými osobami a že 

obsah jeho výpovědi bude moci být lépe vyhodnocen z hlediska věrohodnosti. 14

Výslech ad generalia

     Výslech svědka je úkon soudu, resp. soudce nebo předsedy senátu, který je prováděn při 

jednání. Jen samosoudce, předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu je oprávněn svědka 

vyslýchat. Vedení výslechu jinou osobou je nepřípustné. Účastník řízení, jeho zástupce, jeho 

zmocněnec nebo znalec mohou svědkovi klást otázky. Výslech svědka provádí soud (soudce 

nebo předseda senátu) při jednání. Začíná se výslechem ad generalia (všeobecný výslech), 

který zahrnuje zjištění totožnosti svědka, zjištění jeho poměru k účastníkům a k projednávané 

věci, popř. zjištění jiných okolností, které mohou mít vliv na svědkovu hodnověrnost. Někteří 

autoři nehovoří o výslechu ad generalia, ale o povinném soudním zjištění před započetím 

samotného výslechu.15 Zákon ustanovuje v § 126 odst. 2 OSŘ, že tato procedura se provádí

,,na počátku výslechu“. Tím říká, že sám zákon již tento úkon považuje za výslech.

     Svědek musí uvést všechny skutečnosti úplně a nesmí nic zamlčovat. O tom také musí být 

soudem poučen. Poučení zahrnuje i trestněprávní následky křivé svědecké výpovědi. ,,Ke 

splnění zákonem stanovené povinnosti poučit svědka postačí výslovně jej upozornit, že křivá 

výpověď může mít následek v podobě trestního stíhání, aniž by bylo třeba podmínky trestnosti 

dále konkretizovat, tj. uvádět ustanovení trestního zákona obsahující skutkovou podstatu 

odpovídajícího trestného činu“ (NS 24/2003). Poučení o trestních následcích křivé výpovědi 

spočívá v tom, že svědek se dopustí trestného činu křivé výpovědi, jestliže uvede nepravdu o 

okolnosti, která má význam pro rozhodnutí, nebo jestliže tuto okolnost zamlčí, a že může být 

za tento trestný čin potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta nebo peněžitým trestem, 

popřípadě odnětím svobody na 2 léta až 10 let, jestliže svým činem způsobí značnou škodu 

nebo jiný zvlášť závažný následek (§ 346 zák. č. 41/2009 Sb., trestní zákoník). Podmínkou 

trestněprávní sankce je, že tak pachatel musí učinit před soudem (v trestním, civilním i 

správně právním řízení, i před Ústavním soudem, a to jak před senátem, samosoudcem, 

soudcem, tak i před justičním čekatelem, či vyšším soudním úředníkem.)16 ,,Pachatelem 

trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 může 
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být pouze osoba, která v řízení vystupuje v postavení svědka nebo znalce podávajícího 

znalecký posudek“ (NS 9/2001). Jedná se o tzv. speciální subjekt ve smyslu § 114 odst. 1 

trestního zákona. ,,Osoba, která by v tomto řízení vystupovala jako účastník, nemůže být 

pachatelem tohoto trestného činu“ (R 49/1981). Pokud se takové poučení vykoná bez 

nevyhnutelného taktu a důstojnosti, může to u svědka vyvolat domněnku, že je podezřívaný 

ze sklonu ke křivé výpovědi už na začátku výslechu anebo že soud ho považuje za 

nevěrohodného dřív, než ve věci vypovídal. Nezletilé dítě mladší 15 let, vzhledem k jeho 

trestní neodpovědnosti, není nutné poučovat o trestních následcích křivé výpovědi.   

     Současně je třeba svědka poučit o právu odepřít takovou výpověď, která by měla za 

následek hrozbu nebezpečí svědkova trestního stíhání nebo hrozbu trestního stíhání osob jemu 

blízkých (§ 126 odst. 1, druhá věta OSŘ). Pojem osoby blízké občanský soudní řád 

nedefinuje. Podle § 116 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) je osobou blízkou 

příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner v registrovaném partnerství. Jiné osoby 

v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by 

újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Svědek není 

přitom povinný konkrétně oznamovat, o jaké nebezpečí trestného stíhání jde. Stačí, když 

uvede, že svou výpověď nebo jen odpověď na jednotlivé otázky odepře pro nebezpečí 

trestného stíhání sebe nebo konkrétní blízké osoby. Toto právo požívá ústavní ochrany 

ustanovené článkem 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nebezpečím, ve smyslu 

ústavní ochrany, je ovšem nejen nebezpečí, že by v důsledku výpovědi bylo trestní stíhání 

proti svědkovi nebo jeho osobě blízké zahájeno, ale vůbec nebezpečí, že by výpověď mohla 

být proti svědkovi, resp. proti jeho osobě blízké, použita v trestním řízení proti některému 

z nich již zahájeném.

     O důvodnosti odepření výpovědi rozhoduje soud, který příslušné jednání vede. Otázka 

ovšem je, jak soud pozná, že svědkovi či jeho osobě blízké takové nebezpečí hrozí. Listina 

základních práv a svobod ani občanský soudní řád na to nedává přímou odpověď. ,,Odpověď 

je třeba najít interpretací. Ze smyslu čl. 37 odst.1 vyplývá, že soud toto nebezpečí nesmí 

zjišťovat tak, že by skutečnosti, z nichž toto nebezpečí vychází, vyšly najevo, tj. zejména o 

existenci takového nebezpečí nesmí požadovat ani provádět důkazy.“17 Podkladem pro 

rozhodnutí o tom, zda k odepření výpovědi došlo oprávněně, mohou být pouze konkrétní 
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skutečnosti. Svědek je povinen tyto skutečnosti uvést a současně vysvětlit, proč z nich 

odvozuje právo výpověď odepřít. Pouhé odkázání na právo uvedené v § 126 odst. 1 OSŘ 

nestačí. Za této situace může nastat problém v tom, jaké informace je svědek povinen soudu 

poskytnout, aby se neocitl v zákonném předvídaném nebezpečí, a aby soud přesto mohl o 

důvodnosti odepření výpovědi rozhodnout. Je tudíž velmi obtížné nalézt bližší kritéria, která 

by vyhovovala jak ochranně svědka, tak zájmu na objasnění tématu. ,,Praxe se zpravidla 

přiklání k restriktivnímu pojetí práva odepřít výpověď a dává tak přednost zájmu na složení 

výpovědi. Jestliže tedy soud neshledá důvody uváděné svědkem pro odepření výpovědi 

opodstatněnými, rozhodne o tom, že je svědek povinen vypovídat.“18 V případě, že i poté 

svědek odmítne vypovídat, je možné mu uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000-Kč (§ 53 

odst. 1 OSŘ). O této části jednání se zhotovuje zvukový či zvukově obrazový záznam nebo 

protokol (§ 40 odst. 1, 2 OSŘ).

     Soud musí přistupovat k poučení svědků velmi citlivě, individuálně a ne mechanicky. 

Předseda senátu by tedy měl vysvětlit svědkovi jeho práva a povinnosti, tak i sankce, které 

mu v případě nesplnění povinnosti můžou být uložené podle trestního zákona, musí to provést 

ohleduplně, důstojně a zdvořile, aby svědek správně pochopil vážnost toho, co se od něho 

požaduje a aby si tento požadavek nevysvětloval opačně. V případě nezletilého dítěte je 

otázkou, zda bude schopno vždy posoudit důvody odmítnutí výpovědi. Pokud uvažujeme o 

nezletilém dítěti mladším patnácti let, nemůže způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě, ale 

pouze osobám blízkým. Dítě mladší patnácti let nebude ale zpravidla schopné tyto důvody 

nejen uvést, ale především posoudit, zda se v jeho případě vůbec o konkrétní naplnění důvodu 

odmítnutí výpovědí jedná.

Výslech ad specialia

     Následuje výslech ad specialia (výslech k věci). Předseda senátu vyzve svědka, aby 

souvisle vylíčil vše, co ví o předmětu výslechu. Svědek vypovídá v občanském soudním 

řízení o tom, co svými smysly vnímal (postřehl) o skutečnostech tvořících předmět výslechu. 

Svědku nepřísluší, aby vnímané skutečnosti hodnotil a aby tak z nich činil o věci skutkové 

nebo právní závěry, svědek proto o svých skutkových nebo právních závěrech (názorech) na 

věc nemůže být vyslýchán, a uvede-li přesto ve své výpovědi takové závěry (názory), soud k 

nim při hodnocení jeho výpovědi nepřihlíží. ,,Jestliže by soud považoval svědeckou výpověď 

za znalecký důkaz (převzal z ní odborné závěry svědka), pak by zatížil řízení vadou, která by 
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mohla mít vliv na správnost rozhodnutí“ (R 49/2000).  Svědek může ve své výpovědi 

vynechat to, co ze zákonem stanoveného důvodu pokládá pro sebe a pro zákonem 

vyjmenované osoby za nebezpečné. V této části výslechu by soud neměl svědka přerušovat 

žádnými dotazy. Může ale svědkovu výpověď usměrňovat, aby zbytečně neodbíhala od 

dokazovaných skutečností a dělat si poznámky. Po výpovědi svědka může soudce položit 

svědkovi otázky k doplnění a vyjasnění jeho výpovědi. Povinností vyslýchajícího soudce je, 

aby vhodnými otázkami a vedením výslechu vůbec, pomáhal svědkovi vzpomenout si na 

skutečnosti, které tento vnímal v minulosti a tím zabezpečil úplnost a pravdivost svědecké 

výpovědi.

     V případě nezletilého svědka soud musí postupovat přiměřeně věku nezletilého dítěte a 

jeho rozumové vyspělosti. Musí tedy volit takové jazykové obraty, které budou pro dítě 

srozumitelné a pochopitelné, a tyto jazykové obraty doslovně zaznamenat. Soudce, který 

s dítětem provádí výslech, by měl postupovat vždy trpělivě a v počátku, před vlastním 

výslechem, navázat emociální kontakt. Navazování kontaktu může sloužit i k tomu, aby si 

vyslýchající udělal obrázek o vývojové zralosti dítěte.19  

      Po odpovědích na otázky vyslýchajícího soudce mají právo položit svědkovi otázky

postupně členové senátu, účastníci a znalci. Před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. 

platilo, že jsou-li svědkovi kladeny otázky ze strany účastníků řízení či jejich zástupců nebo 

znalců, rozhoduje předseda senátu o jejich přípustnosti z hlediska vhodnosti a účelnosti. 2. a 

3. věta § 126 odst. 3 OSŘ zněla tak, že předseda senátu klade svědkovi otázky potřebné 

k doplnění a vyjasnění svědkovi výpovědi a následně svědkovi mohou dávat otázky i členové 

senátu a se souhlasem předsedy senátu i účastníci a znalci. Citovaná novela nahradila 

zmíněné věty takto:,, Klást otázky mají právo postupně předseda senátu, členové senátu, 

účastníci a znalci. Otázku položenou účastníkem nebo znalcem předseda senátu nepřipustí, 

jen jestliže nesouvisí s předmětem výslechu nebo naznačuje-li odpověď anebo je-li zejména 

předstíráním neprokázaných nebo nepravdivých skutečností klamavá; nepořizuje-li se o 

výpovědi záznam, uvede předseda senátu vždy v protokolu důvody, pro které otázka nebyla 

připuštěna.“ ,,Dnes se projevuje jistý prvek advokátského procesu. V rámci legislativních 

prací se dokonce vedly diskuze na téma, zda by napříště neměly být obecně výslechy osob 

prováděné k důkazu v režii účastníků (jejich zástupců), tedy že by výslech vedly strany a soud 

by do něj zasahoval jen v případě exesů (otázek sugestivních či kapciósních, zcela ,,od 
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věci“20, viz. níže). ,,Pane zástupce, svědek je váš.“ ,,Přibližně taková byla jedna z představ při 

vzniku souhrnné novely blížící se k angloamerickému pojetí řízení, v němž soudce dokazování 

neřídí, ale pouze koriguje. Zejména zástupci České advokátní komory se snažili tuto myšlenku 

v průběhu legislativního procesu prosadit.“21 Tato myšlenka byla z akademické obce veřejně 

proklamována jako scestná. Podle jejich názoru, by to předně znamenalo zavedení povinného 

zastoupení advokátem už v první skutkové instanci, kde se převážně důkazy provádějí, a to je 

naprosto nereálné. A za druhé, evropské pojetí práva a soudního řízení je tradičně jiné a 

vnesení takového cizího prvku by nemohlo naši spravedlnosti přinést nic dobrého. Proces by 

proto měl zůstat v rukou soudce.22  

     Položené otázky musí být otázkou, tedy nikoli přednesem nebo polemikou. Nepřípustné 

jsou otázky kapciosní, neboli úskočné, které již předpokládají dosud nepotvrzenou skutečnost 

a dále otázky sugestivní, neboli podmanivé, napovídající či vemlouvavé, které již v sobě 

obsahují odpověď. Není možné předestřít svědkovi celou situaci a zeptat se svědka, zda 

konkrétní skutečnost potvrzuje či vyvrací. Pokud soud rozhoduje v senátním složení, má 

účastník právo požádat senát, aby rozhodl o přípustnosti otázky, kterou nepřipustil předseda 

(§117 odst. 2. OSŘ). Důvody, pro které otázka nebyla připuštěna a odpovědi na otázky bude

zaznamenána či zaprotokolována. I v tomto okamžiku svědkovi náleží právo výpověď 

odepřít, jestliže tyto upřesňující otázky považuje ze zákonem stanovených důvodů za

nebezpečné. Předseda senátu (samosoudce) rozhodne o důvodnosti takového odepření.

     Právo svědka na odepření výpovědi je, jak již bylo řečeno, ústavně chráněno článkem 37 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavně chráněné právo svědka na odepření 

výpovědi pro nebezpečí trestního stíhání jeho nebo osob v zákoně vyjmenovaných není 

absolutní. ,,Absolutní v tom smyslu, že právo odepřít výpověď by se mělo vztahovat k výpovědi 

jako celku. Jestliže zákon vyžaduje, aby na počátku výslechu byla dána svědkovi možnost, aby 

spontánně a souvisle vylíčil, co o věci ví, je mu tím současně umožněno, aby ve své výpovědi 

pominul to, co pokládá pro sebe za nebezpečné. Teprve tehdy, jsou-li mu kladeny upřesňující 

či doplňující otázky, přísluší mu oprávnění odpověď na ně odmítnout. Kritéria důvodnosti 

odepření výpovědi jsou výrazně flexibilní a v rozhodovací praxi se mohou vzájemně lišit, takže 

je dostatečně vyčerpávajícím způsobem nelze vtěsnat do obecného pravidla, vždy však musí 

platit, že při úvaze nad důvodností odepření výpovědi nelze od svědka odpírajícího výpověď 
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vyžadovat takové údaje, které by ve své konkrétnosti mohly pro něj vytvořit takovou situaci, v 

níž by byl na svém ústavně zaručeném základním právu zkrácen nebo ohrožen. Zákaz 

sebeobviňování v každé jednotlivé věci nutno vyložit z jejich individuálních režimů a 

podmínek, za nichž k odepření odpovědi dochází, a to pod zřetelným důrazem ústavně 

chráněného jeho zákazu, jemuž při případné kolizi s jinými zájmy je třeba dát přednost“ (ÚS 

149/97).

Posuzování svědecké výpovědi

     Při posuzování výpovědi před soudem si soudce obvykle znova bezděčně klade otázky: Co 

je to za člověka? Jaký je? Do které společenské vrstvy patří? Jaké má schopnosti, znalosti a 

dovednosti? Jaký má charakter? Co od něho může očekávat? Čeho chce svědek svou 

výpovědí dosáhnout? Jak bude reagovat na kladené otázky? Jaké zaujímá postoje (k 

projednávané věci, k soudu, k obžalovanému, ke svědkům…)? Koho chce svou výpovědí 

ovlivnit? Všechny tyto a podobné otázky směřují k tomu, aby soudce nalezl vnitřní jistotu 

k odpovědi na otázku zásadní, tedy na otázku, nakolik je výpověď před soudem věrohodná. 

Svým neverbálním chováním může svědek při výslechu sdělit svou náladu, stanoviska a 

postoje, společenské postavení a to prostřednictvím výrazu obličeje (mimikou), oddálením a 

nakláněním (proxemika), dotykem (haptika), gesty pohyby těla (kinetika), pohledy, postojem, 

dikcí, tónem, zabarvením a intenzitou hlasu (paraverbální jevy), úpravou zevnějšku, oděvem a 

oděvními doplňky, make-upem, prezentovaným životním stylem. 

     Obličejem může svědek prozradit nejčastěji prožívané psychické stavy, které se mu 

natrvalo zapíší do obličeje. Pokud je mimika a držení těla uvolněná, relaxovaná, ruce a nohy 

budou od sebe, paže a ruce budou rozevřené, bude to značit, že svědek je klidný, pozitivně 

emočně naladěný, otevřený a vstřícný bez známky úzkosti. Typické obranné bariérové gesto 

je utvářeno založenýma či zkříženýma rukama na prsou, popřípadě je doprovázeno 

zkříženýma nohama. V přeneseném významu půjde o svědkovu snahu skrýt se za takto 

utvořenou bariéru před něčím, co si nepřeje, co je mu nepříjemné, co ho ohrožuje. Zesílená 

varianta, většinou spojená s vyšší úrovní neklidu, spočívá v křečovitém sevření prstů na paži 

nebo oděvu opačné ruky (,,musí se držet, aby se ovládl“). Hlava skloněná dolů jasně 

naznačuje negativní postoj, odmítání, nesouhlas. Nesouhlas se u svědka může projevit 

různými neúčelnými upravujícími pohyby (prohrábnutí vlasů), drbáním se a škrábáním se, 

,,oďobáváním“ v obličeji, obíráním smítek z oděvu. 



