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ÚVOD

Občiansky súdny poriadok Českej republiky a Slovenskej republiky patrí medzi

zákony, ktoré prešli najväčším počtom novelizácií. Zmeny civilného súdneho poriadku

ostatných dvadsiatich rokov sú motivované snahou o naplnenie celospoločenského

očakávania rýchlej a kvalitnej justície cestou zjednodušenia civilného procesu,

odbremenenia sudcov a zamedzenia prieťahom v civilnom konaní. Spôsobov

k naplneniu tohto očakávania je niekoľko – od technického, materiálneho a

personálneho zabezpečenia súdov, cez zmenu organizácie práce medzi sudcami,

vyššími súdnymi úradníkmi, príp. tajomníkmi senátu či súdnymi komisármi, zmenou

kompetencií jednotlivých úradníkov až po zmeny dotýkajúce sa konkrétnych ustanovení

občianskeho súdneho poriadku.

Keďže dokazovanie tvorí nepochybne podstatu civilného procesu, je len

samozrejmé, že legislatívne zmeny mali a majú predovšetkým dopad na túto časť

civilného procesu. Pri pristupovaní k zmenám v dokazovaní riešil zákonodarca dilemu

ako urýchliť konanie tak, aby zároveň zodpovedalo požiadavke spravodlivého súdneho

procesu.

Pri nachádzaní riešenia na načrtnutý problém je potrebné okrem iného

zodpovedať na otázky - Je súd povinný alebo oprávnený v sporovom konaní iniciatívne

vykonať dôkazy, ktoré strany nenavrhli a za akých podmienok? Zodpovedá urýchlenie

konania zavedením koncentrácie požiadavke spravodlivého súdneho procesu a za akých

podmienok?

Tvorcovia noviel občianskeho súdneho poriadku ako v Českej republike, tak

i v Slovenskej republike sa netaja tým, že pri navrhovaní zmien v civilnom procese sú

vo veľkej miere inšpirovaní práve právnou úpravou nemeckého občianskeho súdneho

konania. Prvým cieľom tejto práce bolo zistiť, do akej miery sa podarilo českým

a slovenským zákonodarcom priblížiť svoju právnu úpravu k  právnej úprave nemeckej,

a to prostredníctvom analýzy jednotlivých ustanovení občianskeho súdneho poriadku
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a ich následnou komparáciou, pričom zmyslom tejto práce bolo predovšetkým zistiť

rozdiely, vyzdvihnúť priority a poukázať na nedostatky jednotlivých právnych úprav.

Samotná problematika dokazovania v civilnom procese je pomerne dobre

spracovaná. Problematike dokazovania sa vo veľkej miere venovali vo svojich

monografiách procesualisti ako Macur, Svoboda či Jauernig, Balzer, Schneider,

Stumberg a iní. Dokazovaniu však venujú značnú pozornosť i ďalší autori ako

Winterová, Mazák, Steiner, Štajgr, Schellhammer, Musielak, Schilken vo svojich

publikáciách venovaných občianskemu súdnemu procesu ako celku, či autori

komentárov k občianskemu súdnemu poriadku ako Bureš, Drápal, Krčmár, Winterová,

Krajčo, Handl, Rubeš, Zöller a iní. Okrem toho na každú legislatívnu zmenu týkajúcu sa

občianskeho súdneho poriadku reagujú niektorí z vyššie uvedených autorov spolu

s ďalšími svojimi odbornými názormi a kritickými hodnoteniami publikovanými

v odborných periodických časopisoch. Autori ako Macur a do istej miery i Svoboda sa

vo svojich monografiách zaoberali i porovnaním českého a nemeckého občianskeho

súdneho poriadku. Do istej miery sa takémuto porovnaniu venovali i niektorí ďalší

autori v jednotlivých periodikách. Napriek existujúcim publikáciám je však možno

konštatovať, že porovnaniu súčasnej českej, slovenskej a nemeckej právnej úprave

v takej miere, ako je obsiahnutá v tejto práci, sa nevenoval doposiaľ žiadny autor.

Dokazovanie netvorí samostatné štádium civilného procesu, ale prelína sa celým

konaním či už sporovým alebo nesporovým, a to nielen pred súdom prvého stupňa.

Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky dokazovania predmetom záujmu pri spracovaní

dizertačnej práce bolo len sporové konanie pred súdom prvého stupňa s výnimkou

rozkazného konania. Podstatou celej práce je komparácia troch právnych úprav, pričom

nejde o  porovnanie všetkých právnych úprav navzájom, ale o vykonanie komparácie

českej a slovenskej právnej úpravy na jednej strane a nemeckej právnej úpravy na strane

druhej. Samotná komparácia pozostáva z dvoch rovín – porovnanie pozitívnoprávnej

úpravy a porovnanie samotnej praxe. Pri získavaní informácií týkajúcich sa praktických

skúseností sme vychádzali jednak z vlastných poznatkov ako sudcu civilného

a obchodného úseku a jednak z informácií získaných pozorovaním na súdoch prvého
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stupňa v Spolkovej republike Nemecko a sprostredkovaných informácií od nemeckých

a českých sudcov.

Samotnej komparácii právnych úprav predchádza spracovanie teoretickej bázy

práce, ktorá pozostáva z výkladu jednotlivých pojmov súvisiacich s problematikou

dokazovania, pričom pri jej spracovaní sme vychádzali z českej a slovenskej právnej

teórie doplnenej právnou teóriou nemeckou. V teoretickej časti venovanej princípom,

sme z dôvodu priestorového obmedzenia  našu pozornosť zamerali na platnú judikatúru

Európskeho súdu pre ľudské práva, nakoľko analýza platnej národnej judikatúry

všetkých troch krajín by si vyžadovala bližšiu pozornosť a mohla byť sama o sebe

predmetom samostatnej práce. Rovnako tak časť venovaná dôkazným prostriedkom nie

je len výsledkom spracovania poznatkov získaných z právnej teórie, ale sú v nej

zakomponované i výsledky získané komparáciou pozitívneho práva obohatené

o poznatky z praxe.

Ťažiskom práce je jej osobitná časť, cieľom ktorej je pokúsiť sa nájsť odpoveď

na vyššie položené otázky analýzou a komparáciou povinnosti tvrdenia a dôkaznej

povinnosti účastníkov konania v jednotlivých právnych úpravách a oprávnenia súdu

(príp. zákazu) vykonávať aj tie dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli.

Predmetom bližšej komparácie boli i ustanovenia občianskeho súdneho poriadku

jednotlivých krajín vzťahujúce sa na koncentráciu konania, ktorá je výrazom snahy

o urýchlenie súdneho konania, pričom svoje uplatnenie našla najmä v Českej republike

a Nemecku.

S povinnosťou účastníka konania tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a predkladať

resp. označovať dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, rovnako tak i s koncentráciou

konania je spätá povinnosť súdu poskytnúť účastníkom potrebné poučenia smerujúce

k riadnemu splneniu si svojich povinností. Všeobecná poučovacia povinnosť

vzťahujúca sa na procesné práva a povinnosti účastníkov konania (s ohľadom na nároky

kladené na účastníka konania spočívajúce v nesení zodpovednosti za zistenie

skutkového stavu a uvedení všetkých tvrdení a dôkazov pred skoncentrovaním konania)

už nie je ani zďaleka postačujúca. Prehĺbením zásady prejednacej a rovnako tak

koncentrácie konania sa zvýšila požiadavka na súdy poskytovať účastníkom poučenia
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o hmotnom práve. A práve problematike poučovacej povinnosti je venovaná záverečná

kapitola práce.
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Všeobecná časť
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1 TEORETICKÉ ZÁKLADY DOKAZOVANIA

1.1 Význam dokazovania v občianskom súdnom konaní

Dokazovanie je jednou z najdôležitejších fáz a ťažiskom celého civilného

konania. Je to tá časť civilného procesu, v ktorej si súd v súčinnosti s účastníkmi

konania zadovažuje potrebné poznatky o skutočnom stave veci, nutné pre rozhodnutie.

Ide o dôležitý prostriedok, prostredníctvom ktorého sa sleduje dosiahnutie cieľa a účelu

civilného procesu. Strany môžu slobodne voliť a uplatňovať rôzne prostriedky súdnej

ochrany, disponovať predmetom konania i konaním samotným a tiež podstatne

ovplyvňovať priebeh dokazovania, zameraného na zisťovanie všetkých relevantných

skutočností v danom spore.