     Svědkovo lhaní je možné často velmi dobře rozpoznat a odhalit pouhým pozorováním 

neverbálního a paraverbálního chování. Základním projevem lhaní v chování je narušení jeho 

plynulosti porušení vzájemné kongruence a časové návaznosti jednotlivých položek 

neverbálního projevu. Klamání často doprovází nárůst agresivních a hostilních příznaků, které 

se v chování projevují jak gestikulací, tak projevy paraverbálními – v hlase je slyšet 

netrpělivost, nezdrženlivost, hostilita, ironizování. Varující by měla být všechna gesta, která 

vedou ruku k hlavě, především pohyby okolo úst a nosu. Většinou jde o kultivovanější, 

modifikovaná, méně zřejmá gesta, vycházející z dětského zakrývání si úst po pronesené lži 

nebo hlouposti. Ostřílený lhář dokáže nahrát upřímnost a vyrovnanost svým otevřeným 

postojem se vstřícnými dlaněmi, příjemným úsměvem a dobře připravenou řečí, ale prozradí 

ho nějaký velmi drobný mimický projev, mikrogesto: nejistý pátravý pohled nebo zakolísání 

hlasu. Někdy svědek pronese vědomou lež, kterou měl po celou tu dobu neverbálně velmi 

dobře pod kontrolou, ale po ukončení sekvence dojde k salvě nápadných impulsivních 

mimických záškubů v oblasti tváře. Je to možné vysvětlit hypotézou, že lhaní představuje 

vysokou psychickou zátěž.23

Vyloučení veřejnosti ze soudního jednání a povinnost mlčenlivosti

     Výslech se provádí během jednání soudu, které je veřejné (§ 116 odst. 1 OSŘ). Veřejnost 

jednání je ústavní princip zakotven v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a který 

také uvádí, že veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. § 116 

odst. 2 OSŘ tento článek doplňuje ustanovením, že veřejnost může být pro celé jednání nebo 

pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných 

informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo 

mravnost. § 124 OSŘ ukládá, že dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost 

zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem a jiná 

zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. Zvláštním zákonem se 

myslí zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

Informace chráněné podle tohoto zákona., mohou být v občanském soudním řízení 

předmětem dokazování jen tehdy, došlo-li ke zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost o 

utajovaných informacích. Posouzení, zda osoba povinná zachovávat mlčenlivost bude 

oprávněným orgánem zproštěna mlčenlivosti, je pouze věcí tohoto orgánu (§ 63 odst. 1

UtInf). Pokud příslušný orgán odmítne zproštění mlčenlivosti, nemohou být v řízení před 
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soudem utajované informace projednávány a nemohou tak být předmětem dokazování. 

Jestliže příslušný orgán závaznou osobu zprostí mlčenlivosti, je třeba v řízení před soudem 

zvláštních opatření k ochraně těchto informací. V zájmu zachování tajnosti utajovaných 

informací tedy může být vyloučena veřejnost z jednání. 

      Veřejnost může být dále vyloučena, pokud by veřejné projednání ohrozilo obchodní 

tajemství upravené v § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní 

tajemství musí být vymezeno určitými znaky, kterými jsou: 1) jedná se o skutečnost 

obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 2) má skutečnou nebo alespoň 

potencionální hodnotu, ať již materiální či nemateriální povahy, 3) není v příslušných 

obchodních kruzích běžně dostupná, 4) podnikatel má zájem na jejich utajení, 5) podnikatel 

jejich utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje. Naplnění a trvání všech výše uvedených 

znaků je předpokladem vzniku a trvání práva podnikatele na obchodní tajemství. Právo na 

obchodní tajemství je právem absolutní. ,,Český obchodní zákoník na rozdíl od některých 

evropských úprav nerozlišuje mezi obchodním, výrobním a technickým tajemství, ale všechny 

tyto skutečnosti zahrnuje pod obchodní tajemství. Mezi skutečnosti obchodní povahy, které lze 

považovat v určitém konkrétním případě za obchodní tajemství, patří např. seznamy 

prodávajících a kupujících, obchodní plány, vedení a obsah obchodních knih, obchodní 

kalkulace atd. Za skutečnosti výrobní povahy tvořící obchodní lze považovat výrobní 

programy, technologické postupy, receptury atd. Ke skutečnostem technické povahy, které lze 

chránit jako obchodní tajemství, se dají řadit technické výkresy, projektová dokumentace 

atd.“24

     Povinnost mlčenlivosti a její zproštění upravují i jiné zákony. V případě advokátů, kteří 

jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti 

s poskytováním právních služeb, můžou být zproštěni povinnosti mlčenlivosti svými klienty, 

v případě jejich smrti nebo zániku, právní nástupci klientů (§ 21 odst. 1, 2 zák. č. 85/1996 Sb., 

o advokacii). Soudci, kteří jsou i po zániku své soudcovské funkce povinni zachovávat 

mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Zprostit je 

mohou předsedové soudu, v případě předsedů soudů funkčně nadřízený předseda soudu a 

v případě předsedy Nejvyššího soudu zbavuje mlčenlivosti prezident republiky (§ 81 odst. 1, 

2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Zdravotní pracovníky, ohledně povinnosti 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu svého povolání, může 
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zprostit ošetřovaná osoba (§ 55 odst. 2 písm. d zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). 

Členové církví a náboženských obcí zachovávají povinnost mlčenlivosti v souvislosti s 

výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství (§ 7

odst. 1 písm. f zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženské víry). Odmítnout svědčit mohou dle 

čl. 28 Ústavy České republiky poslanci a senátoři, pokud by se svědectví mělo týkat 

skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy 

přestali být poslanci či senátoři. Stejně to platí i pro soudce Ústavního soudu (čl. 86 odst. 3

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky).

Výslech statutárního orgánu účastníka řízení

     ,,Statutární zástupce organizace má být v občanském soudním řízení, jehož účastníkem je 

tato organizace, vyslýchán soudem vždy jako účastník řízení ve smyslu ustanovení § 131 OSŘ 

a nikoliv jako svědek“ (R 6/1978). ,,Tento závěr z ustálené judikatury je zachycen § 126 odst. 

4 OSŘ a vychází z toho, že s ohledem na vztah takové fyzické osoby k osobě právnické nelze 

její výpověď považovat za svědectví.“25

     Dříve platilo, že ,,osobu, která vykonávala funkci statutárního orgánu právnické osoby, 

soud v řízení, jehož účastníkem je tato právnická osoba, vyslechne o okolnostech, které se 

týkají této právnické osoby a které nastaly v době, kdy vykonávala funkci statutárního orgánu, 

jako účastníka řízení (§ 131 OSŘ)“(R 1/2008). Novelou občanského soudního řádu 

provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., bylo v podobě § 126a OSŘ výslovně stanoveno, jakým 

způsobem se vyslechne bývalý statutární orgán či člen tohoto orgánu právnické osoby o 

skutečnostech, které se týkají této právnické osoby. Taková osoba je povinna dostavit se na 

předvolání k soudu obdobně jako svědek, její výslech se však provede způsobem 

odpovídajícím výslechu účastníka, jak již dříve dovolila soudní praxe. Nový § 126a, zní: ,,(1)  

Fyzická  osoba,  která  má  vypovídat o okolnostech, týkajících se právnické osoby a 

nastalých v době, kdy byla jejím statutárním orgánem nebo členem tohoto orgánu, je 

povinna dostavit se na předvolání k soudu v řízení, jehož účastníkem je tato právnická 

osoba. (2) Výslech fyzické osoby uvedené v odstavci 1 se provede podle § 131 odst. 2 věty 

druhé a § 131 odst. 3.“ § 126 odst. 4 uvádí, že fyzická osoba, která aktuálně je statutárním 

orgánem (jeho členem) právnické osoby, může být slyšena v řízení, ve které je tato právnická 

osoba účastníkem řízení, jen jako účastník řízení, tedy za podmínek stanovených v § 131. 
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Znamená to, že pro její výpověď bezezbytku platí pravidla uvedená v § 131. ,,Tedy 

především, že bez souhlasu účastníka řízení ji vyslýchat nelze (zpravidla bude souhlas dávat 

či odmítat tato fyzická osoba) a že k důkazu jejím výslechem lze přistoupit jedině za 

předpokladu, že dokazovanou spornou skutečnost nelze objasnit provedením jiných

důkazů.“26 § 126a uvedené dvě podmínky splnit nemusí. Ustanovení § 126a odst. 2 totiž 

neodkazuje na § 131 odst. 1, který tyto základní dvě podmínky vyžaduje. Tato fyzická osoba 

je povinna se dostavit a vypovídat, avšak nikoli pod sankcí trestních následků křivé svědecké 

výpovědi. § 131 odst. 2 totiž uvádí, že takováto osoba má vypovědět pravdu a nic 

nezamlčovat, nikoli že má povinnost vypovědět pravdu (§ 131 odst. 2 OSŘ).  

     Zákonodárce zde zavádí vedle výslechu svědka (§ 126 odst. 1 OSŘ), výslechu účastníka 

řízení (§ 131 OSŘ), výslechu fyzické osoby v řízení, která aktuálně je statutárním orgánem 

právnické osoby (členem tohoto orgánu), jehož účastníkem je tato právnická osoba, čtvrtý 

druh výslechu, kterým je výslech fyzické osoby v řízení, která byla statutárním orgánem nebo 

jeho členem právnické osoby, jehož účastníkem je tato právnická osoba, v době okolností, o 

kterých má vypovídat (§ 126a odst. 1 OSŘ). ,,Status této osoby v důkazním řízení byl dříve

předmětem aplikačních problémů a musel být ad hoc řešen judikatorně. Nyní jde o přímou 

součást právní úpravy dokazování.“27 Minulou citovanou judikaturu (R 1/2008, viz. výše) to

však z části neguje. Zákonodárce zde opět mění zažitá pravidla hry. Nepochybně jde o záměr 

dát soudu větší pravomoc při zjišťování skutkového stavu. Nutno dodat, že to je na úkor práv 

účastníků řízení.

Forma provedení výslechu

     Výslech svědka se musí uskutečnit ústně. Občanský soudní řád nepřipouští písemné 

svědecké výpovědi. Nepřipouští ani to, aby svědek měl výpověď dopředu písemně 

připravenou. Svědek se však může při výslechu dívat do svých poznámek. Výslech osob, 

které neovládají český jazyk (mimo osob hovořících slovenským jazykem) se uskutečňuje za 

pomoci tlumočníka, kterého opatří soud na své náklady Podobně se postupuje i při výslechu 

hluchých, němých a hluchoněmých, samozřejmě za předpokladu, že jsou vůbec schopni 

vnímat a vnímané reprodukovat (čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, § 18 odst. 1, 

2 OSŘ).   
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     Dle § 40 odst. 1 OSŘ má být výpověď svědka zaznamenána ve formě zvukového nebo 

zvukově obrazového záznamu a tento záznam se trvale uchová na nosiči dat, který bude 

součástí spisu. Institut zvukového nebo zvukově obrazového záznamu soudu byl do 

občanského soudního řádu zaveden s účinností od 1.7. 2009. Záměrem novely zákona v tomto 

bodě bylo prováděné úkony soudu zprůhlednit, zamezit dohadům o tom, co v jednací síni 

zaznělo a nebylo protokolováno (a naopak), neboť technické zařízení umožní zaznamenat 

doslovný průběh úkonu. ,,Bude to znamenat podstatnou změnu stylu soudcovské práce, 

protože soudce se nadále nebude muset soustředit na to, co měla vyslýchaná osoba na mysli a 

co má do protokolu zaznamenat (zaprotokolovat), ale bude se moci zaměřit na to, aby jednání 

probíhalo důstojně, věcně (a pokud možno stručně), v duchu zásady rovnosti stran, 

neovlivněno soudcovým předběžným názorem na souzenou věc.“28 Otázkou je, zda při 

mediálně známé současné ekonomické situaci ministerstva spravedlnosti, bude reálné takové 

zařízení do každé soudní síně v České republice dodat. Není-li pořízení záznamu možné nebo 

stanoví-li tak zákon, sepíše se o svědectví protokol. Soud může také rozhodnout, že bude 

současně s pořízením záznamu sepsán o úkonu protokol (§ 40 odst. 2 OSŘ). V protokolu se 

zaznamená poučení svědka, reakce svědka na poučení, údaje o jeho totožnosti, okolnosti 

mající vliv na jeho věrohodnost a vlastní výpověď o předmětu výslechu. Nevhodné je 

přerušovat spontánní část svědkovy výpovědi protokolací, protože takový postup narušuje 

hodnotu svědecké výpovědi a může tak předem snížit její vypovídací schopnost. Výpověď má 

být protokolována nejdříve po skončení její spontánní části. Doslovná úprava není nutná. 

Ovšem nepřípustné je, aby protokolace byla zkreslována jazykovou nebo stylistickou 

úpravou. 

Nárok svědka

     Po skončení výslechu bude svědek poučen o tom, že má právo na náhradu hotových 

výdajů a ušlého výdělku, tzv. svědečné (§ 139 odst. 1 OSŘ). Za hotové výdaje svědka se 

považují cestovní výlohy, stravovací a ubytovací výlohy (spojené s plněním jeho svědecké 

povinnosti), jízdné (pokud svědek nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení koná). V

místě bydliště má nárok na místní přepravné. Pokud svědek nárok na jízdné uplatní, musí 

soudu předložit platnou jízdenku, kterou k přepravě použil. Dále má svědek právo na ušlý 

výdělek. Pokud svědek tento nárok uplatní, je povinen výši ušlého výdělku doložit. Z tohoto

důvodu mu je spolu s předvoláním k výslechu doručováno potvrzení zaměstnavatele. Nárok 
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na svědečné zaniká, není-li uplatněn do tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy soud svědku 

(fyzické osobě uvedené v § 126a ) oznámil, že nedojde k výslechu. O tom je svědek (fyzická 

osoba uvedená v § 126a) poučen v předvolání.

Hodnocení svědecké výpovědi

     Správné zhodnocení svědeckého důkazu je činností velmi složitou a obtížnou. Musí se tu 

zhodnotit jednak subjektivní okolnosti (zaujatost svědka k některému z účastníků), jednak 

objektivní okolnosti (špatná viditelnost, značná vzdálenost od místa události apod.), které 

mají na výpověď vliv, a na podkladě takového pečlivého zhodnocení, jež je třeba srovnat i 

s tím, co bylo v procesu zjištěno jinými důkazy, určit hodnověrnost výpovědi. Soud proto 

musí vždy zkoumat možnou zaujatost svědka z důvodů osobních, rodinných nebo pracovních 

vztahů, případně jiných okolností významné pro zjištění jeho hodnověrnosti. Podceňování 

této povinnosti v praxi soudů má za následek, že soud při hodnocení důkazů označí výpověď 

svědka za nehodnověrnou bez toho, že by svůj závěr důkladně odůvodnil. Objektivní 

hodnověrnost svědecké výpovědi je otázka podstatně složitější, protože existují případy, kdy 

svědek je sice upřímně přesvědčený o pravdivosti své výpovědi, avšak nehovoří pravdu. 

Příčina jeho nepravdivé výpovědi spočívá buď v tom, že neúplně nepřesně anebo 

nedostatečně vnímal určité skutečnosti anebo v tom, že si ji úplně nezapamatoval, případně 

není schopný pravdivě reprodukovat to, co bezprostředně svými smysly vnímal. V soudní 

praxi se velmi často stává, že svědek nehovoří o skutečnostech tak, jak je bezprostředně

vnímal, ale tak, jak mu utkvěly v paměti při výslechu, kdy si na některé skutečnosti 

vzpomenul až po pomocných otázkách vyslýchajícího.

     Při hodnocení výpovědi svědka proto soud musí brát do úvahy i schopnost svědka vnímat, 

zapamatovat si a reprodukovat pozorované události, což se zvlášť týká dětí a osob trpících 

tělesnou nebo duševní poruchou. Musí si též uvědomit, že vjemy s odstupem času slábnou a 

že se někdy začnou v paměti spojovat s minulými událostmi, s kterými nemají nic společného.