1.1.1 Komu dokazovať a prečo vôbec dokazovať?

V súvislosti s problematikou dokazovania si mnohí procesualisti kladú otázku,

komu sa v občianskom konaní dokazuje1 a či je vlastne dokazovanie pre rozhodnutie

vôbec ešte podstatné.2 Odpoveď na tieto dve na prvý pohľad jednoduché otázky však

nie je jednoznačná a v súvislosti s vývojom občianskeho procesného práva sa značne

modifikovala. Odlišné nazeranie právnych teoretikov a rozpracovanie rôznych variantov

odpovedí bolo podmienené predovšetkým mierou uplatnenia zásady vyšetrovacej,

prostredníctvom ktorej sa realizuje princíp materiálnej pravdy, a zásady prejednacej

v občianskom súdnom konaní.

Štajgr vo svojej monografii Důkazní břemeno v civilním soudním sporu

vychádzal zo zistenia, že dokazovať znamená presvedčovať a dokázať znamená

presvedčiť. Presvedčovať je potrebné toho, kto má o niečom pochybnosti, lebo účelom

dokazovania je odstránenie pochybností, neistoty. Z neistoty sa stane istota práve

poznaním. Štajgr prišiel k záveru, že dokazovanie neprebieha medzi stranami navzájom,

pretože strany nemajú pochybnosti o svojej pravde, takže nie je čo dokazovať. Preto

                                                
1 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984. 153 s.
2 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, 392 s.
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podľa jeho názoru strany dokazujú súdu, resp. sudcovi ako predstaviteľovi spoločnosti.

Neskôr Štajgr svoj pohľad na uvedenú problematiku zmenil, keď v monografii

Materiální pravda v občanském soudním řízení uviedol, že dokazovaním odstraňuje súd

svoje vlastné pochybnosti a on sám vykonáva dôkazy, pričom účastníci mu pri tom

pomáhajú. Predchádzajúcu tézu, podľa ktorej sa dokazuje sudcovi, označil za nesprávnu

a neprijateľnú. Napokon vo svojej štúdii Poznámky k soudobým teoriím důkazů

zdôraznil aktívnu účasť strán pri dokazovaní. Uviedol, že nielenže súd musí dať

účastníkom možnosť vysloviť svoje hodnotiace úsudky skôr, ako súd vysloví svoje

definitívne závery, súd má dokonca povinnosť prihliadnuť pri svojom hodnotení

k záverom účastníkov, najmä ak sú tieto závery v rozpore s jeho závermi. 3

Podľa Macura4, ak by podstata dokazovania spočívala v presvedčovaní súdu

o pravdivosti svojich tvrdení, dokazovanie by nebolo procesom získavania informácií

a ich logického spracovania, ale by išlo o psychologický proces pôsobenia na všetky

zložky sudcovej psychiky. Tým by sa však oslabila dokonca vytratila základná funkcia

občianskeho súdneho konania, ktorou je poskytnutie ochrany subjektívnym právam

a zákonom chráneným záujmom účastníkov konania. V takomto prípade sa činnosť

strán nezameriava na poskytnutie informácií o rozhodných skutočnostiach, ale na

prostriedky pôsobenia na sudcu za účelom jeho presvedčenia. Podľa Macura podstata

dokazovania nespočíva v presvedčovaní sudcu ani v presvedčovaní druhej procesnej

strany o správnosti svojho tvrdenia, ale spočíva v aktívnej účasti na vytváraní určitej

štruktúry informácií o skutočnostiach vonkajšieho sveta a ich logického spracovania na

základe objektívnych zákonitostí ľudského myslenia. Macur pri vyslovení záveru

„komu dokazovať“ vychádza zo základných procesných vzťahov, ktoré počas konania

existujú jednak medzi účastníkmi navzájom, jednak medzi účastníkmi a súdom. Preto

dôkazná povinnosť každého účastníka smeruje jednak voči súdu, jednak voči druhej

procesnej strane.

Jednoznačnú odpoveď na kladenú otázku možno nájsť v pozitívnom práve. Ak

by sme pripustili teóriu, že strany dokazujú len súdu, v tom prípade by bolo možné

každý spor skončiť len autoritatívnym rozhodnutím súdu. Účastníci práve tým, že

                                                
3 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 31
 4MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 32
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dokazujú i sebe navzájom môžu spor ukončiť napr. zmierom, rozsudkom na základe

uznania alebo zastavením z dôvodu späťvzatia návrhu a pod. Je však potrebné

podotknúť, ako už bolo spomenuté vyššie, že odpoveď na položenú otázku závisí od

druhu konania resp. od miery uplatnenia zásady prejednacej proti zásade vyšetrovacej.

Procesná iniciatíva strán má svoje plné opodstatnenie len v sporovom konaní. Tu súd

netreba presviedčať o pravde a odstraňovať pochybnosti súdu v prípade uplatnenia

procesného postupu zo strany účastníka konania (späťvzatie návrhu, uznanie nároku,

vôľa strán uzatvoriť zmier a pod.). Podstatné je, že strana prip. obe strany navzájom

dospeli k určitému presvedčeniu, ktoré podmienilo ich ďalší procesný postup. Odlišná

situácia je však v nesporovom konaní, kde síce strany majú naďalej možnosť uplatňovať

určité procesné úkony, avšak súd nimi nie je viazaný, ak nie je presvedčený o ich

správnosti (dohoda rodičov o výživnom pre maloleté dieťa, späťvzatie návrhu na

zvýšenie výživného a pod.).

Otázkou prečo dokazovať, resp. či má cenu dokazovať a či je to vôbec možné sa

zaoberal vo svojej monografii Svoboda5 porovnávaním prístupu postmoderného

relativizmu a snahy o zistenie čo možno úplnej pravdy. Jednoznačnú odpoveď na vyššie

uvedené otázky neuviedol, ale dospel k záveru, že „tam kde začína postmoderná

relativita, právo končí“. Postmodernizmu sa bližšie venoval Macur vo svojej monografii

Postmodernizmus a zjišťování skutkového stavu v civilním řízení. Aj my sa budeme

bližšie venovať postmodernizmu z dôvodu, že tento myšlienkový smer vo väčšej či

menšej miere ovplyvnil civilný proces vo všetkých troch porovnávaných krajinách.

Ostatné novely občianskych súdnych poriadkov či už boli prijaté v Českej

republike alebo Slovenskej republike motivovala snaha o urýchlenie súdneho konania

a s tým spätý argumentačný „boj“ týkajúci sa ustupovania princípu materiálnej pravdy

pred pravdou formálnou, alebo inak povedané, snahy o čo najúplnejšie poznanie

skutkového stavu pred strohým uplatňovaním procesných pravidiel bez

zainteresovanosti súdu na pravdivom poznaní skutkového stavu.

Postmodernizmu odmieta objektívne poznanie sveta. Vychádza z toho, že

poznanie nie je odrazom vecí, dejov a javov vonkajšieho sveta, ale je uplatňovaním

                                                
5 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, 392 s.
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moci, ktorá spočíva v tom, že určitá inštitúcia vnucuje vlastné chápanie skutočnosti

iným subjektom, hoci všetky rozdielne výklady skutočnosti sú rovnocenné a objektívne

neoveriteľné. To znamená, že skutočnosť síce existuje, ale je nepoznateľná, lebo človek

(spoločenstvo) určuje, čo je pravda a čo nie je. Podľa názorov predstaviteľov

postmodernizmu človek nemôže prísť do styku s objektívne existujúcim svetom, lebo

svet si sami vytvárame pomocou pojmov bez toho, že by sme mali akékoľvek pevné

východisko mimo svojho vlastného. Vysvetľovanie skutočností možno chápať len ako

výklad, ktorý môže byť spoločensky užitočný, avšak nie objektívne pravdivý. Pretože

svet vnímame na základe štruktúr (pojmových sietí odvodených z jazyka), ktoré

subjektívne vytvárame, nemôžeme svoje skutkové poznatky ani overovať ich

porovnávaním s objektívnym svetom.

Súčasné názory niektorých procesualistov na posudzovanie otázok zisťovania

skutkového stavu v civilnom súdnom konaní sú v podstate založené na všeobecnom,

filozofickom chápaní problematiky ľudského poznania v duchu postmodernizmu.