                             

                             



                                 4. Znalci a znalecký posudek

     Ve starších dobách mezi zvláštní důkazní prostředky patřilo znalecké dobrozdání. Mohlo 

se jednat například dobrozdání stavitele o posouzení stavby či odvedené práci, nebo 

posouzení porodní báby, zda určitá žena již porodila dítě apod. Postupně se zvyšoval význam 

znaleckého posudku v občanském státě.29

Znalci a znalecký posudek podle občanského soudního řádu

     Podle ustanovení § 127 odst. 1 OSŘ soud ustanoví znalce tehdy, závisí-li rozhodnutí na 

posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí. To tedy znamená, že ustanovení 

znalce je povinností soudu bez ohledu na to, zda soudce sám disponuje potřebnými 

odbornými vědomostmi. Znalcem může být osoba fyzická či právnická, která prostřednictvím 

svých odborných znalostí posuzuje skutečnosti, které byly soudem určeny, a ve znaleckém 

posudku soudu sděluje subjektivní výsledek tohoto posouzení. Důkaz znaleckým posudkem 

(včetně výsledků slyšení znalce) je soud oprávněn hodnotit podle zásad vyjádřených v 

ustanovení 132 OSŘ. ,,Hodnocení soudu přitom nepodléhají odborné znalecké závěry ve 

smyslu jejich správnosti., soud hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu k 

zadání, logické odůvodnění znaleckého nálezu a jeho soulad s ostatními provedenými důkazy“

(NS 325/2001). 

     Civilní řád soudní z roku 1895 označoval osobu, která jako znalec podávající znalecký 

posudek a současně vyslýchána jako svědek o jiných okolnostech, než ke kterým se 

vyjadřovala ve znaleckém posudku, jako znaleckého svědka. Současný občanský soudní řád 

takovou kategorii svědka či znalce nezná.

     Činnost znalců upravuje zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Znaleckou 

činnost vykonávají znalci zapsaní do seznamu znalců. Znalce pro jednotlivé obory jmenuje 

ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. Se jmenováním musí osoba souhlasit. 

Znalec poté složí slib do rukou toho, kdo ho jmenoval.  Po složení znaleckého slibu jsou 

zapsáni do seznamu znalců a tlumočníků. Seznamy znalců a tlumočníků vedou krajské soudy, 

v jejichž obvodě mají znalci (tlumočníci) trvalé bydliště. Ústřední seznam znalců vede 

ministerstvo spravedlnosti. Tyto seznamy jsou veřejně přístupné a z nich jsou znalci 

                                                
29 Bílý J.Ř.: Právní dějiny na území České republiky, 1.vydání, Linde Praha a.s., Praha, 2003, str. 348 - 350 



(tlumočníci) vybíráni. Znalci a tlumočníci jsou oprávněni vykonávat svou znaleckou či 

tlumočnickou činnost i mimo obvod krajského soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni.

     Znalci právnické osoby jsou zpravidla vědecké ústavy či instituce, případně vysoké školy. 

Znalec je osobou, která disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi z oboru, v němž má 

jako znalec působit a má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že 

znaleckou činnost může řádně vykonávat. 

Ustanovení znalce     

     Při úvaze o potřebě znaleckého zkoumání musí soud přihlížet ke všem okolnostem 

případu i se zřetelem k významu skutečností, jejichž posouzení závisí na odborných 

znalostech. Ustanovení znalce v konkrétním sporu je pouze záležitostí soudu a nikoliv 

účastníků řízení. Je tedy zcela na úvaze soudu, zda návrhu účastníka na provedení důkazu 

znaleckým posudkem vyhoví. Obecné soudy jsou povinny rozhodovat na základě spolehlivě 

zjištěného skutkového stavu, zákon jim neukládá, prostřednictvím jakých důkazů k tomuto 

skutkovému stavu mají dospět, soud tedy provede podle své úvahy pouze ty důkazy, které 

objektivním a spolehlivým způsobem zjistí právně relevantní skutečnosti. ,,Nesouhlas s 

právními závěry obecných soudů však neznamená porušení ústavnosti a s tím související 

porušení základních lidských práv a svobod. Ze zásady rovnosti stran je zřejmé, že ustanovení 

znalce v konkrétním problému je pouze záležitostí soudu a nikoli účastníků řízení, neboť jiný 

postup by znamenal porušení citované zásady“ (ÚS 252/99). Naopak, pokud by soud důkaz 

znaleckým posudkem neprovedl a sám posoudil skutečnost, ke které je třeba odborných 

znalostí, jde o vadu řízení, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Vyjde-li 

v řízení najevo, že rozhodnutí soudu bude záviset na posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí, je v takovém případě povinností soudu vyžádat si zpracování znaleckého 

posudku, a to i tehdy, jsou-li účastníci v řízení procesně pasivní. Samotná úvaha soudu, že 

náklady znaleckého posudku mohou případně přesáhnout částku, která je předmětem sporu, 

nemůže redukovat důkazní řízení (neprovádět další důkazy), zejména když má soud možnost 

uložit účastníkovi složit zálohu na náklady důkazů, který soud nařídil o skutečnostech jím 

uvedených nebo v jeho zájmu (R 164/2000).

     Znalce ustanoví soud, i když to výslovně občanský soudní řád neuvádí, usnesením. 

,,Usnesení o ustanovení znalce je totiž usnesením, kterým se upravuje vedení řízení (§ 170 

odst. 2 OSŘ), jímž soud není vázán a proti němuž, dle § 202 odst. 1 písm. a OSŘ není 



přípustné odvolání“ (R 1/1981). Ustanovení znalce je uloženo buď zákonem (§ 187 odst. 3 

OSŘ) nebo vyplývá z povahy věci a z konstantní judikatury. Soud v zájmu plynulosti a 

hospodárnosti soudního řízení ustanoví znalce až po shromáždění všech skutkových podkladů 

potřebných pro provedení znaleckého úkonu. ,,Soudy tedy mají provést všechny potřebné 

důkazy k všestrannému objasnění rozhodných skutečností a opatřit si listinné důkazy potřebné 

pro podání posudku“ (R 20/1980).

     Znalec je, na rozdíl od svědka, zaměnitelný. Proto dříve, než soud znalce ustanoví, umožní 

účastníkům vyjádřit se k navrhovanému znaleckému posudku a k osobě znalce, a to zejména k 

možné předpojatosti znalce. Tím je možné předejít případným námitkám, které účastníci 

mohou k osobě znalce vznášet. Ovšem ustanovení § 127 odst. 1 OSŘ nevylučuje, aby tam, 

kde to odpovídá rychle a hospodárně vedenému řízení (tedy např. tam, kde je znalec 

ustanoven mimo jednání), byli účastníci vyzváni, aby se vyjádřili k osobě znalce až 

v usnesení, kterým byl znalec ustanoven. ,,V žádném případě však není správný postup těch 

soudů, které vůbec nevyzývají účastníky k tomu, aby se vyjádřili k osobě znalce. Účastníci 

řízení se mohou k osobě znalce vyjádřit při jednání do protokolu, avšak mohou být i vyzváni, 

aby se vyjádřili k osobě, a aby se vyjádřili v určené lhůtě“ (R 1/1981). Stejně tak zákon 

zakazuje podat posudek, jestliže lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti, znalec proto je 

povinen oznámit soudu skutečnosti, pro které by mohl být vyloučen. A tak např. znalec, jenž 

je zaměstnancem jednoho z účastníků řízení, nemůže podle § 11 ZnalZ podat posudek, neboť 

by mohli vzniknout pochybnosti o jeho nepodjatosti (NS 4/1999). O tom, zda je znalec 

vyloučen, rozhoduje soud, který jej k podání posudku ustanovil. Znalec sám může odmítnout 

podání znaleckého posudku ze stejných důvodů, z jakých může odmítnout výpověď svědek.

     Výjimečně lze ustanovit i odborníka nezapsaného do seznamu znalců, ale musí nejdříve 

složit znalecký slib do rukou soudce. ,,Nesložil-li soudem ustanovený znalec, který není

zapsán v seznamu znalců (§ 7 zákona č. 36/1967 Sb.), před podáním posudku slib, nelze jeho 

posudek pokládat za znalecký posudek podle ustanovení § 125 a §127 odst. 1 OSŘ. Proto v 

řízení o věci, v níž rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných 

znalostí ustanoveného znalce, jde o vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci, pokládal-li soud za znalecký posudek a výpověď znalce i úkony 

ustanoveného znalce, který znalecký slib dosud nesložil“ (R 37/1973).



Znalecká činnost     

     Dle prováděcí vyhlášky ministerstva spravedlnosti (§ 13 vyhl. č. 37/1967 Sb.) soud znalci 

jasně zadá jeho úkol. Toto zadání může být vyjádřeno i souborem konkrétních otázek. Soud 

musí znalci poskytnout potřebné podklady pro vyřešení jeho úkolu. Může být soudem 

uloženo účastníku řízení, svědkovi nebo jiné osobě, aby znalci poskytl informace a potřebnou 

součinnost. Znalec spolupracuje se soudem, protože znalec sám nemá žádnou donucovací 

pravomoc. ,,Soud tak může hodnotit a ukládat sankce za nesplnění uložených povinností vůči 

znalci stejně jako vůči soudu. V takovém případě lze užít za podmínek stanovených § 52 a § 

53 OSŘ prostředků, v těchto ustanoveních uvedených, tedy např. uložit pořádkovou pokutu 

anebo osobu, která se nedostavila ke znalci, dát předvést“ (R 1/1981). Ovšem zdráhá-li se 

účastník podrobit se odběru krve ke krevní zkoušce (jak umožňuje § 127 odst. 3 OSŘ) např. 

ze zdravotních důvodů, je soud povinen důvodnost jeho odmítnutí přezkoumat. ,,Je-li 

důvodnost jeho zdráhání soudem dostatečně ověřena, nelze proti účastníku použít sankcí 

uvedených v ustanovení § 53 OSŘ“ (NS 143/64).

     Znalecká činnost se dělí do tří fází. V první fázi se znalec orientačně seznámí se zadaným 

úkolem a materiály, které má k dispozici. Stanoví, které metody a postupy svého oboru bude 

aplikovat při řešení znaleckého úkolu. V druhé fázi posoudí celkovou situaci a zhodnotí 

význam jednotlivých zjištění ve vzájemných souvislostech, interpretuje dílčí závěry a jejich 

podřazení pod obecnější zákonitosti. Ve třetí fázi zformuluje znalec své odpovědi na otázky 

soudu. Shrne všechny své poznatky o posuzovaném případu. Odpovědi soudu by měly být 

stručné, jasné, srozumitelné a nepřipouštějící různá vysvětlení.

     Znalec je povinen vykonávat svou činnost osobně. Je-li toho třeba, může dle § 10 odst. 2 

zákona č. 36/1967 Sb. si se souhlasem soudu přibrat konzultanta k posouzení dílčích, 

specifických otázek. ,,Konzultant bude osoba, která bude mít přibližně stejnou odbornou 

úroveň jako ustanovený znalec“ (R 17/1971). Odpovědnost za správnost celého posudku, tedy 

i té části, na níž se podílel konzultant, nese ovšem znalec sám. Pokud tedy například soudem 

ustanovený znalec vypracuje chybný znalecký posudek, bude odpovídat za škodu, která 

vznikne účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku přizná nižší plnění        

(R 31/2009).



Znalecké posudky

      V praxi dávají soudy přednost písemným znaleckým posudkům. Ty upravuje § 127 odst.1 

OSŘ, který uvádí, že místo výslechu znalce se může soud v odůvodněných případech spokojit 

s písemným posudkem. ,,To je praktické v těch případech, kdy lze důvodně předpokládat, že 

k doplnění nebo objasnění posudku nebudou vznášeny dotazy. Ovšem i tehdy, když se soud 

spokojil písemným posudkem, je třeba provést dodatečný výslech znalce, pokud je to třeba 

vzhledem k obsahu posudku nebo k jiným okolnostem uváděným účastníky řízení“ (R 

20/1980). Občanský soudní řád v § 127 odst. 1 říká, ,,že soud znalce vyslechne; znalci může 

také uložit, aby posudek vypracoval písemně.“ Pocitově to může vést k úvaze, že soud 

ustanoveného znalce musí vyslechnout vždy, což zmíněná judikatura vyvrací. Judikatura 

v tomto případě také dává odpověď na otázky, zda důkazním prostředkem v teoretickém slova 

smyslu (viz. výše, kapitola pojem a cíle důkazních prostředků) je znalec, znalecký posudek 

nebo snad znalcova výpověď? Podle mého názoru, citovaný judikát říká, že důkazním 

prostředkem je znalec, znalecký posudek nebo oba dva prostředky najednou. I zde je třeba 

vidět rozdíl oproti svědkovi, kde důkazním prostředkem je pouze svědek sám a nikoli 

svědecká výpověď.    

     Formální náležitosti znaleckých posudků jsou stanoveny v § 13 vyhlášky č. 37/167 Sb. 

Podle tohoto ustanovení musí znalecký posudek obsahovat nález, tj. popis zkoumaného 

posudku materiálu, popřípadě jevů, a souhrn skutečností, k nimž znalec při úkonu přihlížel. 

Dále posudek (v užším slova smyslu), tj., výčet otázek, na které měl znalec odpovědět, a 

odpovědi na ně, a znaleckou doložku, tj. označení seznamu, v němž znalec je zapsán, a oboru, 

v němž je oprávněn podávat posudek, a číslo položky, pod kterou byl úkon zapsán ve 

znaleckém deníku. Vyhláška v tomto směru nerozlišuje mezi posudky podávanými písemně a 

mezi posudky podávanými ústně do protokolu, takže náležitosti v ní uvedené musí mít i 

posudek podávaný ústně. ,,Tomu tak mnohdy není, zejména nejsou při posudku podávaném 

ústně do protokolu uváděny údaje, které jsou předmětem znalecké doložky, ačkoliv to zmíněné 

ustanovení výslovně požaduje“ (R 1/1981). Posudek podávaný písemně musí být v každém 

vyhotovení znalcem podepsán a opatřen pečetí (§ 13 zák. č. 36/1967Sb.). V posudku 

podávaném ústavem, který lze podat jen písemně, musí být uvedeno, kdo posudek připravoval 

a kdo může v případě potřeby jeho správnost potvrdit a podat k němu vysvětlení (§ 22 zák. č. 

36/1967).



     Znalecké závěry se rozdělují na stupně znaleckých zjištění. Škála stupnice i název pro 

jednotlivé stupně se může v rámci oborů znaleckých zkoumání lišit. Tak například pro obor 

písmoznalectví se vyskytují tyto stupně: 1. stupeň) - kladný kategorický závěr, který se 

vysloví, jestliže bylo zjištěno dostatečné množství relativně stálých, zřídka se vyskytujících 

individuálních znaků. 2. stupeň) - záporný kategorický závěr se vysloví, jestliže byly 

analýzou sporného a srovnávajícího materiálu zjištěny stálé individuální znaky, které se zcela 

nebo částečně neshodují. 3. stupeň) - pravděpodobný kladný závěr, kdy mezi písmem sporné 

a srovnávací písemnosti nejsou stálé rozdíly, ale množství a kvalita zjištěných shodných 

znaků nemůže vyloučit možnost náhodné shody písma různých osob. 4. stupeň) -  

pravděpodobný záporný závěr se vysloví v těch případech, kdy jsou zjištěny rozdíly 

v některých znacích, ale není možné určit jejich stálost. 5. stupeň) -  závěr bez možnosti 

identifikace pisatele sporného materiálu se provádí v tom případě, kdy znaky, které byly 

analýzou vyčleněny jako individuální a charakteristické, jsou malé četnosti, a tedy není 

možné učinit ani pravděpodobný závěr, že materiály psala jedna nebo více osob.30       

     V § 127 odst. 2 se obecně umožňuje podrobit znalecký posudek tzv. reviznímu 

znaleckému zkoumání. ,,Takové přezkoumání závěrů znaleckého posudku dalším posudkem 

jiného znalce, vědeckého ústavu nebo jiné instituce je na místě tehdy, jestliže znaleckým 

dokazováním nebyly objasněny všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí ve věci, k nimž je 

třeba odborných znalostí, popř. jestliže soud má k dispozici dva znalecké posudky s 

rozdílnými závěry o stejné otázce a pro tyto rozpory, které se nepodařilo v řízení odstranit, 

nemohou být tyto znalecké posudky podkladem pro rozhodnutí“ (NS 583/2001). Např. soudní 

praxe, vycházejíc z odborného vyjádření Ministerstva zdravotnictví, zásadně setrvává na tom, 

že znalecký závěr o vyloučení určitého muže z otcovství podléhá přezkoumání dalším 

znalcem (tzv. vrchnímu dobrozdání).31

     ,,Má-li soud při rozhodování k dispozici dva znalecké posudky s rozdílnými závěry o stejné 

otázce, musí je zhodnotit v tom smyslu, který z nich a z jakých důvodů vezme za podklad svého 

rozhodnutí a proč nevychází ze závěrů druhého posudku“ (R 325/2001).                       

     Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb. a § 15 vyhlášky č. 37 /1967 Sb. 

mohou znalci podávat posudky i mimo řízení na základě dohody s občanem nebo organizací. 

Občané pak v občanském soudním řízení předkládají tyto posudky k důkazu. ,,Dochází k 
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tomu zejména tehdy, jde-li o odhad movitých i nemovitých věcí. Nejde o důkaz znaleckým 

posudkem ve smyslu ustanovení § 127 OSŘ, takže tu nelze znalce, který takový posudek 

vypracoval, volat k jednání a jako znalce vyslýchat, pokud nebyl v občanském soudním řízení 

ustanoven znalcem. Jde o důkaz znaleckým posudkem jako listinou, tedy o důkaz podle 

ustanovení § 129 OSŘ“ (R 1/1981). Je pouze na úvaze soudu, jak bude tento důkaz hodnotit, 

a to v souladu s ustanovením § 132 OSŘ. Pokud by soud u takového posudku shledal 

důvodným výslech jeho zpracovatele, nemohlo by se jednat o výslech znalecký, nýbrž pouze 

o výslech svědka. Pokud by přesto zůstali u takto předloženého listinného důkazu 

pochybnosti, může soud nechat vypracovat nový znalecký posudek. I u takového posudku 

judikatura používá pojem revizní posudek (SR, 2009). To je podle mého názoru nesystémové 

a matoucí. Pokud je v jednom řízení předložen takový důkazní prostředek, který je v

konkrétním soudním jednání považován za listinu, neměl by následný důkazní prostředek, 

použitý v tom samém soudním jednání, nést přízvisko revizní. Je ovšem možné v řízení 

ustanovit znalcem toho, kdo takto podal znalecký posudek, a jako znalce jej vyslechnout 

k obsahu znaleckého posudku.

Potvrzení a odborné vyjádření

      Jen výjimečně lze použít místo posudku znalce potvrzení nebo odborné vyjádření, které si 

soud vyžádal, a o jehož správnosti nemá soud pochybnosti (§ 127 odst. 4 OSŘ). V tomto 

případě nejde o znalecký posudek, nýbrž o důkaz listinou, jejíž obsah může být účastníky 

zpochybněn. ,,Proto bylo toto ustanovení již v době svého přijetí (1973) částí teorie 

kritizováno.“32 Novela OSŘ provedená zákony č. 238/1995 Sb. A č. 247/1995 Sb., platná od 

1. ledna 1996, vypustila slova potvrzení ,,příslušného orgánu“, soud tak nyní může použít 

odborné vyjádření, kteréhokoliv subjektu, nemá-li o něm pochybnosti. Potvrzením nebo 

odborným vyjádřením není rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení. ,,Zákon 

ovšem nedává spolehlivou odpověď na otázku, zda orgánem míní jen státní orgán (nejspíše 

orgán výkonné moci) nebo zda lze za způsobilého autora takového vyjádření považovat i 

někoho jiného. (např. orgány zájmové samosprávy či jiné). V každém případě postup podle § 

127 odst. 4 by měl být volen jen tam, kde nejsou vůbec žádné pochybnosti, zejména o 

správnosti odborného posouzení určitých skutečností, soudu nic nebrání nařídit důkaz 

znaleckým posudkem.“33 Zákonodárce na tomto místě opět mate. Vzhledem ke stavbě zákona 

                                                
32 Winterová A. a kol.:  Civilní právo procesní, 4. vydání,  Linde Praha a.s., Praha, 2006, str. 268

33 Drápal, Bureš a kol.: Občanský soudní řád I Komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2009, str. 894



by podle mého názoru bylo vhodnější, kdyby tento odstavec byl zařazen k § 129, tedy pod 

ustanovení o listinách.

Trestní odpovědnost ustanoveného znalce

     Trestní zákoník v § 346 odst. 1 postihuje podání nepravdivého, hrubě zkresleného nebo

neúplného znaleckého posudku. Zákonodárce tímto ustanovením reaguje na nezřídka se 

vyskytující případy, kdy nejen v řízení před soudem či jiným státním orgánem, ale i např. v

souvislosti s úvěrovou činností bank dochází k podávání značně zkreslených znaleckých 

posudků při oceňování nemovitostí nebo věcí movitých sloužících jako předmět zástavy. V 

důsledku toho úprava dopadá na všechny případy podání vědomě nepravdivého znaleckého 

posudku. Pachatelem trestného činu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 

346 odst. 1 TZ může být pouze znalec, a to znalec, který podává znalecký posudek – jedná se 

o tzv. speciální subjekt (114 odst. 1 TZ). Za nepravdivý znalecký posudek lze považovat 

posudek, který je ve všech podstatných okolnostech a svých závěrech lživý, tedy v podstatě 

smyšlený nebo zfalšovaný, tedy je vědomě v naprostém rozporu s odbornými závěry

učiněnými na základě dosaženého stupně vědeckého či jiného odborného poznání. Hrubě 

zkreslený posudek může částečně odpovídat skutečnosti, ale některé podstatné okolnosti, resp. 

závěry jsou vědomě hrubě nepřesné, resp. nepravdivé. O neúplný znalecký posudek se jedná v 

případech, kdy znalec úmyslně zamlčí některé podstatné okolnosti (podstatné z hlediska účelu 

a závěrů posudku), a to i v případě, že na tyto okolnosti a závěry z nich vyplývající nebyl 

výslovně tázán při podávání posudku, musel je však při zpracování posudku zjistit a mají 

zásadní (podstatný) význam pro jeho odborné závěry. Musí samozřejmě jít o okolnosti či 

odborné závěry, které by ten, komu posudek slouží jako podklad pro rozhodování, měl znát, 

aby je mohl vzít v úvahu při řešení odborné otázky, v souvislosti s níž byl posudek vyžádán. 

Z hlediska objektivní stránky lze tuto skutkovou podstatu naplnit aktivním jednáním –

podáním nepravdivého nebo hrubě zkresleného znaleckého posudku, resp. zamlčením z 

hlediska závěru a účelu posudku podstatných okolností. Není však podstatné, zda byl posudek 

podán znalcem v písemné formě, nebo pouze ústně do protokolu. O zamlčení okolnosti půjde 

i tehdy, jestliže pachatel nebyl na tuto okolnost výslovně tázán. Pachatel však musí vědět, že 

se jedná o okolnost, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Nepravdivý znalecký 

posudek se musí týkat okolností, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Nevyžaduje se, 

aby v důsledku nepravdivého znaleckého posudku bylo vydáno nesprávné rozhodnutí.34

                                                
34 Šámal a kol.: Trestní zákoník II Komentář, C.H.Beck, 1. vydání, Praha, 2010, str. 2959 - 2963



Hodnocení znaleckého posudku

     Ustanovení § 132 OSŘ platí pro hodnocení důkazu vůbec, a tedy i pro hodnocení důkazu 

znaleckým posudkem, přesto však je tu při hodnocení důkazu určitý rozdíl, který je vyvolán 

některými zvláštnostmi tohoto důkazu. Při hodnocení důkazu znaleckým posudkem se soud 

musí zabývat tím, zda posudek znalce má všechny formální náležitosti, tedy zda závěry 

uvedené ve vlastním posudku jsou náležitě odůvodněny a zda jsou podloženy skutečnostem, 

s nimiž se měl vypořádat, zda jeho závěry jsou podloženy výsledky a nejsou v rozporu 

s výsledky ostatních provedených důkazů. Soud však nemůže přezkoumávat věcnou 

správnost odborných závěrů znalce, neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti anebo je 

nemají v takové míře, aby mohli toto přezkoumání zodpovědně učinit. To však neznamená, že 

je soud vázán znaleckým posudkem, že jej musí bez dalšího převzít. ,,Pokud soud má 

pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit vlastním názorem, 

nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho 

nedostatky, popřípadě aby vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, aby 

věc znovu posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaného rozsudku“ (R 1/1981).

Náhrada nákladů znalců

      Za podání znaleckého posudku má znalec právo na odměnu podle stanovených sazeb a na 

náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem. Mezi náklady 

patří cestovní výdaje, náhrada ušlé mzdy, věcné náklady a náklady spojené s přibráním 

pracovníků pro pomocné práce. Odměna znalce se stanoví podle stupně odbornosti 

potřebného k provedení úkonu a podle množství účelně vynaložené práce. Soud přihlíží k 

délce doby trvání úkonu a dodržení stanovené lhůty znalcem apod. Odměnu znalce může soud 

zkrátit v případě, že úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě. Stejně tak může 

soud odměnu zvýšit (§ 16 a násl. vyhlášky č. 37/1967 Sb.). Znalečné je třeba vyplatit 

nejpozději do 2 měsíců od právní moci usnesení o přiznání znalečného (139 odst. 4 OSŘ).

Tlumočníci

     Stejné procesní postavení jako znalci mají i tlumočníci, upravené zákonem č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících. Proto pro ustanovení tlumočníků, pro zadávání jejich úkolů i pro 

vyúčtování tlumočeného platí stejné zásady jako pro znalce. Tlumočníkem je osoba zapsaná 

do seznamu znalců a tlumočníků u některého krajského soudu nebo v ústředním seznamu 

znalců a tlumočníků. Tlumočníkem je rovněž osoba ad hoc ustanovena postupem 



předpokládaným v § 24 zákona o znalcích a tlumočnících. Postavení tlumočníka v řízení však 

nemá zdaleka takový význam jako postavení znalce. Tlumočník soudu buď vypracovává 

překlady předložených listin nebo tlumočí při ústním jednání soudu. ,,Soud však tyto úkony 

tlumočníka nehodnotí, neboť se nejedná o důkaz.“

Trestní odpovědnost ustanoveného tlumočníka

      I u tlumočníků trestní zákon pamatuje na jejich trestní odpovědnost v podobě skutkové 

podstaty trestného činu křivé tlumočení dle § 347 TZ. Pachatelem trestného činu podle § 347 

odst. 1 TZ může být pouze osoba, která v řízení před orgánem veřejné moci nebo při 

tlumočení (písemném překladu) v souvislosti s takovým řízením byla v postavení tlumočníka. 

Rovněž pachatelem trestného činu podle § 347 odst. 2 TZ může být pouze osoba, která byla v 

řízení, v jehož rámci mělo dojít ke spáchání tohoto trestného činu, v procesním postavení 

tlumočníka. Jedná se tedy opět o tzv. speciální subjekt (114 odst.1TZ), tj. pachatele se 

zvláštním postavením resp. zvláštní způsobilostí ve smyslu § 114 odst. 1 TZ. Tlumočník 

naplní znaky tohoto trestného činu tím, že úmyslně nesprávně tlumočí nebo písemně 

předkládá nebo úmyslně dá tlumočenému (překládanému) textu podstatně jiný význam nebo 

některé části tlumočeného textu úmyslně zamlčí. K tomu, aby výše popsané jednání 

tlumočníka naplnilo skutkovou podstatu křivého tlumočení podle § 347 odst. 1 TZ, musí být 

splněny ještě dvě podmínky. Musí k němu dojít v řízení před orgánem veřejné moci nebo v 

souvislosti s takovým řízením. Druhou podmínkou je, že nesprávně, hrubě zkresleně nebo 

neúplně tlumočené (překládané) skutečnosti nebo okolnosti mají podstatný význam pro 

rozhodnutí orgánu veřejné moci. Zda jde o takovou okolnost, vždy nutno posuzovat ve vztahu 

ke konkrétnímu případu. Nemusí se však jednat o okolnost mající rozhodující význam.35

Náhrada nákladů tlumočníkům     

     Rozdíl oproti znalcům pak spočívá také v úhradě tlumočného. Zatímco znalečné platí 

zpravidla ten účastník, který neměl úspěch ve věci (pokud není osvobozen od soudních 

poplatků), tlumočné je výdajem státu. Podle § 18 OSŘ mají účastníci právo jednat před 

soudem ve své mateřštině. Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud 

ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. To znamená, že jestliže 

účastník uplatní své právo jednat před soudem ve své mateřštině a soud tento jazyk neovládá, 

pak tlumočníka potřebuje soud a nejde o výdaj účastníka, který by měl hradit ze svého. Z toho 
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vyplývá, že soud nese tyto náklady bez nároku na jejich náhradu. Jiná je situace v případě 

výslechu svědka, který neovládá český jazyk nebo v případě důkazu listinou sepsanou v cizím 

jazyce. V takovém případě již tlumočné je nákladem důkazu a je třeba jej dát neúspěšnému 

účastníku k úhradě.

                                              

                                    



                                   5. Zprávy a vyjádření orgánů

     § 128 OSŘ ukládá, že každý je povinen bezplatně na dotaz soudu sdělit skutečnosti, které 

mají význam pro řízení a rozhodnutí. Odmítnout soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, 

kdo by tak mohl učinit jako svědek podle § 126 odst. 1 OSŘ. Význam § 128 spočívá v tom, že 

prostřednictvím sdělení osob a orgánů, které jsou o to požádány, soud získává informace o 

skutečnostech, k nimž sami účastníci nemají přístup, které účastníci často ani nemohou 

prokázat, popř. které tvrdí v rozporu se skutečným stavem. Sdělení těchto skutečností soud 

nezavazuje v tom smyslu, že by k nim musel bez dalšího přihlížet. Novelizace občanského 

soudního řádu provedená zákonem č. 238/1995 Sb. rozšířila povinnost sdělit na žádost soudu 

pro řízení a rozhodnutí významné skutečnosti na ,,každého“. Před zmíněnou novelou právní 

úprava ukládala povinnost sdělit soudu požadované informace pouze právnickým osobám. 

Současná právní úprava ukládá tuto povinnost i osobám fyzickým.

     Mezi sdělení významných skutečností patří například sdělení ceny akcií organizátorem 

mimoburzovního trhu soudu (soudnímu komisaři), které mají význam pro řízení a rozhodnutí 

(R 60/1999) nebo sdělení dotazu ze strany soudu (soudního komisaře) na peněžní ústav 

směřující ke zjištění zůstatku na účtu zůstavitele ke dni úmrtí v rámci dědického řízení. Zde 

dochází v praxi k tomu, že peněžní ústavy tato sdělení považují za ,,potvrzení“ či odborné 

vyjádření ve smyslu 127 odst. 4 OSŘ.36 Je třeba si uvědomit rozdíl mezi § 128 OSŘ a 

ustanovením § 127 odst. 4 OSŘ. Podle § 127 odst. 4 OSŘ se předpokládá, že ten, kdo odborně 

zpracovává, přináší k informacím, ze kterých vychází, něco dalšího, vnáší do věci své 

odborné hledisko. Kdežto podle § 128 OSŘ poskytovatel zprávy pouze vezme informace, 

které jsou mu známy, a sdělí je soudu, aniž by byly jakkoliv odborně zpracovány, hodnoceny 

či posuzovány. Z tohoto důvodu zmíněná tvrzení peněžních ústavů nemůžou obstát, neboť 

odpověď na požadovanou informaci o zůstatku na účtu je pouze pouhé podání zprávy 

z evidence peněžního ústavu.

     Takováto sdělení významných skutečností, jsou vynutitelná (R 38/1983) prostřednictvím 

předvedení či pořádkové pokuty (§ 52, 53 OSŘ). Naopak stanovisko pronajímatele, k němuž 

soud přihlíží podle § 705 odst. 3 občanského zákona, není sdělením, které je povinen podle § 

128 OSŘ na dotaz soudu učinit, a proto je nelze vynucovat (SJ 36/2000).

                                                
36 Kouba V.: Některé problémy s aplikací § 128 v dědickém řízení, Ad Notam, 2000, č.2, s 36



     Tyto zprávy o skutečnostech, které mají význam pro řízení a rozhodnutí, nejsou zprávami 

o tom, co osoba svými smysly vnímala, proto nelze tento důkazní prostředek zaměňovat se 

svědeckou výpovědí. Ovšem stejně jako v případě svědecké výpovědi, může fyzická osoba 

odmítnout sdělit soudu požadované skutečnosti, jestliže by poskytnutím těchto informací 

způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým, tedy ustanovení § 126 odst. 

1 OSŘ platí i v tomto případě. Také soud je povinen chránit utajované skutečnosti, šetřit 

obchodní tajemství a státem uznanou povinnost mlčenlivosti (§ 124 OSŘ).

     Poskytovatel zprávy podle § 128 OSŘ je povinen tuto zprávu sdělit soudu bezplatně. Má 

nárok pouze na výlohy spojené s jejím podáním (§ 139 odst. 3 OSŘ), nikoliv však na odměnu. 

,,Pokud poskytovatel zprávy pouze vyhledá informace, které má k dispozici, a předá je soudu, 

nemá nárok na odměnu, a to ani tehdy, jestliže vůči jiným osobám, kterým tyto informace 

poskytuje, nárok na odměnu podle zvláštního předpisu má.“37 Je ovšem možné rozhodnout o 

náhradě ušlého výdělku. 
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                                                   6.  Listiny

     Listiny jsou důkazní prostředky nepřímé. Patří však k nejspolehlivějším. Využívají se 

zejména v obchodních sporech. V případech, kdy předpis hmotného práva nařizuje, že právní 

úkon musí mít písemnou formu, je nelze nahradit. Listiny podávají určitou zprávu v písemné 

formě zachycené na movitém podkladu, jako je papír, či jiná podobná látka, který je možno 

soudu předložit. Listina musí být podepsána vystavitelem. Za listinu se nepovažují písemné 

zprávy podané na jiném podkladu. ,,Zpráva vyrytá do stromu či do zdi by tedy musela být 

prozkoumána ohledáním.“38

Historický vývoj listin

     Do 13. století se zejména na Moravě rozvinul v městském a horenském právu systém 

jednoduché evidence nemovitostí. Podle této evidence se všichni držitelé nemovitostí museli 

dostavit k pravidelným zasedáním soudu a zaplacením drobnou mincí osvědčit, že jsou 

držiteli nemovitosti. V případě soudní pře se potom prokazovalo, kdo zaplatil symbolický 

peníz, a tomu byla přisouzena nemovitost. Již v tomto století se začínají evidovat právní 

dispozice s nemovitostmi. Zřejmě nejprve tyto zápisy byly součástí knih o průběhu soudních 

jednání, později vznikly zvláštní pozemkové knihy. V zemském právu se jednalo o zemské 

desky. Zápisy v zemských deskách se považovaly za nejsilnější důkazní prostředek, jaký mohl 

být na soudě podán. Tvrdilo se, že desky nemůže nikdo přesvědčit, tj. překonat co do 

průkaznosti. Obdobnou funkci měly v městském a vesnickém právu gruntovnice. V horním a 

horenském právu horní a horenské knihy. Postupně v této době začaly nabývat významné 

postavení důkazního prostředku listiny o právních jednáních. V zemských právech se dlouho 

dávala přednost ústnímu právnímu jednání doloženého přítomnými svědky. Význam listiny si

nejprve uvědomila církev, která zapisovala významná právní jednání a tyto listiny používala 

při soudních jednání na zemských soudech. Později se ve větší míře uplatňovaly listiny i 

v praxi zemských soudů. V městských právech nebránil žádný tradicionalismus zavádění 

listiny jako důkazního prostředku. Při jednáních na soudech se hojně využívalo listin. Značný 

význam měla listina v procesu absolutistického státu a neztratila nic ze svého významu ani ve

státu občanském.39     
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Listiny podle občanského soudního řádu    

     Zákon listiny rozděluje na veřejné a na ostatní, v souladu s dřívější úpravou označované 

jako listiny soukromé. Veřejné listiny jsou vymezeny § 134 OSŘ tak, že jsou jimi veškeré 

listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, 

jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné. Veřejná listina oplývá 

veřejnou vírou, pokud jde o její autentičnost a obsah. Veřejná víra znamená, že se ve sféře 

veřejné, tzn. v praxi státních a jiných veřejných orgánů, předpokládá správnost listiny, pokud 

se neprokáže opak.