V chápaní postmodernizmu neexistuje pravda, resp. existuje, ale nie je možné ju

poznať. Každá pravda je relatívna, preto sa úloha súdu v súvislosti s posudzovaním

skutkových okolností, na ktorých zakladá svoje rozhodnutie, nutne redukuje na

dodržanie formálnych predpisov civilného súdneho poriadku. 6

Svoboda však dopĺňa, že relativita postmodernizmu sa môže uplatniť len pri

poznávaní javov, ktoré majú spoločenský alebo subjektívny kontext, nakoľko

nepoznávame priamo tieto javy, ale ich hodnotu, ktorú im prisudzujeme. V tejto

súvislosti hovorí o tzv. hodnotových normách, ktoré v skutočnosti je možné vykladať

rôzne, v závislosti od hodnotového postoja interpreta (napr. dobré mravy) a normách

vecných, kde sa postmodernizmus nemôže uplatniť, nakoľko takáto norma vychádza

z čisto prírodných zákonitostí, ktoré nie je možné spochybniť výkladom (napr. strata

spôsobilosti na právne úkony smrťou človeka). V prípade noriem vecných je teda

možné zistiť objektívnu pravdu. V prípade noriem hodnotových sú poznávacie možnosti

súdu obmedzené spoločenskou, názorovou a subjektívnou orientáciou sudcu.

Poznávanie, či je naplnená ich hypotéza, nie je dané vonkajším svetom, ale

subjektívnou  predstavou   jednotlivca.   Ak sudca  dokazuje   preto,  aby  zistil   právom

                                                
6 MACUR, J.: Postmodernizmus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Brno :
Masarykova univerzita, 2001, 219 s.
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chránenú spoločenskú hodnotu a nie objektívny stav, dokazovanie sa za takých

okolností stáva do určitej miery zbytočnosťou. Objektívna realita je zatlačená

subjektívnym postojom sudcu k prejednávanej veci. Odkaz na hodnotové normy je

využívaný hlavne ústavnými súdmi, kde posúdenie veci na základe zisteného

skutkového stavu ustupuje pred hodnotovým posúdením veci motivovaným naplnením

princípu spravodlivosti pred formálnym aplikovaním hmotného práva. Spravodlivosť

ako každá iná hodnota je relatívnym pojmom, ktorému je prisudzovaný rôzny obsah.

Predmetom dokazovania je jednak objektívna realita, jednak objektívne nedefinovateľná

hodnota. 7

Vplyv postmodernizmu, ako už bolo spomenuté vyššie, sa prejavil i v právnej

úprave civilných súdnych poriadkov všetkých troch krajín. Svoje vyjadrenie našiel

v tzv. koncentrácii konania, kedy dochádza k obmedzovaniu súdu pri zisťovaní

objektívnej pravdy a účastníkov konania v možnosti túto pravdu preukazovať. Je

prirodzené, že snaha o zistenie čo možno úplnej pravdy nie je bezhraničná a treba

stanoviť jasné pravidlá i pre účastníkov konania zamedzujúce zbytočnému predlžovaniu

konania. Avšak pri legislatívnom zavádzaní prvkov koncentrácie je treba byť zvlášť

obozretný, aby požiadavka rýchlosti konania „nepredbehla“ požiadavku spravodlivosti.

Nie je možné totiž dosiahnuť spravodlivosť bez toho, aby sa súd snažil o zistenie

pravdy (náležité zistenie skutkového stavu). Ak by sa súd prestal snažiť hľadať pravdu

a nachádzať spravodlivosť, stal by sa len orgánom formálne aplikujúcim procesné

pravidlá, kde by úspech účastníka závisel od jeho bdelosti pri dodržiavaní týchto

pravidiel a nie od toho, či je nositeľom práva či zákonom chráneného záujmu.

Dokazovanie má teda zmysel vždy, keď procesné predpisy umožňujú súdom

i účastníkom konania pokiaľ možno najúplnejšie zistiť skutkový stav, teda pravdu.

Môžu však nestať situácie, kedy nebude možné pravdu zistiť. Nebude to však

z filozofických, ale z čisto technických dôvodov (smrť jediného svedka)8. Ak by však

nebolo možné pravdu zistiť z dôvodu zavedenia prvkov prísnej koncentrácie konania,

v takom prípade dokazovanie nemá zmysel, pretože procesné predpisy mu ani nedávajú

k tomu dostatočný priestor.

                                                
7 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 13-187 SVOBODA, K.:
Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 17
8 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 17
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Procesné dokazovanie predstavuje teda zákonom upravený postup

občianskoprávneho súdu, cieľom ktorého je získanie poznatkov dôležitých pre

rozhodnutie súdu príp. pre procesný postup účastníka konania.

1.2 Princípy a zásady občianskeho súdneho konania

Občianske právo procesné tak ako aj iné právne odvetvia je budované na

určitých princípoch, ktoré určujú charakter procesu a jeho jednotlivých inštitútov.

Poznanie ich obsahu je veľmi dôležité, nakoľko prostredníctvom nich sa formujú aj

konkrétne normy civilného procesu a procesná úprava sa prostredníctvom nich stáva

zrozumiteľnejšou.

Za princípy civilného konania môžeme označiť také procesné zásady, ktoré sa

objavujú od jeho samého vzniku, v rôznej intenzite a s rôznym obsahom. Pôsobenie

procesných princípov v civilnom procese nie je rovnaké. Niektoré sa uplatňujú

v každom druhu civilného procesu, pôsobenie niektorých z nich je obmedzené len na

určité druhy konania. V právnej teórii je možné stretnúť sa s viacerými prístupmi

a deleniami procesných zásad či princípov. Napr. Mazák9 rozdeľuje zásady občianskeho

procesu na ústavnoprávne a procesné. Ústavnoprávnymi zásadami sú tie, ktoré sú

priamo či nepriamo obsiahnuté v Ústave SR a v Listine základných práv a slobôd.

Medzi ne patrí zásada rovnosti účastníkov konania, zásada verejnosti pojednávania

a zásada prejednania veci bez zbytočných prieťahov. Naproti tomu procesnými

zásadami sú tie, ktoré sú zakotvené v občianskom súdnom poriadku ako zásada

dispozičná, prejednacia, zásada voľného hodnotenia dôkazov, zásada kontradiktórnosti,

zásada priamosti a ústnosti, zásada arbitrárneho poriadku, zásada hospodárnosti a

zásada materiálnej pravdy. Winterová10 delí princípy na princípy riadneho fungovania

justície resp. princípy, ktoré zodpovedajú právu na spravodlivý súdny proces, kde

zaraďuje nezávislosť a nestrannosť súdov a sudcov, princíp zákonného súdu

a zákonného sudcu, princíp rovnosti a kontradiktórnosti (právo na právnu pomoc),

                                                
9 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 26
10 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 62
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princíp verejnosti, princíp ústnosti a priamosti a princíp hospodárnosti. Ďalšiu skupinu

tvoria tzv. princípy civilného procesu (odvetvové princípy), ktoré tvoria vždy dvojice

opačného významu. Charakter procesu je potom určovaný tým, ktorý princíp z takejto

dvojice sa v ňom prevažne uplatňuje. Medzi tieto princípy patrí zásada dispozičná

(alebo vyšetrovacia), zásada voľného hodnotenia dôkazov (alebo jej opak, zásada

legálnej teórie dôkaznej), zásada jednotnosti konania (alebo jej opak, zásada

koncentračná), popr. zásada materiálnej pravdy (alebo jej opak zásada formálnej

pravdy). Niektorí autori11 medzi základné zásady civilného procesu radia i zásadu

kolegiálneho rozhodovania resp. senátneho rozhodovania, ktorá však je uplatňovaná

predovšetkým na civilných súdoch vyššieho stupňa.

Niektorí nemeckí právni teoretici12 zaraďujú medzi princípy civilného konania

okrem spomenutých princípov i právo na spravodlivý proces (faires Verfahren), právo

na zákonný výsluch (rechtliches Gehör), právo na poskytnutie účinnej právnej ochrany

(effektiver Rechtsschutz), právo na rovnaké zaobchádzanie a zákaz svojvôle

(Gleichbehandlung und Willkürverbot). Uvedené princípy vychádzajú z Ústavy

Spolkovej republiky Nemecko a boli dotvárané neskoršou judikatúrou najmä

Spolkového ústavného súdu.