Rozdělení listin podle teorie civilního procesu

     Teorie civilního práva procesního nerozlišuje pouze listiny veřejné a soukromé. Provádí 

členění listin podle různých kritérií. Tak např. pojmově vymezuje listiny dispozitivní           

(resp. listiny s konstitutivními účinky), které samy zakládají právní vztah nebo právní stav, 

jenž má být v řízení dokázán. Do této skupiny listin jsou zahrnovány např. cenné papíry, 

písemné vyhotovení rozhodnutí správních orgánů, písemný testament, konstitutivní akt 

notáře, písemná smlouva, písemná výpověď, písemné vzdání se nároku. Opakem listin 

dispozitivních jsou listiny důkazní neboli listiny osvědčovací, které pouze podávají zprávu o 

určitých okolnostech, stavu nebo myšlenkovém postupu, jako např. úřední osvědčení o 

narození nebo úmrtí, kvitance, faktura, písemná zpráva, písemné svědectví, písemně vedený 

deník, písemné vztahy z rejstříků, dopisy podávající určité vysvětlení nebo průběh událostí. 

Listiny jsou členěny také např. podle jejich vystavitele. V tomto směru jsou rozlišovány 

listiny originální (např. původní vyhotovení úředního rozhodnutí, které zůstává v úředním 

spisu), druhopisy listin (např. druhopisy rozsudků a usnesení), prosté opisy listin v běžném 

právním styku, ověřené opisy, výtahy z listin (zkrácené výpisy) apod.40

Listiny soukromé

     Listiny soukromé v občanském soudním řádu přesně vymezeny nejsou. Negativním 

vymezením lze dojít k závěru, že soukromými listinami jsou všechny listiny, které nejsou 

veřejné. Civilní soudní řád z roku 1895 stanovil, že soukromé listiny, které jsou podepsány 

jejich vydavateli, podávají úplný důkaz o tom, že prohlášení v nich obsažená, pocházejí od 

jejich vydavatelů. Nebyla tedy stanovena domněnka správnosti jejich obsahu, ale byl jimi 

                                                
40 Macur J.: Právní a skutkové domněnky při dokazování listinou v civilním soudním řízení, Právní rozhledy, 
2001, č. 2, str, 60 - 65



proveden důkaz, že vystavitel listiny učinil prohlášení v ní obsažené. Občanský soudní řád z 

roku 1950 určil, které listiny jsou veřejné s tím, že ostatní listiny jsou soukromé, o těchto 

listinách pak výslovně prohlásil, že je soud hodnotí jako jakýkoliv jiný důkazní prostředek. 

Občanský soudní řád z roku 1963 se již o soukromých listinách stejně jako i dnešní OSŘ 

nezmiňuje, což vedlo ke zlehčování důkazního významu soukromých listin a k převládání 

názoru, že pouhé popření obsahu soukromé listiny vede k důvodné pochybnosti o její 

věrohodnosti. ,,Pokud by účastníku nebyla dána možnost provést důkaz soukromou listinou, 

anebo pokud by důkazní síla těchto listin byla omezena na případy, kdy druhý účastník 

pravost této listiny nepopře, bylo by třeba veškerá právní jednání, jejichž obsah se může stát v 

budoucnu sporným, konat před svědky nebo před úředními osobami.“41

     Soukromou listinou jsou dopisy, dlužní úpisy smlouvy sepsaná účastníky, smlouvy

sepsaná advokátem, směnky, šeky atd. Zvláštním druhem soukromé listiny je tzv. kvitance, 

neboli potvrzení věřitele o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn. Kvitance je důkaz 

listinou, která dlužníkovi umožňuje kdykoli v budoucnu prokázat, že svůj dluh splnil. 

Kvitanci je možné vyvrátit důkazem opaku, zejména pokud tvrdí, že kvitance byla zfalšována, 

vydána omylem apod. Listina obsahující kvitanci je důkazem, který většinou usnadňuje 

důkazní pozici dlužníka v občanském soudním řízení, avšak tento důkaz a jeho obsah, 

vypovídací hodnota i věrohodnost musejí být soudem posuzovány stejně jako důkazy ostatní 

(§ 132 OSŘ). ,,Zákon tedy nespojuje s vystavením potvrzení či účetního dokladu žádnou fikci 

ani právní domněnku o zaplacení, které by přesouvaly důkazní břemeno naproti stranu toho, 

kdo tvrdí splnění dluhu, a nezbavuje tak soud povinnosti zjišťovat, zda dluh byl splněn, tedy i 

to, zda peníze byly věřiteli předány a zda obsah kvitance odpovídá skutečnosti“                  

(NS 2459/2000). 

Pravost listin

     U soukromé listiny se může zpochybnit její pravost i její obsah pouhou námitkou. V tom 

případě se listina bude posuzovat v rámci volného hodnocení důkazů. Důkazní břemeno

stran pravosti i pravdivosti obsahu je na tom, kdo se listiny bude dovolávat. U veřejné listiny, 

kterou soud shledal za pravou a nemá důvodné pochybnosti o její správnosti, účastníku 

nestačí pouhé popírání její správnosti, ale takový účastník musí tvrdit skutečnosti a nabídnout 

důkazy o tom, že je veřejná listina nepravdivá. Rozdíl mezi veřejnou a soukromou listinou je 

tedy v důkazní síle. Proto je okruh veřejných listin zákonně přesně stanoven.
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    Soud je v každém případě oprávněn zkoumat u každé veřejné i soukromé listiny její 

pravost, tedy zda skutečně byla vystavena oprávněným subjektem nebo zda jde o falzum. U 

veřejných listin, které mají charakter osvědčení nebo potvrzení, a rovněž u soukromých listin, 

je třeba hodnotit jak jejich pravost, tedy zda pocházejí od toho, kdo je deklarován jako její 

vystavitel), tak i pravdivost jejich obsahu (tzv. správnost listiny). ,,V případě soukromých 

listin vzniká procesní straně, která navrhuje důkaz soukromou listinou, důkazní povinnost 

ohledně pravosti listiny již za situace, když druhá strana, byť jen formálně, popře pravost 

podpisu, jímž je soukromá listina opatřena. Žádná právní domněnka pravosti soukromé listiny 

se v českém civilním procesu neuplatňuje a důkaz pravosti listiny může být dosti obtížný.“

Odborná literatura a učební texty v oblasti civilního procesu zpravidla jen zdůrazňují, že 

postačí, jestliže procesní strana, proti níž je uplatňován důkaz soukromou listinou, správnost 

obsahu listiny popře, čímž potřeba veškeré aktivity a iniciativy při dokazování je přenesena na 

druhou stranu procesní stranu. Jestliže se jí nepodaří podat plný důkaz správnosti soukromé 

listiny, nelze této listině přiznat žádnou důkazní sílu. O této skutečnosti se takto vyjadřuje i 

naše soudní judikatura, která říká, že ,,jestliže účastník popře pravost resp. správnost 

soukromé listiny, pak platí, že účastníka, který tuto listinu předložil k důkazu, stíhá důkazní 

povinnost a břemeno důkazní, tento účastník tedy nese procesně nepříznivé následky toho, že 

se v řízení nepodaří prokázat pravost či správnost soukromé listiny“ (NS 3/1997). Soudní 

praxe vyspělých zemí plně respektuje skutkovou domněnku úplnosti a správnosti uzavřené 

písemné smlouvy. Strana, která tvrdí, že písemná smlouva byla souhlasnou vůlí obou stran 

doplněna vedlejší ústní dohodou, musí toto své tvrzení dokázat. Význam skutkových 

domněnek pravosti, správnosti a úplnosti listin je nutno plně docenit v souvislosti se 

soukromými listinami, jejichž bezprostředním cílem a smyslem je úprava nebo uznání 

právních vztahů mezi soukromoprávními subjekty. Nelze zjednodušeně předpokládat, že 

pouhým popřením pravosti, správnosti, či úplnosti soukromé listiny osobou, proti níž listina 

svědčí, ztrácí listina jakoukoliv důkazní sílu. ,,Jestliže byla soukromá listina prokazatelně 

řádně podepsána, může procesní strana, proti níž obsah listiny svědčí, vyvrátit nebo 

podstatně zpochybnit tento důkaz pouze tak, že podrobným tvrzení vysvětlí, v jakém směru a 

z jakých příčin není písemné prohlášení, obsažené nad podpisem listiny, jejím vlastním 

prohlášením, a není tedy splněn požadavek pravosti listiny, popřípadě musí podrobně 

odůvodnit a vysvětlit, že obsah listiny není pravdivý a z jakých důvodů se odchyluje od 

skutečnosti. Tato svá tvrzení musí procesní strana doplnit návrhem důkazů, jimiž prokáže, že 



listina nesplňuje požadavek její pravosti, správnosti nebo úplnosti. Na přesvědčivost takových 

důkazů klade judikatura jiných vyspělých zemí velmi vysoké nároky.“42

     U veřejné listiny, která obsahuje nařízení nebo prohlášení orgánu, soud nehodnotí 

správnost listiny, nýbrž jenom její pravost. Například protokol o jednání soudu, který 

obsahuje zákonem stanovené náležitosti, je veřejnou listinou, pak tedy účastník, jenž tvrdí 

opak proti údajům v protokolu uvedeným, je povinen svá tvrzení prokázat, spočívá na něm 

důkazní břemeno. ,,Jestliže účastník občanského soudního řízení popírá pravdivost obsahu 

výpovědi učiněné do protokolu v jiném řízení, nemůže soud založit skutkový závěr určující pro 

právní posouzení věci samé pouze na tomto listinném důkazu, aniž by k objasnění sporných 

skutečností provedl důkaz výslechem této osoby jako svědka podle ustanovení § 126 OSŘ“

(NS 31/2006). Všechny veřejné listiny se mohou uplatňovat také jako důkaz jednání a 

postupu určitých osob, vyjádření stran apod. Takové okolnosti vyplývající z veřejné listiny, 

mohou být napadnuty protidůkazem a v případě úspěšnosti tohoto dokazování se domněnka 

správnosti veřejné listiny neuplatní. Předpokladem vyvrácení presumpce správnosti je ovšem 

podání takového důkazu, na jehož základě a jehož hodnocením soud dospěje k závěru, že je 

prakticky vyloučeno, aby nastaly skutečnosti nebo proběhly skutkové děje, které vyplývají 

z obsahu veřejné listiny. Nestačí tedy pouhé zpochybnění skutkových údajů obsažených 

v listině, ale musí být podán jednoznačný, plný důkaz o tom, že tyto údaje neodpovídají 

skutečnosti, a jsou tedy nepravdivé.

     ,,V právní praxi není jednotný názor na to, zda k důkazu listinou musí být vždy předložen 

originál listiny.“ OSŘ totiž v žádném svém ustanovení neukládá soudu povinnost provádět 

důkaz pouze jejich originály (NS 964/2003). Žalobce mnohdy ani nemůže soudu předložit 

originály dokladů, neboť se nacházejí u žalovaného. V tom případě záleží na volné úvaze 

soudu, jak takový důkaz bude hodnotit, zejména s přihlédnutím k tomu, co o tomto důkazu 

uvedou účastníci. Pokud druhý účastník důvodně zpochybní věrohodnost předložené kopie 

nebo má-li o ní pochybnosti soud, může účastníku uložit povinnost předložit k důkazu 

originál listiny nebo její notářsky ověřenou kopii s poučením, že nebude-li originál listiny 

soudu předložen, nebude k tomuto důkazu nadále přihlíženo. 43    

                                                
42 Macur J.: Právní a skutkové domněnky při dokazování listinou v civilním soudním řízení, Právní rozhledy, 
2001, č. 2, str. 60 - 65

43 Schelleová I. a kol.: Civilní proces, 1. vydání, Eurolex Bohemia, Praha, 2006, str. 524



     Ústava, Listina základních práv a svobod, občanský soudní řád ani jednací řád pro okresní 

a krajské soudy nestanoví zákonnou povinnost účastníka občanského soudního řízení před 

provedením důkazu listinnou mimo vlastní dokazování ve smyslu ustanovení § 129 odst. 1 

OSŘ vyhotovit a překládat písemnosti v českém a slovenském jazyce, předložit listinu 

v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Neovládá-li 

soudce či některý z účastníků soudního řízení jazyk, v němž je originál listiny sepsán, nařídí 

soud až po zjištění její pravosti a relevantnosti úřední překlad listiny, a to zásadně na náklady 

předkladatele listiny. ,,Účastník řízení, který sám obstará úřední překlad předložené listiny 

ještě před provedením tohoto důkazu ve smyslu ustanovení § 129 odst. 1 OSŘ, se vystavuje 

možné námitce jiného účastníka o nesprávnosti překladu listiny výlučně jim zvoleného a 

placeného překladatele, na základě jejíž závažnosti nařídí předseda senátu předložení listiny 

ustanoveným znalcem z daného jazyka.“44

     Je třeba zmínit, že kdo by veřejnou listinu padělal nebo podstatně změnil její obsah, 

naplnil by skutkovou podstatu trestného činu dle § 348 trestního zákona padělání a pozměnění 

veřejné listiny. Paděláním veřejné listiny se rozumí úplné vyhotovení nepravé (falešné) 

listiny, která má vyvolat dojem listiny vydané příslušným orgánem a předepsaným způsobem. 

Není rozhodující, zda eventuálně obsah padělané listiny odpovídá skutečnosti. Padělaná 

listina by měla být způsobilá k oklamání, ale na úrovni dokonalosti padělku nezáleží. O 

podstatnou změnu obsahu jde zejména tehdy, jestliže se změna dotkne podstaty listiny, tj. 

změna údajů o těch skutečnostech, které pravá listina osvědčuje, nebo změna orgánu, který 

listinu vydal. Není podstatné, jakým způsobem se změna provede, zda přepsáním, dodáním 

údajů, výměnou fotografie, vymazáním údajů apod.45  

Soudní provedení důkazu listinou     

     Každou listinu, která byla účastníkem předložena k důkazu, je soud povinen nejprve 

předložit k nahlédnutí druhému účastníku, a to zejména proto, aby se mohl vyjádřit k její 

pravosti, případně namítat jiné důležité skutečnosti. Teprve poté soud tuto listinu přečte k 

důkazu. Zákon upravuje provedení důkazu listinou dvěma možnými způsoby. Předseda senátu 

(samosoudce) při jednání nebo v jiném soudním výroku buď listinu, nebo její část přečte nebo 

sdělí její obsah. V prvním případě je účastníkům a dalším osobám přítomným při jednání 

doslova přečten text listiny nebo její části, ve druhém případě předseda senátu (samosoudce) 
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vlastními slovy sděluje skutečnosti, jež tvoří obsahový základ listiny. Sdělení obsahu má své 

místo především tam, kde význam listiny pro zjištění skutkového stavu nevyžaduje doslovné 

přečtení textu listiny nebo její části. Soud nemůže pouze konstatovat, že mu byla k důkazu 

předložena určitá listina, neboť takový postup by vedl k vadě řízení. Tzv. konstatování listiny 

k důkazu není zákonem předepsaný způsob provedení důkazu. ,,Obecně platí, že skutková 

zjištění soudu, která mají základ v nesprávném způsobu provedení důkazu, nepožívají ochrany 

ani v odvolacím ani v dovolacím řízení.“46

     Jestliže se jednání nezaznamenává ve formě zvukového nebo zvukově obrazového 

záznamu a jestliže se proto o jednání sepisuje protokol, pak způsob provedení důkazu musí 

jednoznačně vyplývat z protokolu o jednání. Buď musí být v protokolu uvedeno, že byla 

přečtena určitá přesně označená listina (nebo její přesně označená část), nebo musí z 

protokolu vyplývat, že předseda senátu (samosoudce) sdělil obsah této listiny. 

     Pokud soud provádí důkaz připojenými spisy, musí konstatovat jejich podstatný obsah, 

který má vztah k jejich projednávané věci. Specifickou problematiku představuje využití 

znaleckých posudků obsažených v trestních spisech a provádění důkazů těmito posudky v 

souladu s ustanovením § 129 odst. 1 OSŘ. Na povaze tohoto důkazu jako důkazu listinou nic

nezměnila ani novela OSŘ (zákon č. 49/1979 Sb.), která v ustanovení § 127 odst. 4 OSŘ 

pouze připouští, aby místo posudku znalce bylo použito potvrzení nebo odborné vyjádření 

příslušného orgánu, o jejichž správnosti nemá soud pochybnosti. ,,Nebyl však v praxi soudů 

shledán případ, v němž by v občanském soudním řízení došlo k ustanovení a k výslechu 

znalce, jehož posudek tvoří obsah trestního spisu, aniž by tento znalec vypracovával 

doplňující písemný posudek. Přitom provádění tohoto výslechu by bylo často vhodné s 

ohledem na ustanovení § 127 odst. 1 OSŘ a zejména i s ohledem na specifičnost občanského 

soudního řízení o náhradě škody, v němž jsou řešeny některé jiné otázky než v trestním 

soudním řízení“ (R 22/1979). ,,Provádění důkazu celým spisem souhrnně není správné, 

neboť nelze posoudit, kterých konkrétních důkazních prostředků z trestního, případně jiného 

spisu soud využil, když zpravidla nedochází k tomu, že by byl v občanském soudním řízení 

čten nebo sdělován obsah celého spisu“ (NS 222/2001).
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Notářské zápisy

     V § 125 jsou uvedeny jako důkazní prostředky notářské a exekutorské zápisy, které je ze 

své podstaty třeba zařadit pod listiny. Notářské a exekutorské zápisy jsou veřejné listiny, které

představují významný důkaz tehdy, kdy dodatečná rekonstrukce skutkového děje 

dokazováním před soudem je obtížná buď pro odstup času, anebo proto, že stav věci doznal 

(musel uplynutím času doznat) zásadní změny. Notářským nebo exekutorským zápisem lze 

osvědčit nejen skutkové děje, jako je např. průběh slosování nebo předložení movitých věcí, 

ale také skutkové děje a stav věcí, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před 

soudem nebo jiným státním orgánem. Jako příklad skutkových dějů a stavu věcí, které lze 

osvědčit notářským nebo exekutorským zápisem, zákon uvádí splnění dluhu, stav 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Významně může notářský (exekutorský) zápis 

posloužit k zachycení stavu zboží v době jeho převzetí odběratelem apod. Notářský a 

exekutorský zápis o osvědčování mohou být důkazem jen tehdy, jestliže se v nich zachycený 

skutkový děj udál v přítomnosti notáře (exekutora) nebo jestliže se notář (exekutor) o stavu 

věci popsaném v notářském nebo exekutorském zápisu sám přesvědčil.47 Notářský zápis je 

podle ustanovení § 274 písm. e) OSŘ titulem pro soudní výkon rozhodnutí, jestliže splňuje 

formální náležitosti stanovené pro sepisování notářských zápisů o právních úkonech uvedené 

zejména v § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnostech (notářský řád), 

ve znění zákona č. 82/1998 Sb., jestliže obsahuje dohodu osoby oprávněné ze závazkového 

právního vztahu s osobou ze závazkového právního vztahu povinnou, v níž jsou přesně 

individualizovány oprávněná a povinná osoba a vyznačeny právní důvod plnění, předmět 

plnění (přesný obsah a rozsah plnění) a doba plnění (přesně a určitě určená doba, do které se 

povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě), a jestliže osoba 

povinná v něm svolila k vykonatelnosti. ,,Požadavku, aby v notářském zápisu se svolením k 

vykonatelnosti (§ 274 písm. e) OSŘ) byla obsažena dohoda osoby oprávněné s osobou 

povinnou, lze vyhovět jak tím, že tyto osoby budou účastníky jediného zápisu (buď sepsaného 

za jejich současné přítomnosti, nebo pokračováním v notářském zápisu), tak i tím, že k 

projevu vůle obsaženému v notářském zápisu sepsaném jen s jednou z těchto osob přistoupí 

formou samostatného zápisu druhá z nich“ (R 4/2000).
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Ediční povinnost     

     V § 129 odst. 2 OSŘ je upravena tzv. ediční povinnost. Soud může uložit povinnost 

předložit listinu nejen účastníku, ale i třetí osobě na řízení nezúčastněné, přičemž nesplnění 

této povinnosti lze vynucovat pořádkovou pokutou podle § 53 OSŘ. Nelze však nařídit 

předvedení osoby, která má předmětnou listinu k dispozici, neboť se zde nejedná o 

předvedení k výslechu. Také zde platí povinnost soudu respektovat zákonnou povinnost 

zachovat tajemství nebo mlčenlivost (§124 OSŘ). I přes nedostatek výslovné úpravy lze 

dovodit, že ten, komu by v důsledku předložení listiny hrozilo trestní stíhání za podmínek 

uvedených v § 126 odst. 1, nemůže být donucován k předložení listiny. Důvodnost nesplnění 

ediční povinnosti posuzuje soud. Po skončení řízení soud veškeré originály listin vrací tomu, 

kdo je k důkazu předložil, při této příležitosti neřeší, kdo je jejich skutečným vlastníkem.    

Hodnocení důkazu listin     

     Obsah výpovědí zachycených v těchto spisech hodnotí soud nikoliv jako svědecké 

výpovědi, nýbrž jako obsah listin. Pokud je obsahem listin výpověď svědka, který je 

důležitým svědkem i v probíhajícím řízení, nemůže se soud spokojit s touto listinou jako s 

dostatečným důkazem, ale musí tohoto svědka znovu vyslechnout tak, aby se účastníci řízení 

mohli provedení tohoto výslech zúčastnit a podílet se na něm kladením doplňujících dotazů. 

Obdobně je třeba postupovat i v případě znaleckého posudku, předloženého k důkazu jedním 

z účastníků. Pokud se totiž jedná o znalecký posudek, jehož zpracování si soud sám 

nevyžádal, je nutno na takový posudek pohlížet jako na důkaz listinou ve smyslu ustanovení § 

129 OSŘ, nikoliv jako na důkaz znaleckým posudkem podle § 127 OSŘ. Proto také nelze 

znalce, který takový posudek vypracovával, volat k jednání a jako znalce vyslýchat, pokud 

nebyl v řízení znalcem ustanoven. Znalci mohou podávat posudky i mimo rámec řízení, a to 

na základě dohody s občanem nebo organizací (nyní s fyzickou nebo právnickou osobou). 

Občané (organizace) pak v občanském soudním řízení předkládají tyto posudky k důkazu. 

,,Nejde tu však o důkaz znaleckým posudkem ve smyslu § 127, takže tu nelze znalce, který 

posudek vypracoval, volat k jednání a vyslýchat jako znalce, protože v občanském soudním 

řízení nebyl znalcem ustanoven. Jde tedy o důkaz listinou ve smyslu § 129“ (R 1/1981). 

,,Nastane-li procesní situace, kdy je vyloučena možnost provedení přímého důkazu listinným 

důkazem, bude věcí soudu – za využití důsledků plynoucích z povinností tvrzení (§ 120 odst. 1 

OSŘ) - zda a nakolik z (jiných) dostupných důkazů učiní odpovídající skutkový závěr – při 

respektování zásady volného hodnocení důkazů ve smyslu § 132 OSŘ“ (NS 1556/2001). 



    Účastníci a stát mají právo na náhradu nákladů řízení vzniklých zaviněným nesplnění 

ediční povinnosti (§ 147 odst. 2, § 148 odst. 2 OSŘ). Ten, komu soud uložil povinnost 

předložit listinu, má stejná práva na náhradu případných hotových výdajů a ušlého výdělku

jako svědek.

                                                                 

                                                   



                                                7.Ohledání

     Ohledání místa v dávných dobách znamenalo, že se soud přímo přesvědčí o skutečnosti, 

které tvrdí procesní strany. Ohledání místa bylo spíše výjimečným důkazním prostředkem. 

Zásadní význam měl tento důkazní prostředek v mezních a sousedních sporech.48 V dnešní 

době ohledání upravuje § 130 OSŘ. Je to jediný přímý důkazní prostředek. Soud (popř. 

znalec) při něm přímo vnímá zevní vlastnosti ohledávaného předmětu anebo jevu. Soudní 

praxe považuje ohledání za jeden z nejpraktičtějších a nejspolehlivějších důkazních 

prostředků. Ovšem lze ho použít jenom někdy, a to pokud je-li předmětem dokazování taková 

skutečnost, kterou lze vnímat smysly. Předmětem ohledání bude věc movitá, nemovitá nebo i 

osoba popřípadě lidské tělo.

Soudní provedení ohledání

     Ohledání může soud provádět na návrh nebo i bez návrhu. Jakým způsobem bude 

ohledání provedeno, určuje soud již před nařízením ohledání. Zpravidla podle povahy 

ohledávaného předmětu. Pokud má být předmětem ohledání věc movitá, její ohledání se 

zpravidla provádí přímo při jednání před soudem, záleží na tom, zda movitou věc lze soudu 

přímo předložit. Movitými věcmi, jejichž ohledání se provádí mimo budovu soudu, jsou 

zpravidla věci větších rozměrů, jejichž dopravení k soudu není dost dobře možné. Je-li k 

tomuto ohledání třeba odborných znalostí, popřípadě mají-li být výsledky ohledání 

podkladem nebo jedním z podkladů pro podání znaleckého posudku, umožňuje ustanovení 

pro podání znaleckého posudku ustanovení § 127 odst. 3 OSŘ, aby soud uložil účastníku 

řízení, popřípadě někomu jinému, kdo věc má u sebe, aby ji předložil znalci, aby mu podal 

vysvětlení, případně něco vykonal nebo snášel. Jde o procesní opatření, jehož účelem je 

zajistit provedení důkazu znaleckým posudkem. Nelze proto, pokud by účastník řízení nebo 

někdo jiný odmítl splnit jemu uloženou povinnost, nařídit výkon tohoto rozhodnutí. V 

takovém případě lze užít za podmínek stanovených v § 52 a § 53 OSŘ prostředků v těchto 

ustanoveních uvedených. O povinnosti účastníků, nebo jiných osob, předložit určitou věc, 

může rozhodnout jen soud. Znalec jim takovou povinnost nemůže ukládat a nemůže na nich 

sám splnění soudem uložené povinnosti vynucovat. ,,Není proto správný postup těch soudů, 

                                                
48 Bílý J.Ř.: Právní dějiny na území České republiky, 1.vydání, Linde Praha a.s., Praha, 2003, str. 348 – 350



které nevyužívají náležitě ustanovení § 127 odst. 3 OSŘ a neukládají účastníkům řízení, nebo

jiným osobám, aby splnili povinnosti v něm uvedené, je-li to třeba k podání posudku“ (R 

1/1981).

     I v případě důkazu ohledáním mají účastníci právo se k takovému důkazu vyjádřit, stejně 

jako ke všem provedeným důkazům. 

     Za účelem ohledání movité věci ukládá zákon každému, kdo má potřebný předmět u sebe, 

povinnost na výzvu předsedy senátu tento předmět předložit. Tyto osoby mají tzv. ediční 

povinnost stejně jako v případě provádění listinných důkazů (§ 130 odst. 1 OSŘ) Pokud má 

být ohledávaná osoba, je možné její ohledání provést pouze za předpokladu, že tím nedojde k 

zásahu do její fyzické integrity, tedy i bez nutnosti odkládat oděv. Jinak je fyzická prohlídka 

věcí znaleckou či lékařskou. Pokud by tomu tak muselo být, je nutné takové ohledání svěřit 

znalci. Soud může účastníku uložit, aby věc předložil, a tedy také, aby umožnil přístup k ní, 

nelze-li ji dopravit k soudu. Jestliže by však šlo o to, aby bylo prohlídkou domácnosti 

účastníka zjištěno, zda se určité věci užívá, měla by taková prohlídka již povahu domovní 

prohlídky. Takovou prohlídku lze však provést jen v trestním řízení za podmínek stanovených 

trestním řádem (§ 82 a násl. TŘ).

     Je-li předmětem věc nemovitá nebo místo, kde došlo k události významné pro dané řízení, 

provádí se ohledání přímo na místě, kde se daná nemovitost či místo nachází. K tomuto 

ohledání se předvolají stejné osoby, jaké je třeba vyrozumět o každém jednání soudu (§ 115 

OSŘ). Pokud by totiž došlo k porušení práva účastníků i jejich zástupců účastnit se místního 

ohledání a sledovat jeho průběh, musel by soud ohledání buď opakovat nebo je jako důkaz 

nepoužít, pokud by shledal, že se bez něho lze obejít. Stejně tak i v případě, koná-li se 

ohledání na nemovitosti ve vlastnictví jedné ze stran a tato strana by odmítla vpustit na tuto 

nemovitost protistranu, nemohl by soud výsledky tohoto ohledání v řízení použít. V takovém 

případě proto lze využít pořádkové opatření podle § 53 odst. 1 OSŘ a odstranit tak ztěžování 

postupu řízení. Takový postup by nebyl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, neboť 

v článku 12 odst. 3 Listiny je připuštěna výjimka z práva na nedotknutelnost obydlí, a to na 

základě zákona v případě, že jde o zásah nezbytný pro ochranu práv a svobod druhých. V 

případě, že se věc, která má být ohledána, nachází ve značné vzdálenosti od sídla soudu, může 

soud dát provést ohledání soudem dožádaným (§ 39 odst. 1 OSŘ).



     Při odhadu staveb je někdy třeba odborných znalostí nejen k posouzení zjištěných 

skutečností, ale i k jejich zjištění. ,,Pokud tedy ohledání stavby má být provedeno jako důkaz 

podle ustanovení § 130 OSŘ nebo pokud má být podkladem anebo jedním z podkladů pro 

podání znaleckého posudku, je nezbytná účast znalce tam, kde by bez jeho odborných znalostí 

nemohly být řádně zjištěny všechny skutečnosti rozhodné pro ocenění nemovitosti“ (R 

1/1981).

Zaznamenání ohledání

     O ohledání se za podmínek v § 40 OSŘ pořizuje zvukový nebo zvukově obrazový záznam

a není-li to možné, bude o něm pořízen protokol. Pokud se jedná o ohledání věci movité, která

byla dopravena k soudu, nadiktuje předseda senátu výsledek ohledání přímo do protokolu o 

jednání. Pokud je prováděno ohledání v místě, kde se předmět ohledání nachází, je nutné do 

protokolu přesně zaznamenat výsledky ohledání. Pro spolehlivější představu o předmětu 

ohledání je vhodné protokol ohledání doplnit fotodokumentací, případně videozáznamem. 

,,Soud poté musí při jednání provést důkaz nejen protokolem o ohledání, ale i přiloženou 

fotodokumentací, která musí zůstat součástí spisu.“49 Také je možné předmět sporu označit a 

popsat a situaci na místě ,,soudním nákresem“ Jde o grafický nákres, jehož název ,,soudní 

nákres“ je na soudech užívaný. Tento grafický nákres potom spolu se záznamem či 

protokolem o vykonání důkazu bude tvořit jeden celek. Záznam či protokol bude svým 

způsobem vypovídat o tom, co bude graficky znázorněno v soudním nákresu. Vyhotovení 

soudních nákresů není samoúčelné a nevykonává se jen v zájmu konkrétního a přesného 

označení nemovitostí, či dané situací v přírodě, ale i jako podklad pro budoucí znalecké 

dokazování (viz. výše). Totiž, aby soud mohl ustanovenému znalci uložit konkrétní úlohu, 

musí mít místo vykonání znaleckého úkonu a předmět sporu zjištěný, lokalizovaný a 

označený v abecedním nebo číselném pořádku. Přesné označení sporné plochy, či průběhu 

vlastnické hranice soudem se někdy stává podkladem pro vyhotovení geometrického plánu, 

měnícího současný stav a zakládajícího nový stav na základě budoucího rozhodnutí.  

     Stejně jako v případě předložení listin mají osoby, kterým v souvislosti se zajištěním 

předmětu ohledání vznikly nějaké náklady, právo na náhradu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, pokud jej řádným způsobem prokáže.
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                                                    8. Výslech účastníků

     Důkaz výslechem účastníků § (131 OSŘ) je jedním z důkazních prostředků, které slouží ke 

zjištění skutečného stavu věcí. Jedná se o důkazní prostředek ,,zvláštního“ postavení, neboť 

jej podle zákona ve sporných řízeních, s výjimkou řízení o rozvod manželství nebo v řízení o 

zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, smí soud nařídit pouze tehdy, jestliže 

dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí účastník, který má být 

vyslechnut. V řízeních nesporných (§ 120 odst. 2 OSŘ) a v již zmíněném rozvodu a zániku 

partnerství může soud provést důkaz výslechem účastníků, i když nebyl navržen a účastník, 

který má být vyslechnut, se svým výslechem nesouhlasí. Jeho zvláštní postavení tkví dále 

v jeho věrohodnosti. Účastník řízení totiž není povinen, na rozdíl od svědka, vypovídat o 

skutečnostech pravdivě, a proto je třeba kritického hodnocení.