Predmetom našej bližšej pozornosti budú princípy (zásady), ktoré sa prejavujú

vo všetkých troch právnych úpravách v občianskom súdnom konaní v štádiu

dokazovania, ide najmä o nasledovné princípy.

- princíp rovnosti účastníkov a kontradiktórnosti

- princíp verejnosti

- princíp ústnosti a priamosti

- princíp hospodárnosti

- dispozičný princíp a princíp oficiality

                                                                                                                                              

11 ČEŠKA, Z. a kol.: Občianske procesné právo. Bratislava : Obzor, 1990, s. 6311 SCHELLHAMMER,
K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 5
12 SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 5
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- prejednací princíp a princíp vyšetrovací

- princíp voľného hodnotenia dôkazov a princíp legálnej dôkaznej teórie

- princíp jednotnosti konania a princíp koncentračný

- princíp materiálnej pravdy a princíp formálnej pravdy

1.2.1   Princíp rovnosti účastníkov

Princíp rovnosti účastníkov znamená, že všetci účastníci konania majú v ňom

rovnaké práva a povinnosti. Účastníci (strany) musia stáť pred súdom v rovnakom

(rovnoprávnom) postavení, bez toho, aby jedna alebo druhá strana bola procesne

akokoľvek zvýhodnená. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva označuje princíp

rovnosti účastníkov ako „ princíp rovnosti zbraní“13.  K zárukám rovnosti patrí právo na

použitie materinského jazyka v konaní pred súdom, právo na právnu pomoc ako

i poučovacia povinnosť súdu.14

1.2.1.1 Právo na konanie v materinskom jazyku

Právo účastníka konať pred súdom v materinskom jazyku je potrebné vykladať

v súlade s čl. 37 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, podľa ktorého každý, kto

prehlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, má právo na tlmočníka.

Účastník, ktorý ovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, alebo tomuto jazyku rozumie,

môže konať pred súdom v tomto jazyku, i keď jeho materinským jazykom je iný jazyk;

toto platí len za predpokladu, že to nie je  na ujmu jeho plnohodnotné účasti na konaní,

poprípade, že to nemarí účel konania.15 O tom, že účastník má právo konať pred súdom

vo svojom materinskom jazyku, je súd povinný účastníka poučiť.

                                                
13 V rozhodnutí Európskej Komisie pre ľudské práva vo veci Szwabovicz proti Švédsku z 30.6.1959, č.
434/58 súd uviedol, že  Právo na spravodlivý proces, zaručené článkom 6 Dohovoru zahrňuje právo, aby
každá strana občianskeho súdneho konania (a fortiori aj každá strana trestného konania) mala
primeranú možnosť obhajovať svoju záležitosť pred súdom za podmienok, ktoré ju podstatne
neznevýhodňujú v pomere k druhej strane.
V rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Neumeister proti Rakúsku z 27.6.1968 súd
konštatoval, že rovnosť zbraní je inherentným prvkom spravodlivého procesu.
14 pozri WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008,
s. 70
15 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 65
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1.2.1.2 Právo na právnu pomoc

Ako už bolo spomenuté vyššie, ďalšou zárukou rovnosti účastníkov je právo

účastníka na právnu pomoc (Prozesskostenhilfe), ktorá vychádza z čl. 37 ods. 2 Listiny

základných práv a slobôd, podľa ktorého má každý právo na právnu pomoc v konaní

pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy. Právo na právnu

pomoc má umožniť účinný prístup k spravodlivosti každému účastníkovi bez ohľadu na

jeho ekonomickú situáciu. Systém právnej pomoci v súčasnosti existuje vo všetkých

štátoch Európskej únie a zahŕňa oslobodenie od súdnych poplatkov ako i ustanovenie

zástupcu, ktorý účastníkovi poskytne bezplatne právne služby resp. za určitý znížený

poplatok. Zvyšnú časť odmeny uhradí ustanovenému zástupcovi štát zo svojich

prostriedkov. V Českej republike môže súd účastníkovi, u ktorého sú predpoklady na

oslobodenie od súdnych poplatkov, za zástupcu ustanoviť ktorúkoľvek fyzickú osobu, 16

ktorá je spôsobilá k riadnemu zastupovaniu účastníka, pričom ustanovený zástupca

nemusí mať právnické vzdelanie. Advokáta súd ustanoví len vtedy, ak to vyžaduje

ochrana jeho záujmov, najmä ak ide o vec právne a skutkovo zložitú.17 V Slovenskej

republike súd účastníkovi, u ktorého predpoklady na oslobodenie od súdnych

poplatkov, môže  za zástupcu ustanoviť Centrum právnej pomoci alebo advokáta.

Centrum právnej pomoci môže samo rozhodnúť o tom, že bude účastníka zastupovať,

príp. ustanoví účastníkovi advokáta na jeho zastupovanie, ak príjmové pomery

účastníka neprekračujú zákonom stanovenú hranicu (1,4 násobok životného minima).18

Ak účastník prekročí príjmovú hranicu, centrum môže zastupovať účastníka len na

základe rozhodnutia súdu.

V Nemecku príslušný okresný súd ustanoví účastníkovi konania advokáta za

účelom poskytnutia právneho poradenstva a v prípade súdneho konania - právnej

pomoci. Účastník má právo vybrať si advokáta sám. Všetky náklady, ktoré vzniknú

v rámci konania, sú hradené zo schválenej pomoci. Ak žiadatelia majú finančné

                                                
16 pozri § 30 ods. 1 OSŘ
17 pozri § 30 ods. 2 OSŘ
18 pozri zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a
doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.
z.
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prostriedky na krytie časti nákladov časťou svojho príjmu, sú povinní v splátkach vrátiť

príslušnú sumu do verejných zdrojov.19

1.2.1.3 Poučovacia povinnosť súdu

K porušeniu zásady rovnosti účastníkov konania môže dôjsť pri malaplikácii

poučovacej povinnosti súdom. Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh v rámci

občianskeho súdneho konania nielen poučenia o procesných právach a povinnostiach

účastníkov konania, ale vzhľadom na zakotvenú koncentráciu konania i poučenie

hmotnoprávne. Podľa slovenského občianskeho súdneho poriadku súdy nemajú

poučovaciu povinnosť ohľadne procesných práv a povinností účastníkov konania, ak sú

účastníci zastúpení advokátom. Podľa českého občanského soudního řádu všeobecná

poučovacia povinnosť týkajúca sa procesných práv a povinností sa vzťahuje na

všetkých účastníkov konania bez ohľadu na ich zastúpenie. Osobitné ustanovenia OSŘ

ďalej upravujú, kedy súd nie je povinný poučovať účastníka konania o jeho procesných

právach, ak je zastúpený advokátom či notárom. V Nemecku je súd povinný poučiť

o procesných právach bez ohľadu na to, či je účastník zastúpený.

1.2.1.4 Právo na rovnaké zaobchádzanie

Súd by nemohol vydať spravodlivé rozhodnutie, keby nedal všetkým účastníkom

rovnakú príležitosť predniesť svoje návrhy, vyjadriť sa k prejavom, vykonaným

dôkazom a k rozhodnutiam súdu. Všetci účastníci konania majú možnosť navrhovať

dôkazy. Postup súdu musí byť citlivý a vyvážený pri rozhodovaní o tom, ktoré

z navrhnutých dôkazov súd vykonaná a pri ich vykonávaní. Súd je povinný počínať si

voči všetkým účastníkom rovnako, musí byť nestranný. Nesmie dať prednosť

jednotlivým dôkazom, resp. jednotlivým (osobným) dôkazným prostriedkom len preto,

že pochádzajú od určitých osôb so zreteľom na ich funkčné alebo iné postavenie. Toto

                                                

19 pozri § 114 a nasl. ZPO a Beratungshilfegesetz
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konštatoval i Európsky súd pre ľudské práva vo veci Dombo Beheer  B.V. proti

Holandsku. 20

Princíp rovnosti účastníkov však nezahrňuje len rovnosť účastníkov v konaní

pred súdom garantovanú Ústavou či procesným predpisom, ale i právo na rovnaké

zaobchádzanie napr. v prípadoch postupu súdu voči účastníkovi.

O tom, ako bude súd viesť konanie, aký postup zvolí, a ktoré procesné úkony

uprednostní, je na zvážení súdu. Obvykle má súd možnosť vybrať si medzi viacerými

variantmi, ktoré sú zákonné a prijatie ktoréhokoľvek z nich nemá za následok porušenie

zákonom garantovaných práv účastníka konania. Rovnosť účastníkov však treba

vykladať v čo najširšom slova zmysle a ak súd raz prejaví určitú ústretovosť voči

jednému účastníkovi konania (napr. akceptuje jeho dôvody na odročenie pojednávania),

musí rovnaký prístup prejaviť i voči protistrane, ktorá svoju požiadavku na rovnaký

postup súdu (odročenie pojednávania) podoprie obdobnými dôvodmi.

1.2.2 Princíp kontradiktórnosti

S princípom rovnosti sa spája i princíp kontradiktórnosti (z lat. contra dicere –

protirečiť, oponovať). Podľa Winterovej21 kontradiktórnosť býva chápaná tak, že všetko

v procese musí byť podrobené debate, rozprave účastníkov, ktorí majú právo vyjadriť sa

ku všetkým skutočnostiam a ku všetkým dôkazom. Podľa Hendrycha podstata zásady

kontradiktórnosti spočíva v tom, že žalobca v civilnom konaní trvá na uspokojení

uplatnených civilných nárokov a žalovaný uplatňuje záujem protikladný. Tak

v civilnom procese dochádza k riešeniu spoločenského konfliktu súperením dvoch

protikladných strán.22 Podľa Mazáka podstatou zásady kontradiktórnosti je nielen spor

o právo, ale aj to, že tento spor je procesne regulovaný prostredníctvom procesných

                                                
20 V rozhodnutí Dombo Beheer B. V. proti Holandsku zo dňa 27.10.1993 súd uviedol, že
v súkromnoprávnych sporoch rovnosť zbraní zahŕňa povinnosť poskytnúť každému účastníkovi primeranú
možnosť obhájiť svoju vec, vrátane predloženia dôkazov, za podmienok, aby nebol postavený do situácie,
ktorá je jasne nevýhodnejšia ako situácia odporcu.
21 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 71
22 HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. Praha : C.H. Beck, 2009, 1344 s.
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úkonov súdu, ktorý dbá na to, aby sa poskytla ochrana skutočným subjektívnym

právam, t.j. právam, ktoré vznikli a ku dňu rozhodovania existujú.23

Tento princíp je často spájaný len so sporovým konaním, kde proti sebe stoja

dve strany, pričom jedna si uplatňuje svoj nárok a druhá sa bráni proti uplatneniu tohto

nároku predkladaním svojich argumentov, tvrdení a dôkazov. Kontradiktórnosť

predstavuje hybnú silu civilného procesu, ktorá významne prispieva k náležitému

prejednaniu veci. Účinne podporuje aktivitu protistojacich procesných strán pri

zhromažďovaní skutkového materiálu, pri navrhovaní a vykonávaní dôkazov. Súperenie

strán má povahu tzv. negatívnej spolupráce, ktorá „umožňuje, aby subjektívna odchýlka

jednej strany od objektívneho vysvetlenia skutočného stavu veci bola korigovaná

opačnou procesnou aktivitou druhej strany.“24

Požiadavky vyplývajúce z uvedenej zásady vymedzil Európsky súd pre ľudské

práva vo viacerých rozhodnutiach ako napr.  Feldbrugge proti Holandsku  či

Mantovanelli proti Francúzsku25.  Zásada kontradiktórnosti v judikatúre súdu pritom

nie je obmedzená len na sporové konania, naopak, ako kontradiktórne sa chápe aj

nesporové konanie v tom zmysle, že účastníci konania majú právo vyjadriť sa ku

všetkým okolnostiam. Kontradiktórnosť teda znamená, že nič, čo môže mať význam pre

rozhodnutie súdu, nesmie byť vylúčené z možnosti kontradiktórneho prerokovania

stranami.26

                                                
23 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 36
24 MACUR, J.: Význam shodných tvrzení procesných stran pro zjištení skutkového stavu v civilním
soudním řízení. In: Právní rozhledy, roč. 1997, č. 2, s. 49
25 V rozhodnutí Feldbrugge proti Holandsku zo dňa 29.5.1986 Európsky súd pre ľudské práva uviedol,
že konanie nemalo kontradiktórny charakter, pretože v konaní nebola sťažovateľka ani vypočutá ani
vyzvaná, aby podala písomné pripomienky. Ani sťažovateľke ani jej právnemu zástupcovi nebola daná
možnosť nahliadnuť do súdneho spisu a vyjadriť sa predovšetkým k znaleckému posudku, ktorý bol
podkladom pre rozhodnutie.
V rozhodnutí Mantovanelli proti Francúzsku zo dňa 18.3.1997 Európsky súd pre ľudské práva
konštatoval, že (...) jedným z prvkov spravodlivého procesu v zmysle článku 6 ods. 1 je jeho
kontradiktórny charakter: každá strana musí mať zásadne možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty,
ktoré považuje za nutné pre úspech jej požiadaviek, ale zoznámiť sa s každým dokladom a pripomienkou
predloženými súdu za účelom ovplyvniť jeho rozhodnutie vyjadriť sa k nim.
26 REPÍK, B.: Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava : MANZ, 1999, s. 161
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1.2.3 Princíp verejnosti

Princíp verejnosti pojednávania plní niekoľko úloh. Predovšetkým zabezpečuje

kontrolu činnosti súdov verejnosťou, lebo každému občanovi umožňuje, aby sa

presvedčil, či súdy postupujú podľa zákonov. Zároveň by tento princíp mal mať

i výchovný význam a slúžiť súdom na plnenie ich výchovných úloh voči verejnosti.

„(...) prístup verejnosti (obecenstva) k súdu predstavuje jednu z garancií nezávislosti,

nestrannosti i zákonného postupu súdu, je zábranou tajnej, kabinetnej justície, je

významným prejavom demokratizmu i účinnou formou prevencie (...).“ 27

Princíp verejnosti pojednávania vyplýva z Európskeho dohovoru o ochrane

ľudských práv a slobôd (ďalej len Dohovor). Požiadavku verejnosti Európsky súd pre

ľudské práva formuloval nasledovne:

„Verejnosť konania pred súdnymi orgánmi podľa článku 6 ods.1 chráni

účastníkov pred tajným výrokom spravodlivosti vymykajúcim sa kontrole verejnosti. Je

tiež jedným z procesných prostriedkov, ako zachovať dôveru verejnosti voči súdom.

Zabezpečuje priehľadnosť výkonu spravodlivosti a tým prispieva k dosiahnutiu cieľa

sledovaného článkom 6 ods.1: spravodlivý proces, ktorého záruka patrí medzi základné

princípy demokratickej spoločnosti tak, ako ju chápe Dohovor.“28

„Princíp verejnosti sa však nevzťahuje na celé civilné konanie, ale týka sa len jej

jednej časti a to pojednávania.“29 V procese dokazovania tento princíp znamená, že

nielen účastník ale aj verejnosť má právo, aby bola prítomná pri vykonávaní

jednotlivých dôkazov v pojednávacej miestnosti. Obmedzenie a vylúčenie verejnosti je

možné len na základe zákona. Článok 6 Dohovoru stanovuje okruhy prípadov,

v ktorých môže byť verejnosť vylúčená, ak by bola na ujmu záujmom spravodlivosti.30

                                                
27 WINTEROVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 72
28 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Pretto a ostatní proti Taliansku z 8. decembra
1983
29 WINTEROVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 71
30 Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Každý má právo na to, aby jeho
záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom
zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti
akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť
môžu byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku
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„Aj keď súd koná neverejne, rozsudok ako meritórne rozhodnutie vo veci samej sa musí

vždy vyhlásiť verejne.“ 31 Európsky súd pre ľudské práva však dodáva, že verejné

vyhlásenie rozsudku môže byť uskutočnené i iným spôsobom ako jeho prečítaním.32 Pre

účely čl. 6 ods. 1 Dohovoru stačí, že každá zo zainteresovaných osôb má možnosť

zoznámiť sa s textom rozsudku. 33

Takisto nie je v rozpore so zásadou verejnosti, ak sa ústne konanie uskutočnilo

pred súdom prvej inštancie a odvolacie príp. dovolacie konanie prebieha bez

akéhokoľvek pojednávania, ak túto skutočnosť možno odôvodniť zvláštnymi

okolnosťami alebo povahou prejednávanej veci.34

Princíp verejnosti je obmedzený i v prípade vykonávania dôkazu mimo

pojednávania, kde súd má povinnosť predvolať len tie osoby, ktoré predvoláva na

pojednávanie (ide predovšetkým o ohliadku miesta alebo predmetu, ale môže ísť takisto

o zabezpečenie dôkazu, vykonanie dôkazov prostredníctvom dožiadaného súdu).