     ,,Výslech účastníka řízení v rámci přípravy jednání (§ 114 OSŘ) není jednáním ve smyslu

ustanovení § 115 OSŘ“ (R 28/1974). ,,Rozdíl mezi tvrzením účastníků a jejich výpovědí k 

důkazu spočívá v tom, že tvrzení tvoří předmět dokazování, tedy to, co se dokazuje, kdežto 

výpověď účastníků je procesním důkazním prostředkem o důležitém a pochybném tvrzení 

účastníků, tedy to, čím se dokazuje.“50 Porušení zásad spravedlivého procesu představují 

zpravidla tzv. opomenuté důkazy, tj. důkazy, o nichž v řízení nebylo soudem rozhodnuto, 

případně důkazy, jimiž se soud podle zásad volného hodnocení důkazů 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. Je třeba důsledně odlišovat důkaz 

výslechem od tvrzení účastníka a jeho přednesu při jednání“ (ÚS 182/02).

     Novela OSŘ provedená zákonem č. 30/2000 Sb. vrátila důkaz účastnickou výpovědí na 

její tradiční místo. České tradiční procesní právo, a ve shodě s ním i teorie, vždy mělo výslech 

účastníka řízení za důkaz podpůrný, mající své opodstatnění jen tam, kde skutečnost, která je 

předmětem důkazního řízení, nelze prokázat provedením jiného důkazu. Osnova 

Československého civilního soudního řádu, ukončená v polovině třicátých let minulého 

století, navrhovala v § 373 upravit důkaz výslechem takto: ,,(1) Důkaz může být veden také 

výslechem stran. (2) Důkaz tento může býti nařízen toliko tenkráte, když důkaz nebyl nebo 

nemůže býti zjednán jinými průvodními prostředky.“ V občanském soudním řádu z roku 1950 

nebyl výslech účastníka řízení výslovně upraven jako jeden z důkazů, byť byl soudní praxí 

                                                
50 Handl, V. - Rubeš, J.: Občanský soudní řád Komentář, Praha Panoráma 1985, § 131



pravidelně připouštěn. Právní úprava tohoto důkazu se objevila až v občanském soudním řádu 

z roku 1963 a v teorii a soudní praxi se postupně vytvořil názor, který byl v příkrém 

protikladu k tradičnímu nazírání. ,,Šlo o názor úzce spojený s deformovaným pojetím zásady 

materiální pravdy, vyjádřený myšlenkou, že výslech účastníka řízení je základem 

dokazování.“51

Subsidiární povaha výslechu účastníka

     Pro důkaz výpovědí účastníka je příznačné, že tu vyslýchaný vypovídá o vlastních 

záležitostech, proto nelze očekávat, že bude vypovídat vždy nezaujatě a pravdivě. Účastník 

zpravidla rozvádí to, co již tvrdil ve svém vyjádření ve věci. Ve sporném řízení má proto 

důkaz výslechem účastníka jen podpůrnou, tzv. subsidiární povahu. Princip subsidiarity, 

podle něhož má soud přistoupit k provedení důkazu výslechem procesní strany (účastníka ve 

sporném řízení) znamená, že takový výslech se může uskutečnit teprve tehdy, až byly 

vyčerpány všechny ostatní zdroje poznání rozhodných skutečností a dosažené výsledky tohoto 

dokazování neumožňují dostatečné zjištění skutkového stavu. Důkaz výslechem procesní 

strany je chápán jako málo věrohodný, zatížený subjektivní zaujatostí, jehož objektivita 

vyvolává oprávněné pochybnosti. Po provedení důkazu výslechem procesní strany nic nebrání 

soudu, aby eventuálně vykonal další důkazy. Nepřípustný je důkaz výslechem účastníka, 

pokud soud již před tím dospěl k jednoznačnému přesvědčení, že všechny rozhodné 

skutečnosti již byly řádně dokázány. ,,I tato zákonná úprava nasvědčuje, že jak zákonodárce, 

tak soudní praxe považují důkaz výslechem účastníka za druhořadý, podpůrný, málo 

věrohodný a v podstatě pouze výjimečně málo uplatitelný. V současné době je u nás zastáván 

názor, že praktický význam důkazu výslechem účastníka je poměrně velmi úzký, neboť se 

omezuje na zjištění některých skutečností v řízení nesporném, kdežto v řízení sporném může 

nalézt uplatnění ve věcech, v nichž je nutno zjišťovat skutečnosti intimního charakteru.

Uvedené názory nelze přijmout. Domácí a zejména zahraniční soudní praxe tomu nasvědčuje 

i v oblasti sporného řízení. Tak např. v zahraničí (SRN) bylo řešeno více sporů, kdy žalobci 

bylo ublíženo zvířetem žalovaného (došlo např. k pokousání psem, ohrožení zdraví živočichem 

uprchlým z domácího terária apod.). V těchto případech zpravidla výslech účastníka zůstává 

nejdůležitějším důkazem. I když škodné následky bylo možno někdy znalecky prokázat, průběh 

škodné události mohl být objasněn jen výslechem žalobce. V početných případech 
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automobilových nehod zase vznikají těžko řešitelné situace, pokud důkaz výslechem účastníka 

je hrubě podceňován ve vztahu k důkazu svědeckému.“52

Procesní postavení výslechu účastníka     

     Účastníci řízení pomáhají soudu poznat skutečnosti potřebné k právnímu posouzení 

projednávané věci a k rozhodnutí soudu tím, že ve svých návrzích na zahájení řízení nebo v 

jiných podáních anebo při jednání tvrdí existenci nebo neexistenci určitých skutečností a 

nabízejí o těchto svých tvrzeních důkazní prostředky. Mají tedy tzv. povinnost tvrzení.  

,,Důkazním prostředkem je pouze takový výslech účastníků, který soud zvlášť jako procesní 

důkaz nařídil k prokázání tvrzených skutečností. Zpravidla se navrhuje tehdy, je-li účastník 

jinak v důkazní nouzi, protože výslech účastníků je k dispozici téměř vždy. Předpokládá se, že 

v konfrontaci výpovědí účastníků může být skutkový stav objasněn, i když soud nesmí ztrácet 

ze zřetele to, že jsou účastníci osobně ve věci zainteresováni. To se projeví v hodnocení jejich 

výpovědi, stejně jako u podjatého svědka.“53 Nelze považovat za procesně vyhovující situaci, 

jestliže k určitým rozhodným skutečnostem jsou svědkové vyslechnuti pouze jedné strany, 

kdežto druhá strana jako účastník řízení není nebo podle zákona nemůže být vyslechnuta. 

Dochází tak k nerovnosti v provádění důkazů, které může vést ke značným nedostatkům, 

týkající se pravdivého zjištění skutkového stavu.

     Ve sporném řízení, pokud účastník řízení nedá souhlas ke svému výslechu, nejsou dotčena 

práva protistrany, je to pouze k tíži žalobce, který provedení svého výslechu odepřel, neboť se 

vystavuje riziku, že jeho tvrzení v řízení nebudou prokázána. Ve sporném řízení proto není 

žádný důvod k tomu, aby byl účastník řízení nucen proti své vůli vypovídat. Rozhodne-li se 

nevypovídat, má to případný vliv negativní dopad jen do jeho právní sféry, což se projeví 

zpravidla tím, že jeho tvrzení nebude v řízení prokázáno. Souhlas ke svému výslechu může 

účastník řízení dát z vlastního podnětu, z iniciativy jiného účastníka řízení nebo z podnětu 

soudu (na jeho dotaz). Souhlas lze udělit v žalobě (ve vyjádření věci), během přípravy jednání 

nebo při jednání. Dokud nebyl výslech účastníka řízení nařízen, lze dříve udělený souhlas 

odvolat. By-li však výslech účastníka řízení již nařízen, nemůže mít odvolání dříve uděleného 

souhlasu s výslechem právní účinky a soud takový důkaz provede, i kdyby s tím dotčený 

účastník nesouhlasil. Souhlas s důkazem výslechem účastníka je totiž, jak plyne z dikce § 131 
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odst. 1 OSŘ významný pro nařízení tohoto důkazu, a nikoliv již pro jeho provedení. 

Nařízením důkazu výslechem účastníka řízení se tu rozumí úkon předsedy senátu 

(samosoudce), kterým dal najevo, že takový důkaz bude proveden (např. tím, že účastníka 

předvolal k výslechu, že při jednání oznámil, že bude účastník řízení vyslechnut, apod.) 

Původně vyjádřený nesouhlas může účastník za řízení změnit a dodatečně ke svému výslechu 

svolit.

     Také pro oblast nesporného řízení platí důkazní povinnost, ne však důkazní břemeno v 

pravém slova smyslu. Na rozdíl od řízení sporného má soud v těchto řízení (uvedených v §

120 odst. 2) povinnost provést všechny důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu věci, 

nehledě k případnému nedostatku důkazní aktivity účastníků. ,,To ovšem samo o sobě nic 

nemění na tom, že také je výslech účastníka jedním z důkazů, přičemž skutková zjištění soudu 

mohou být úplná a dostatečná bez toho, že by soud vyslechl účastníka, mnohdy pasivního.“54

Provedení výslechu účastníka     

     Výslech účastníka bude probíhat, jak ustanovuje § 131 odst. 3 OSŘ, obdobně jako výslech 

svědka. Pokud soud nařídí důkaz výslechem účastníka, je účastník povinen se k tomuto 

výslechu dostavit. Pokud se k výslechu nedostaví, má soud stejně jako v případě svědka právo 

jej za podmínek § 52 OSŘ k výslechu nechat předvést, případně mu uložit za podmínek § 53 

pořádkovou pokutu. 

     Na začátku výslechu se tedy zjistí osobní data účastníka. V rozvodovém řízení je třeba 

uvést z občanských průkazů i rodná čísla obou účastníků. Následuje poučení svědka o tom, že 

by měl vypovídat pravdu a nic nezamlčovat. Pokud se účastník nebude moci vyjadřovat 

v českém nebo slovenském jazyce, bude ustanoven tlumočník. Totéž platí v případě osob 

hluchých, či hluchoslepých (§ 18 odst. 1, 2 OSŘ). K vlastní výpovědi ovšem účastníka nelze 

donucovat. Odmítnutí účastníka vypovídat se pouze poznamená bez dalších opatření do 

protokolu. Účastník může odmítnout odpovědět i na jednotlivé otázky a i v tomto případě jej 

soud nemůže k odpovědi nijak nutit. Pouze zaznamená na zvukový nebo zvukově obrazový

záznam nebo zaprotokoluje konkrétní otázku s konstatováním, že na ni účastník odmítl 

odpovědět. Výslech účastníka je vyloučen stejně jako výslech svědka v případě, že by tím 

účastník porušil státní, hospodářské nebo služební tajemství nebo státem uznanou povinnost

                                                
54 Drápal, Bureš a kol.: Občanský soudní řád I Komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha, 2009, str. 910



mlčenlivosti (§ 124 OSŘ). O tom svědek musí být také poučen. Poučení nezahrnuje, na rozdíl 

od svědka, hrozbu trestní sankce v případě nepravdivé výpovědi. 

     Po poučení účastníka vyzve soud, aby souvisle vylíčil vše, co ví o předmětu výslechu. Do 

této části výpovědi by neměl soudce nijak zasahovat, pouze by měl účastníkův přednes 

korigovat tak, aby neodbíhal od tématu. Poté, co účastník skončí se svou spontánní výpovědí,

má právo položit doplňující otázky postupně předseda senátu, členové senátu účastníci či 

jejich zástupci a znalci. Pokud předseda soudu některé otázky nepřipustí a nevede-li se o 

průběhu jednání záznam, zaprotokolují se důvody tohoto nepřipuštění. Pokud tedy není 

k dispozici záznamové zařízení a vede se protokolace, měla by se tato protokolace snažit 

zachytit výpověď účastníka co nejpřesněji. Z protokolace totiž nevyplývají další skutečnosti, 

které mohou být pro hodnocení tohoto důkazu velmi důležité. Například vyhýbavý a neurčitý 

způsob, jakým účastník vypovídá, rozpaky, které způsobuje účastníkovi zodpovězené otázky. 

Účastník má právo vznášet námitky proti protokolaci. V takovém případě předseda senátu 

tyto námitky zaprotokoluje spolu s doslovným vyjádřením účastníka. Výslech účastníka, který 

má sloužit jako důkaz, musí být proveden vždy ústně. To znamená, že jakékoliv písemné 

prohlášení účastníka, byť by obsahovalo veškeré shora uvedené náležitosti, nelze považovat 

za výpověď účastníka.

Hodnocení výslechu účastníka     

     Při hodnocení důkazu výpovědí účastníka řízení musí soud postupovat zvlášť pečlivě. Je 

totiž velmi pravděpodobné, že účastník bude svou výpovědí sledovat hlavně svůj prospěch, 

soud proto musí důsledně dbát na aspekty ukazující na nevěrohodnost výpovědi. Jak již bylo 

řečeno, soud si musí všímat i neverbálních projevů účastníka. S ohledem na tyto skutečnosti 

je tedy třeba důkaz výslechem účastníka hodnotit jako důkaz podpůrný, který je zpravidla 

nutné podepřít důkazy jinými. To platí především pro řízení sporné, kde by absence jiných 

důkazů zcela jistě musela vést k nepříznivému rozhodnutí ve věci pro žalující stranu.

   Účastník nemá, na rozdíl od svědka, právo na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s 

jeho výpovědí vznikly. Tyto náklady jsou součástí celkových nákladů řízení.

                                              



                                                9. Jiné důkazní prostředky

     Jinými důkazními prostředky, v zákonně neupravené, mohou být například videozáznamy, 

zvukové záznamy, fotografie, počítačová data apod. Také provedení důkazu před soudem 

v souladu se zásadou přímosti odpovídá jeho povaze. Předseda senátu proto musí za účelem 

provedení takového důkazu učinit určitá opatření, zejména zajistit příslušnou techniku pro 

jeho produkci. V českém právním řádu platí i pro jiné důkazní prostředky tzv. ediční 

povinnost, to znamená povinnost toho, kdo má tento důkazní prostředek u sebe, aby jej na 

výzvu soudu předložil. 

Důkazní prostředky v zahraničí

    Francouzské civilní procesní právo připouští i důkaz protokolem soudního úředníka (náplní 

práce podobného našemu vykonavateli), který obsahuje úřední zjištění určitých skutečností. 

Těmto zjištěním je přiznávána povaha jednoduché informace. Soudce může uvedenému 

úředníkovi uložit, aby zjistil určité skutkové věci ve sporné záležitosti. Lze poukázat také na 

zvláštní institut, který byl zaveden pouze francouzskou soudní praxí. Pravděpodobně pod 

vlivem anglo-amerického práva. Podle této soudní praxe může vystupovat v civilním řízení 

zvláštní subjekt, zvaný ,,amicus curiae“, který se uplatňuje v souvislosti se soudním 

dokazováním, avšak může poskytovat soudu i právní rady. Jeho působení v řízení je určováno 

soudem, kterému ,,amicus curiae“ pomáhá ke správnému posouzení věci, aniž by měl 

charakter svědka nebo znalce. Jeho stanoviska nejsou pro soud závazná. A mohou se k němu 

plně vyjadřovat procesní strany, nemohou však namítat jeho předpojatost. Podobně například 

ve španělském civilním právu procesním se uplatňuje zvláštní institut tzv. pomocníků soudce, 

zvaných ,,personas prácticas“, kteří nemají povahu svědka ani znalce. Jsou ustanovováni 

např. v souvislosti s provedením místního ohledání a jejich úlohou je osobně se přesvědčit 

např. o hluku vydávaném provozem továrny, o situování místností v určité budově a jejich 

bližší charakteristice, o nejčastějším směru větrů odvádějících škodlivé látky či plyn apod. 

Pomocník soudce má být využíván vždy, je-li ke zjištění skutkového stavu potřebné 

bezprostřední smyslové vnímání určitých osob či věcí. Především však důraz kladený na 

pevnou zákonnou úpravu důkazních prostředků, jež mohou být v civilním soudním řízení 

použity, je zpravidla spojen s jinou konstrukcí důkazního prostředku, který je ve 

středoevropských civilních soudních řádech koncipován a označován jako ,,listiny“. Civilní 

soudní řády celého anglosaského právního systému neznají a neužívají úzký a z hlediska 

moderní doby dosti zastaralý pojem ,,listiny“ a jako významný, zákonem stanovený a 



uznávaný důkazní prostředek používají pojem ,,dokument“. Tento pojem je značně širší, než 

pojem ,,listina“, neboť zahrnuje také např. různé plány, grafy, náčrty a zejména elektronické 

nosiče informací, jež jsou v moderní době stále více používány a stále více vytlačují 

z běžného používání klasické ,,listiny“. To, co např. v českém právním řádu je nutno zahrnout 

do oblasti ,,jiných“, zákonem podrobně neupraveným důkazních prostředků, lze

v anglosaském právním systému zpravidla bez problémů zahrnout pod zákonem uznávaný 

pojem ,,dokumentu“.55

Dokument     

     Termín dokument se vymezuje různě podle toho, pro jaký účel a v jaké oblasti se má 

použít. Pro oblast využití informační techniky se vymezuje jako informační pramen tvořený 

nosičem a daty na něm fixovanými a formálně i obsahově uspořádanými. Právní otázky 

týkající se elektronických dokumentů jako důkazních prostředků lze rozdělit na několik 

skupin. 