Výsledky takto vykonaného dokazovania je však potrebné oznámiť následne na

pojednávaní.

1.2.4 Princíp ústnosti a  priamosti

Princíp ústnosti znamená, že „súd rozhoduje zásadne na základe poznatkov

o skutočnostiach, ktoré získal ústnym podaním, na rozdiel od princípu písomnosti,

podľa ktorej súd rozhoduje na základe poznatkov o skutočnostiach, ktoré získal

z písomných dokladov (vychádza z pravidla quod non est in actis, non est in mundo - čo

nie je v písomných materiáloch, nie je na svete).“35

                                                                                                                                              
alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo
ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný,
pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záujmom
spravodlivosti.
31 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 29
32 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Pretto a ostatní proti Taliansku z
8. decembra 1983
33 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Sutter proti  Švajčiarsku zo dňa
22.2.1984
34 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Jan – Ake Andersson proti
Švédsku zo dňa 29.10.1991
35 ČEŠKA, Z. a kol.: Občianske procesné právo. Bratislava : Obzor, 1990, s. 69
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Princíp ústnosti úzko súvisí  princípom verejnosti. Takisto ako princíp verejnosti

sa netýka konania ale pojednávania.36 Ústnosť konania zaručuje dôkladnejšie

prejednanie veci. Pri ústnych prednesoch má súd, ako aj druhá strana možnosť okamžite

reagovať a prispieť tak k dynamickosti i hospodárnosti procesu. Osobný styk súdu

s ostatnými osobami zúčastnenými na konanie bude mať prednosť pred písomným

stykom. To samozrejme neznamená, že by písomné prednesy boli menejcenné. Naopak

v niektorých prípadoch je písomná forma vyžadovaná. Každé podanie na súd musí mať

písomnú podobu, alebo musí byť zapísané v zápisnici. Pri dokazovaní sa uplatňuje ako

princíp ústnosti (výsluchu svedka, účastníka konania, znalca), tak princíp písomnosti

(listina, znalecký posudok, správy od orgánov verejnej správy, právnických a fyzických

osôb).

Princíp priamosti úzko nadväzuje na princíp ústnosti. Spočíva v požiadavke, aby

sa súd dostal do priameho styku s účastníkmi konania i s jednotlivými dôkaznými

prostriedkami.

Samozrejme aj tento princíp ako i ostatné má svoje výnimky. Za účastníka môže

konať jeho zástupca. V niektorých prípadoch sa dôkazy vykonávajú nepriamo,

prostredníctvom dožiadaného súdu.

Prelomom zásady ústnosti a priamosti je rozhodovanie súdu bez nariadenia

pojednávania – tzv. písomné konanie (schriftliches Verfahren), ktoré súd môže viesť za

predpokladu, že účastníci sa práva na verejné prejednanie veci výslovne vzdali37, alebo

s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania súhlasia38 a rozhodnutie veci bez jej

prejednania nie je v rozpore s požiadavkou verejného záujmu. 39

                                                
36 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 73
37 § 128 ods. 2 ZPO: So súhlasom strán, ktorý je odvolateľný len pri podstatnej zmene procesného
postavenia, môže súd rozhodnúť bez nariadenie ústneho pojednávania. Zároveň stanoví lehotu, dokedy
môžu byť podané písomné vyjadrenia a termín vyhlásenia rozhodnutia.Rozhodnutie bez ústneho
pojednávania je neprípustné, ak od súhlasu strán uplynuli viac ako tri mesiace.
38 § 115a OSŘ: K prejednaniu veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak je možné vo veci
rozhodnúť len na základe účastníkmi predložených listinných dôkazov účastníci sa práva účasti na
prejednaní veci vzdali, poprípade s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania súhlasia; to neplatí vo
veciach uvedených v § 120 ods. 2.
39 § 115a OSP: Na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je
v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných
dôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania súhlasia
alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali.
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Princíp ústnosti sa takisto neuplatňuje v tzv. skrátenom konaní, výsledkom

ktorého je vydanie platobného rozkazu (príp. rozkazu na plnenie), v konaní o úschove,

o umorenie listiny a pod. Rovnako je tomu i v prípadoch tzv. drobných (bagateľných)

sporov.40

Ústnosť ani priamosť civilného konania nie je kategorickou požiadavkou

Dohovoru, a nie je teda výslovne súčasťou práva na spravodlivý proces.41 V súčasnosti,

v záujme urýchlenia súdneho konania, prevláda tendencia ustupovania ústneho konania

pred konaním písomným.

I s ohľadom k najnovším trendom v civilnom procese možno konštatovať, že

princíp ústnosti spolu so zásadou verejnosti a priamosti sú jednými zo záruk takého

súdneho procesu, ktorý rešpektuje spoločenskú funkciu súdov ako nezávislého

tretieho.42

1.2.5 Princíp hospodárnosti

Princíp hospodárnosti ukladá súdu, aby v konaní bez dlhých prieťahov zistil

rozhodné skutočnosti a vo veci rozhodol.  Právo na prerokovanie veci v primeranej

lehote vyplýva z čl. 6 Dohovoru a z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a jej

judikatúry, zároveň je zakotvené i v čl. 38 ods.2 Listiny základných slobôd ako

i v Ústave Slovenskej republiky (čl.48 ods. 2).  Európsky súd pre ľudské práva

zdôraznil, že cieľom tejto záruky je chrániť všetkých, ktorí podliehajú právomoci súdu,

(...) pred prílišnou dĺžkou konania.43 Táto záruka ďalej podčiarkuje dôležitosť výkonu

spravodlivosti bez meškania, ktoré by mohlo ohroziť jeho účinnosť a vieryhodnosť.44

Ak konanie trvá neprimerane dlho, sú jeho účastníci poškodzovaní stavom

právnej neistoty, často i pod vplyvom nových okolností strácajú záujem na výsledku

                                                
40 pozri § 115a ods. 2 OSP a 495a ZPO (a contrario). Hodnota sporu v Slovenskej republike nesmie
presiahnuť sumu 500,- Eur, v Nemecku sumu 600,-Eur.
41 pozri bližšie WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde,
2008, s. 73
42 ZOULÍK, F.: Soudy a soudnictví. Praha : C.H.Beck, 1995, s 127
43 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Stögmüller proti Rakúsku zo dňa
10.11.1969.
44 pozrie bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci H. proti Francúzsku zo dňa
24.10.1989
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konania.45 Európsky súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre vymedzil faktory, ktoré

majú vplyv na dĺžku konania, ktoré pre potreby súdneho konania môžme preformulovať

ako: zložitosť prípadu, správanie sa účastníka, správanie sa súdu, a to, čo je v hre

účastníka.46

Problém neprimerane zdĺhavého konania je teoreticky riešiteľný stanovením

presných lehôt súdom, v ktorých majú vydať rozhodnutie. Prakticky však takéto

opatrenie voči súdom je nerealizovateľné, nakoľko nie je možné paušalizovať súdne

spory, ktoré sú individuálne právne a skutkovo zložité a súdy i samotní sudcovia sú

častokrát nerovnomerne zaťažení. Rýchlosť procesu však nezávisí len od  činnosti súdu,

ale i od aktivity samotných účastníkov konania.

Nemecká právna úprava (ku ktorej sa po ostatnej novele priblížila i česká právna

úprava) práve stanovením početných procesných lehôt pre účastníkov konania  dosiahla

urýchlenie konania (lehota na vyjadrenie sa k návrhu, lehota na vyjadrenie sa

k vyjadreniu odporcu (replika), lehota na doplnenie vyjadrenia atď.).47 Nemecký

občiansky súdny poriadok totiž spája procesné prostriedky útoku a obrany (skutkové

tvrdenia, označenie dôkazov, dôkazné návrhy a iné návrhy, pokiaľ nemajú charakter

žaloby a protižaloby) s rôznymi účinkami, medzi ktoré patrí nebezpečenstvo, hroziace

procesnej strane, že na jej oneskorené procesné úkony súd neprihliadne. V priebehu

konania môže súd ukladať stranám prekluzívne lehoty, a pokiaľ ich strana nedodrží, súd

na jej návrhy a  prednesy neprihliadne okrem prípadu, že strana sa omeškala

z ospravedlniteľného dôvodu alebo oneskorený úkon nespôsobí prieťahy konania. To

znamená, že súd pripustí oneskorene navrhnutý procesný úkon, len ak nespôsobí

predĺženie konania. Podľa nemeckej procesnej teórie a súdnej praxe, prekluzívne lehoty

nie sú prostriedkom trestania strany, ale majú umožniť koncentráciu a urýchlenie

súdneho konania.48

                                                
45 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 74
46 pozri napr. rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Buchholz proti Spolkovej republike
Nemecko zo dňa 6.5.1981
47 pozri §§ 276 ods. 1, bod 2, 275ods. 1, veta prvá, ods. 3, 276 ods. 3, 275 ods. 4, 273 ods. 2, bod 1 ZPO
48 MACUR, J.: K problematice urychlovámí civilního soudního řízení. In: Právní rozhledy, roč. 2005, č.
3, s. 126
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Ďalšími inštitútmi, ktoré napomáhajú hospodárnosti konania a aj rýchlosti

konania sú dožiadanie49, spojenie vecí ale i vylúčenie veci na samostatné konanie50,

medzitýmny rozsudok51, platobný (šekový) rozkaz, rozkaz na plnenie52, náhradné

doručenie príp. doručenie vyvesením na úradnej tabuli súdu53 a pod. Veľmi dôležitým

inštitútom je rozsudok pre zmeškanie54, ku ktorému súd pristúpi nielen v prípade, keď

sa strana nedostaví bez ospravedlnenia na prvé pojednávanie, ale podľa v slovenského

a nemeckého civilného procesu i v prípade, keď bola súdom vyzvaná na vyjadrenie sa

k veci, avšak výzva súdu zostala bez povšimnutia. Procesným následkom pasivity

a ľahostajného prístupu žalovanej strany je rozsudok vydaný na základe tvrdení

a dôkazov predložených žalujúcou stranou. Podľa českého civilného procesu následkom

nečinnosti procesnej strany spočívajúcej v nereagovaní na výzvu súdu vyjadriť sa k veci

je rozhodnutie rozsudkom pre uznanie.55 Pasivita účastníka konania je kvalifikovaná

ako  uznanie žalobného nároku. Fikcia uznania nároku je predmetom kritiky zo strany

českých procesualistov ako Winterová alebo Macur, nakoľko daná situácia mala byť

riešená skôr rozsudkom pre zmeškanie, ako je to v iných právnych poriadkoch. Okrem

toho vydanie rozsudku pre uznanie nevyžaduje ani splnenie podmienky, že sa na

základe tvrdených skutočností javí žaloba ako dôvodná, ako je to pri rozsudkoch pre

zmeškanie.56

Uplatňovaním zásady hospodárnosti sa znižuje nákladnosť konania

a zabezpečuje účastníkom konania rýchlu ochranu ich práv a zákonných záujmov. Je

však potrebné, by súd vždy dôsledne rešpektoval procesné práva účastníkov konania

a nedosiahol rýchle rozhodnutie vo veci za cenu porušenia ich práv na súdnu ochranu.

                                                
49 pozri § 39 OSŘ, § 39 OSP, § 362 ZPO,
50 pozri § 112 OSŘ, § 112 OSP, § 145 ZPO
51 pozri § 152 ods. 2 OSŘ, § 152 ods. 2 OSP, § 301-304 ZPO
52 pozri § 172 a nasl. OSŘ, § 172 a nasl. OSP, § 692 a nasl. ZPO
53 pozri § 45 a nasl. OSŘ, § 45 a nasl. OSP, § 166 a nasl. ZPO
54 pozri § 153b OSŘ,§ 114 ods. 5 OSP a  § 153b OSP, § 330 a nasl. ZPO
55 pozri § 114b ods. 5 OSŘ
56 pozri WINTEROVÁ, A.: Koncentrace civilního soudního řízení. In: Bulletin advokacie, roč. 2001, č. 4,
s. 8; MACUR, J.: Rozsudek na základě fikce a oznání nároku podle ustanovení § 114b o.s.ř. In: Bulletin
advokacie, roč. 2002, č. 2, s.28
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1.2.6 Dispozičný princíp

Dispozičný princíp je jedným z najcharakteristickejších princípov civilného

procesu. Podľa Macura57 vyjadruje úzky funkcionálny vzťah medzi súkromným

právom hmotným a verejným občianskym právom procesným. Zmysel a účel civilného

procesu spočíva najmä v tom, že slúži hmotnému právu, resp. poskytuje ochranu

subjektívnym súkromným právam. Bez tohto funkčného vzťahu k právu hmotnému by

civilný proces v podstate stratil všetok svoj význam. V procese sa teda hmotnoprávny

princíp dispozičnej autonómie premieta do princípu dispozičného.

Dispozičný princíp (Dispositionsmaxime) v občianskom súdnom konaní

„zakotvujú tie ustanovenia, ktoré účastníkom umožňujú, aby pred súdom nakladali tak

s vlastnými nárokmi (hmotným právom), ako aj s procesnými prostriedkami,

poskytnutými na ich ochranu (procesným právom)“58 (podčiarkol autor). Žalobca môže

disponovať predmetom konania napr. vzdaním sa nároku, rozšírením predmetu konania,

súdnym zmierom a pod. Dispozíciu procesným právom uskutočňujú účastníci podaním

návrhov na začatie konania, ich späťvzatím, podaním opravných prostriedkov proti

rozhodnutiam a pod. To, či dôjde k súdnemu konaniu je teda v rukách jednotlivca,

ktorému právny poriadok priznáva určité práva a je na jeho rozhodnutí, či tieto práva

uplatní pred súdom alebo nie. V tom spočíva procesná stránka súkromnej autonómie59

Ústredným pojmom pri uplatňovaní dispozičnej zásady je žaloba, v ktorej

žalobca zároveň vymedzuje predmet konania, ktorým sa bude súd zaoberať, a o ktorom

rozhodne. Vymedzenie predmetu sporu je teda v rukách žalobcu, ide o tzv. dispozičné

oprávnenie (Dispositionsbefugnis). V podstate je ale pre žalobcu i dispozičným

bremenom (Dispositionslast), pretože súd je žalobou viazaný, nemôže žalobcovi priznať

niečo iné alebo viac ako žiada –ne eat iudex ultra petita partium.60

Dispozičný princíp je typický pre sporové konanie, kedy súd v žiadnom prípade

nesmie začať konanie bez návrhu (hoci i prokurátora). Tu platí kde niet žalobcu, tam

                                                
57 MACUR, J.: Rozsudek na základě fikce a uznání nároku podle ustanovení § 114b o.s.ř. In: Bulletin
advokacie, roč. 2002, č. 2, s.29
58 STEINER, V.: Občianske procesné právo v teórii a praxi. Bratislava : Obzor, 1980, s. 68
59 bližšie pozri JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck,
2003, s. 84
60 pozri JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht  [Občianske právo procesné].  München : C.H.Beck, 2003, s.
85
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niet sudcu. Dispozičný princíp však pri niektorých druhoch konania naráža na zákonné

obmedzenia. Je to v konaniach, kedy nie je možné ukončiť spor zmierom, ani

rozsudkom pre uznanie (napr. rozvod manželstva).

1.2.7 Princíp oficiality

Princíp oficiality (z lat. ex officio, ex offo) na rozdiel od dispozičného princípu

znamená, že súd sám rozhoduje o začatí konania. V prípade, že účastníci podali návrh

na začatie konania, súd nie je viazaný predmetom konania vymedzeným v návrhu ani

jeho petitom. Princíp oficiality teda znamená, že procesná iniciátíva je v prvom rade

v rukách súdu, v dôsledku čoho sú účastníci vo svojich dispozičných procesných

úkonoch obmedzení. Tento princíp sa uplatňuje v určitých typoch konania tzv.

nesporových konaniach, kde sa v prvom rade zohľadňujú záujmy slabších (napr. vo

veciach starostlivosti súdu o maloletých).