     1) Je vůbec možné použít elektronický dokument na technickém nosiči dat jako důkazní 

prostředek? Zde je třeba zodpovědět základní otázku, je elektronický dokument ve smyslu 

procesního práva listinou či nikoliv. Z pohledu klasického vnímání listiny, jakožto hmotného 

substrátu informací na ní uvedených, jistě nelze elektronický dokument za listinu považovat. 

Listina a elektronický dokument jsou založeny na zcela jiných principech svého vzniku –

listina s určitým obsahem informací vzniká mechanickým nanesením barvy na papír (tvorbu 

písmen a obrazů), zatímco digitální dokument je tvořen v binární soustavě a dle povahy jeho 

nosiče je buďto tvořen orientací magnetických částic (klasická disketa) či tokem vypálených 

plošek (CD-ROM). Odlišností je samozřejmě dále celá řada, elektronický dokument je 

nezávislý na svém nosiči, lze jej transportovat prakticky okamžitě do všech myslitelných 

destinací, rovněž vyvstává otázku, zda lze u digitálního dokumentu uvažovat v intencích  

originál - kopie (pravděpodobně nikoliv, pokud bude možné u veškerých takových 

dokumentů ověřit podpis a integritu zprávy, budou mít všechny platnosti originálu).

     2) Které skutečnosti se dají elektronickými dokumenty na technických nosičích 

dokazovat? Občanský zákon od roku 1991 ustanovuje, že ,,písemná forma je zachována, je-li 

právní úkon učiněn elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního 
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úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila“. Z dnešního hlediska lze toto ustanovení 

považovat za nadčasové a vyhovující potřebám elektronického obchodování, zejména po 

doplnění věty do odstavce 3 § 40 OZ, která zní: ,,Je-li právní úkon učiněn elektronickými 

prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů“. Tím byly 

elektronické právní úkony postaveny naroveň klasickým, vyjádřeným na papírovém nosiči, za 

předpokladu, že dojde k přijetí zvláštní normy, tedy zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu, který vychází z principů nastavených vzorovým zákonem o elektronickém obchodu 

vydaným Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo, z Návrhu jednotných pravidel o 

elektronických podpisech - UNCITRAL, směrnice Evropského parlamentu a Evropské Rady 

pro účely vzniku elektronických podpisů a ze Zákona o informačních a telekomunikačních 

službách Spolkové republiky Německo, který poprvé závazně definuje digitální podpis a 

umožňuje jeho používání.56

     3) Jak se mají technické nosiče s elektronickými dokumenty uchovávat? Uplatnění 

elektronického dokumentu na technickém nosiči dat v dokazování nevyhnutelně předpokládá 

fyzickou existenci nosiče dat v čase konání sporu. Přesto je právně důležité zaobírat se i 

otázkou uchování dokumentu na technických nosičích. Tedy jde zejména o: a) určení 

subjektu, který má počítačové médium uchovávat, b) určení času, po který by se měli média 

uchovávat, c) způsob uchování.

     4) Jak se dokazování pomocí elektronických dokumentů na technickém nosiči dá vykonat?   

Provést důkaz v podobě elektronického dokumentu, se bude muset postupovat analogicky 

k pravidlům pro provádění listinných důkazů. § 129 odst. 1 OSŘ stanoví, že důkaz listinou se 

provede tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo sdělí její obsah. 

Z tohoto pohledu by se dalo přiklonit k názoru, že v právním slova smyslu je elektronický 

dokument listinou. Dokazování skutečnosti zaznamenaných na technickém nosiči musí 

předcházet převod elektronického dokumentu do vnímatelné podoby člověkem. Bylo by jistě 

ideální, kdyby přímo v soudní síni bylo dostatečné hardwarové a softwarové vybavení, 

umožňující zobrazení navrhovaného důkazu na monitoru počítače a například u 

elektronických podpisů provedení kvalifikovaného ověření, čímž by měly být odstraněny 

pochybnosti o obsahu důkazu. Strany sporu by měly mít možnost se k obsahu dokumentu 

vyjádřit, jakož i nahlédnout na příslušný monitor. 
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Přípustnost jiných důkazních prostředků      

      Některé jiné důkazní prostředky za určitých předpokladů náš právní řád nepřipouští. 

V praxi půjde nejčastěji o případy uvedené § 12 odst. 2 občanského zákona. Tato zákonná 

úprava stanoví výjimku ze zásady, kdy je třeba svolení fyzické osoby k pořízení anebo k 

použití písemností osobní povahy, podobizny, obrazového snímku a zvukového záznamu.

     Písemností osobní povahy tvoří např. dopisy, deníky, zápisky neboli písemnosti, které 

nejsou určeny pro veřejnost. Podobiznou bude portrét fyzické osoby, na kterém je hmotně 

zachycena její podoba. Obrazové snímky resp. záznamy představují zachycení podoby 

fyzické osoby na obraze. Zde nejde o portrét, nýbrž o jiný obraz, na kterém je však podoba 

fyzické osoby zachycena identifikovatelným způsobem. Zvukové záznamy zachycují hlasový 

projev (např. mluvené slov nebo zpěv) na jakémkoli nosiči zvuku (např. gramofonová deska, 

CD nosič, magnetofonová páska, zvuková kazeta, DVD nosič).57

     Zvláštní problematika, na kterou se v této souvislosti soustřeďuje značná pozornost, je, zda 

lze v rámci hájení zájmů v civilním řízení použít k důkazu i zmíněné podobizny a obrazové 

snímky. V této otázce jsou zastávány protichůdné názory. Podle prvého z nich není možné 

připustit, aby v řízení byly prováděny takové důkazy, které byly získány nezákonným 

způsobem, který zakládá občanskoprávní, popřípadě i trestněprávní odpovědnost toho, kdo do 

osobnostního práva jiného zasáhl. Podle tohoto názoru musí proto soud takto nezákonně 

získaný důkaz odmítnout. Podle druhého názoru není správné směšovat otázku 

občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti, vznikající při porušení osobnostního práva, 

k němuž došlo nezákonným pořízením obrazového snímku nebo zvukového záznamu, 

s otázkou použití takto získaných důkazních prostředků. Oficiální česká studijní literatura do 

nedávné doby zastávala názor, že s prvním názorem nelze souhlasit. Podle názoru akademické 

obce totiž podle § 125 OSŘ mohou za důkaz v civilním řízení sloužit všechny prostředky, 

jimiž lze zjistit stav věci. Stejně tak podle § 89 odst. 2 trestního řádu může v trestním řízení za 

důkaz sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. Pro úvahu soudu, zda má být důkaz 

těmito prostředky proveden či nikoli, nemůže být rozhodující, zda byly podobizny či 

obrazové snímky pořízeny nebo nabyty zákonným či nezákonným způsobem. Rozhodující 

může být jedině to, zda jde o prostředky, které mohou sloužit ke zjištění stavu věci, resp. 

k objasnění věci. Otázka jejich pořízení nebo nabytí je zcela samostatnou věcí 

občanskoprávní, popř. trestněprávní odpovědnosti toho, kdo je nezákonně pořídil či nabyl. 

                                                
57Švestka J.: Občanský zákoník Komentář, 2. vydání, C.H. Beck, 2009, Praha, str. 164 



Neoprávněnost takového zásahu není použitím v soudním řízení účastníkem legalizována. 

K tomu dále akademická obec dodává: ,, Použití podobizen a obrazových snímků soudem či 

jiným orgánem k provedení důkazu v řízení soudním nebo správním je samo o sobě kryto 

zákonnou licencí podle § 12 odst. 2 občanského zákoníku. Protože ovšem ustanovení o této 

licenci je, ustanovení povahy výjimečné, je nutno je vykládat restriktivně. Použití podobizen a 

obrazových snímků v rámci řízení soudem nebo jiným orgánem je touto licencí kryto pouze 

potud, pokud má k předmětu řízení skutečně přímý vztah. Nebylo by proto možno považovat 

např. za oprávněné použití fotografií, které jeden z účastníků řízení předložil výhradně za 

účelem skandalizování druhého účastníka, ačkoli nemají k předmětu dokazování žádný přímý 

vztah.“58

     Judikatura z posledních let, má ovšem na tuto problematiku poněkud jiný názor. Uvádí 

shodně s akademickou obcí ,že svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, 

podobizny, obrazové snímky nebo zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona 

(tzv. úřední licence). Za projev úřední licence však nelze podle českých soudů považovat 

každé řízení nebo jednání před soudem či jiným orgánem státu, ale jen případy, které 

výslovně upravuje zákon. Takovým zákonem má být trestní řád, který v této souvislosti 

upravuje odposlech a záznam telekomunikačního provozu v trestním řízení. Občanskoprávní 

předpisy nic podobného nestanoví. Magnetofonový záznam telefonického hovoru fyzických 

osob bude záznamem projevů osobní povahy hovořících osob, a takový záznam může proto 

být použit (i jako důkaz v občanském soudním řízení) zásadně jen se svolením fyzické osoby,

která byla účastníkem tohoto hovoru. ,,A proto, navrhne-li účastník občanského soudního 

řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen nebo účastníkem opatřen v rozporu s 

obecně závaznými právními předpisy a jehož pořízením nebo opatřením došlo k porušení práv 

jiné fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. 

Nepřípustným důkazem je proto záznam telefonického rozhovoru, který byl pořízen bez 

vědomí hovořících osob“ (R 39/1999). I kdyby soudy připustily provedení důkazu přečtením 

záznamu telefonických hovorů proti výslovnému nesouhlasu jednoho z účastníků hovoru, 

došlo by tím podle jejich názoru k zásahu do jeho základního práva na ochranu tajemství 

zprávy podávané telefonem podle čl. 13 Listiny základních práv a svobod a důsledně vzato i 

do základního práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod. ,,Takový důkaz jako takový je třeba považovat za nepřístupný“ (ÚS 161/2006).

Ale zvukový záznam, ,,který zachycuje projevy, k nimž dochází při výkonu povolání, obchodní 
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profesní či veřejné činnosti (např. hovor společníků obchodní společnosti v jejich obchodní 

činnosti), nelze zpravidla považovat za záznam projevu osobní povahy,“ takže důkaz tímto 

záznamem v občanském soudním řízení nepřípustný není  (NS 64/2004).

                                                         



                                                                10. Závěr

     Důkazní prostředky v civilním řízení jsou v dnešní době zcela probádaným fenoménem. 

Již na začátku, při výběru tohoto tématu, jsem si sám sobě nemohl slibovat, že přijdu na 

nějaký zásadní problém, který by nebyl z obce akademiků, praktických právníků, či českých 

soudů, důkladně zmapován. Důkazní prostředky ho vlastně ani nemají. V tuto skutečnost 

svědčí i fakt, že od roku 1963 se ,,kapitola“ důkazních prostředků v občanském soudním řádě

zásadně nezměnila. Přesto mám několik skromných poznámek.

     U změny ustanovení § 120 odst. 3 OSŘ, provedenou zákonem č. 7/2009, kterou jsem 

zmínil v kapitole první, si nemyslím, že se nějak zásadně dotýká problematiky důkazních 

prostředků jako takových. Proto není potřeba ji z mé strany více komentovat či přiklonit se k 

uvedenému jednomu či druhému názoru nebo dokonce vytvářet názor vlastní.

     U § 125, kde dochází k výčtu důkazních prostředků, mi přijde matoucí, že zákon označuje 

důkazní prostředky za důkazy. Přišlo by mi vhodnější, kdyby zákon jasně sdělil, že nositelem 

důkazu je důkazní prostředek a za důkazní prostředky mohou sloužit demonstrativně 

vyjmenované věci. Zdůrazňuji slovo věci a ne prostředky, jak používá občanský soudní řád. 

Slovo věci požívá trestní řád a přijde mi použití tohoto slova mnohem jasnější i pro laickou 

společnost, pro kterou by zákonné úpravy měly být co nejsrozumitelnější. Naopak kladně 

hodnotím jeho demonstrativní výčet, protože v dnešním světě akcelerujícím na technickém

pokroku není možné, aby důkazní prostředky byly uzákoněny výčtem taxativním.

     Co se týče zákonného ustanovení o svědcích, souhlasím s názorem paní prof. JUDr. A. 

Winterové, že soudce má zůstat ,,pánem sporu“. Změna, kterou přinesla citovaná novela do § 

126 odst. 3, by se nejspíše dala, jak vyslovil JUDr. Jirsa, nazvat prvkem advokátského 

procesu. Nemyslím si ale, že by tento prvek soudce v jeho výsadním postavení nějakým 

zásadním způsobem omezoval. Přesto, na základě uvedených skutečností příslušné kapitoly,

nevidím jako vhodné, aby se prvky advokátského procesu nějak hromadně v našem právním 

systému rozvíjely.

     Rozpaky mám nad novým § 126a OSŘ. Zákonodárce se zde snaží posílit roli soudu, při 

zjišťováni skutkových poznatků. Což podle mě není špatná myšlenka. Ale po formální stránce 

je to nepřehledné. Podle mého názoru, mohl zákonodárce pod nové ustanovení i přidat odst. 4 

§ 126 a tím jasně říct, že za důkazní prostředek považuje i statutární orgán právnických osob a 



že jeho podmínky pro výslech se liší s tím, zda jde o současný či minulý statutární orgán 

právnické osoby v řízení, jehož je tato právnická osoba čelenem.

     § 127 odst. 4 OSŘ, tedy ustanovení o potvrzení či odborného vyjádření, bych z důvodu 

podstaty věci, že se jedná o listiny, přesunul z § 127, který pojednává o znalcích a znaleckých 

posudcích, do ustavení o listinách, tedy pod § 129.

     Co se týče neupravených, nebo ,,jiných“ důkazních prostředků, přinesl bych zákonnou 

formu pro dokument. Podle mého názoru není praktické, aby důkaz nesený důkazním 

prostředkem v podobě elektronického dokumentu, byl proveden před soudem na základě 

ustanovení o listinách.

     V otázce posledního problému, na který jsem při psaní této práce narazil, tedy kdy je 

možné použít písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové    

záznamy týkající  se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy použít jako důkazní 

prostředek, se přikláním k názoru akademické obce. Zde je zastáván názor, na rozdíl od 

českých soudů, že tyto neupravené důkazní prostředky jsou samy o sobě kryty zákonnou 

licencí podle § 12 odst. 2 občanského zákoníku a tudíž by jako důkazní prostředky být 

použity mohly. 

     S ostatními ustanoveními o důkazních prostředcích v civilním řízení, které prošly již téměř 

padesátiletým testem praxe, nemám námitek. Jsem si jist, že na každou moji zmíněnou

poznámku existuje právně důvodné ,,ale“. 

     O tématu důkazních prostředků v civilním řízení nebývá v právnických učebnicích, na 

rozdíl od jiných problematik, široce pojednáno. Nutno říci, že není třeba. Jejich právní úprava 

není obsáhlá, složitá ani nejasná. Svou prací, jsem se snažil o důsledné shromáždění 

publikovaných právně relevantních poznatků, zařadit je do příslušných kapitol vedle sebe a 

vyvodit z nich srozumitelný závěr. Doufám, že tuto ambici se mi alespoň částečným 

způsobem povedlo naplnit.       
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                                                     Summary

Proper evidence in common plea

    

      This thesis deals with means of proving in Czech Civil Procedure, that are incorporated in 

Chapter Two (Rules of Evidence), Part Three (First Instance Proceedings) of Act. No. 

99/1963 Coll., Code of Civil Procedure. The work consists of ten chapters. Fundamental 

chapters are named after individual civil probative means and are listed as same as they are in 

Code of Civil Procedure. One chapter is devoted to evidence unprepared in Czech law. 

Among Czech civil evidence belong the witness, expert witness and expert opinion, reports 

and statements of authorities, deeds, examination and questioning participants.

   The frame work consists of information from the official literature of three Czech law 

faculties namely Law faculty of Charles University in Prague, Law faculty of Masaryk 

University in Brno and Law Faculty University of West Bohemia. The main guideline is 

complemented by Czech case law relating issues of civil proper evidence and professional 

articles published in the recent and also already defunct legal journals.

    In every chapter I tried to outline the historical development of certain means of evidence 

and analyze their current legal form in Czech civil procedure. These findings I supported with 

the legal opinions of legal academics and lawyers from their practice or I dared to express my 

own opinion. I often state an accurate quotation of sentences of the decisions of Czech courts 

related to issues of legal evidence. I also indicate changes in the provisions of means of 

evidence created by a great amendment to the Code of Civil Procedure No. 7/2009 Coll.

In chapter on witness I focus on courts instruct duty, duties of witnesses guaranteed by 

Charter of fundamental rights and freedoms, psychological aspects of testimonial statement, 

on new provision about questioning statutory bodies or its members. Along with chapter on 

experts I describe possible criminal responsibility of witnesses, experts and interpreters.

     In chapter on deeds I arrange biggest space to matters of questioning the proper evidence 

through private paper, near questioning participants again conceive subsidiarity hereof proper 

evidence. In semi-final chapter by other probative evidence (proper evidence untidy in Civil 

Procedure Act) I try clearly report about it, what it is possible and what it is impossible in 

Czech common plea use like proper evidence.   
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