1.2.8 Prejednací princíp a vyšetrovací princíp

Prejednací princíp a vyšetrovací princíp dominujú procesu v štádiu dokazovania.

Funkciou oboch je zodpovedať otázku, kto má zabezpečiť skutkové zistenia pre súd

a kto nesie zodpovednosť za zistenie skutkového stavu.61 Ako je rozdelená

zodpovednosť pri zhromažďovaní skutkového materiálu medzi súdom a účastníkmi

konania je v prvom rade právnopolitický problém. Je teda vecou zákonodarcu, ako

vymedzí mieru aktivity strán a súdu pri uskutočňovaní procesných úkonov, a s tým

súvisiacu zodpovednosť za nedostatky týchto činností.

Podstata prejednacieho princípu (Verhandlungsmaxime) spočíva v tom, že tvrdiť

skutočnosti rozhodné pre posúdenie veci a navrhovať dôkazy k ich zisteniu je

záležitosťou účastníkov konania.62  „ (...) súd prejednáva v procese len to, čo mu

účastníci k prejednaniu predložia (ak sa to týka skutkového stavu). Inak povedané,

                                                
61 LENICKÁ, L.: Zásady Občianskeho súdneho konania. Diplomová práca, Bratislava 2004
62 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 34
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skutkový stav je súdom zisťovaný v rozsahu účastníkmi tvrdenom, za pomoci dôkazov

účastníkmi označených (navrhnutých). V tomto zmysle platí idem est non esse aut non

probari (čo nie je dokázané je to isté, ako keby nebolo).“63 Je povinnosťou

a zodpovednosťou účastníkov zabezpečiť skutkové podklady pre rozhodnutie (vrátane

dôkazov). Súd môže svoje rozhodnutie oprieť len o tie skutočnosti, ktoré predniesli

účastníci počas konania a síce v zásade počas ústneho konania, z toho pochádza názov

princíp prejednací (Verhandlungsmaxime).64

Podľa Macura65 je prejednací princíp základným predpokladom rešpektovania

občianskych práv a slobôd v podmienkach civilného súdneho konania. Nachádzanie

pravdy sa neuskutočňuje všestrannou autoritatívnou činnosťou súdu a jeho

neobmedzeným direktívnym pôsobením. Pravdivé zisťovanie rozhodných skutočností je

dosahované rozvíjaním kontradiktórneho sporu, v ktorom má rozhodujúcu úlohu

iniciatíva strán. Subjektívna aktivita procesnej strany je korigovaná opačnou aktivitou

protistrany. Komunikačná štruktúra procesu vychádza z presných rolí strán, ktoré sú

v podstate dané jednoduchým rozlišovaním procesného útoku a obrany.

V súvislosti s prejednacím princípom možno hovoriť o dvoch základných

koncepciách v skúmaní pravdy v procese. Prvá koncepcia vychádza z chápania sudcu

ako nezávislého arbitra príp. sprostredkovateľa (Vermittler) sporu, ktorý vedú pred ním

účastníci konania. Výsledný skutkový stav je určovaný procesnou činnosťou strán,

pričom nemusí zodpovedať skutočnému stavu, ktorý predstavuje súhrn objektívnych

poznatkov o skutočnostiach vonkajšieho sveta.  Druhá koncepcia vychádza z premisy,

že účastníci majú právo voľne nakladať len so svojimi procesnými právami, avšak nie

voľne disponovať skutkovým stavom. Obom koncepciám sa budeme bližšie venovať

v osobitnej časti.

Vyšetrovací princíp (Untersuschungsmaxime, Untersuchungsgrundsatz,

Inquisitionsmaxime, Amtsmaxime) znamená, že súd bez ohľadu na aktivitu účastníkov

sám zisťuje skutkový stav z úradnej povinnosti, zabezpečuje a preskúmava dôkazy a

potrebné skutočnosti.  Súd nesie zodpovednosť za náležité zistenie skutkového stavu,

                                                
63 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 78
64 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 88
65 MACUR, J.: Vyšetrovací důkaz v civilním soudním řízení. In: Právní rozhledy, roč. 2000, č. 2, s. 46
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ktorý tvorí podklad pre rozhodnutie.66 Tento princíp je typický pre trestné konanie

avšak presadzuje sa i v občianskom procese, v tzv. nesporovom konaní. Vychádza

z požiadavky pravdivého a úplného zistenia skutkového stavu. Cieľom nesporového

konania je úprava určitých právnych vzťahov vo verejnom záujme, čo sa odráža v tom,

že nesporové konanie je ovládané zásadou vyšetrovacou. Vyšetrovací princíp (princíp

oficiality) znamená, že tu záujem spoločnosti vedie súd k tomu, aby vykonal vlastné

vhodné opatrenia, ktoré mu uľahčia zistenie potrebného skutkového základu jeho

rozhodnutia, ako aj vyhľadal k tomu potrebné dôkazy bez toho, aby sa viazal

predovšetkým na iniciatívu samotných účastníkov konania.

V sporovom konaní je navrhovanie dôkazných prostriedkov spojené

s dispozičnými právami a povinnosťami účastníkov konania, predovšetkým žalobcu.

V nesporovom konaní je princíp vyšetrovací sprevádzaný princípom oficiality, ktoré

majú slúžiť k naplneniu záujmu spoločnosti bez ohľadu na procesnú aktivitu účastníkov

konania a vymedzenie predmetu sporu podaným návrhom.

1.2.9 Princíp voľného hodnotenia dôkazov a princíp legálnej dôkaznej teórie

Zatiaľ čo prejednací princíp a vyšetrovací princíp odpovedá na otázku, ktoré

dôkazy treba vykonať, resp. ako sa o nich dozvedieť, princíp voľného hodnotenia

dôkazov a princíp legálnej dôkaznej teórie dáva odpoveď na otázku, ako tieto dôkazy

hodnotiť, akú majú váhu pre poznanie skutkového stavu.67

Pri hodnotení dôkazov sa stretávame s dvoma odlišnými prístupmi. Princíp

voľného hodnotenia dôkazov predstavuje voľný myšlienkový proces súdu, pri ktorom

súd hodnotí dôkazy podľa vlastnej úvahy, založenej na svojich skúsenostiach a logike.

Vyjadrenie tohto princípu neznamená ľubovôľu súdu pri hodnotení dôkazov

a konečnom rozhodovaní. Vnútorné presvedčenie súdu o spoľahlivosti a pravdivosti

dôkazov sa musí vytvárať na základe prísne logického úsudku. Práve preto, aby túto

skutočnosť bolo možno kontrolovať, súd musí v odôvodnení rozsudku stručne vysvetliť,

ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje

                                                
66 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht  [Občianske právo procesné].  München : C.H.Beck, 2003, s. 88
67 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 80
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skutkové zistenia, akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov spravoval a prečo

nevykonal ďalšie dôkazy. Odôvodnenie rozhodnutia musí byť dostatočne presvedčivé.

Inštitút odôvodnenia je jednou zo záruk kontroly súdnej moci. Voľné hodnotenie

dôkazov zahŕňa v sebe i oprávnenie súdu rozhodnúť o tom, ktoré z navrhnutých

dôkazov vykoná, a ktorých vykonanie zamietne. Aj tu však nemôže ísť o svojvôľu súdu,

pretože súd musí v odôvodnení rozhodnutia dostatočne vysvetliť dôvody, pre ktoré

zamietol vykonať navrhované dôkazy.

Častým predmetom sťažností na porušenie čl. 6 Dohovoru je nesúhlas

sťažovateľov s negatívnym právnym názorom národných súdov, a s tým spojené

hodnotenie dôkazov. Európsky súd pre ľudské práva vo svojich rozhodnutiach

národným súdom pripomenul, že vo svojich rozhodnutiach musia v dostatočnej miere

uvádzať dôvody, na ktorých sú založené.68 Súdy však nie sú povinné dať odpoveď na

každú otázku.69 Rozsah tejto povinnosti sa však môže meniť s ohľadom na povahu

rozhodnutí a musí byť posudzovaný vo svetle okolností každého prípadu.70 Ak však

nejaké tvrdenie zásadne ovplyvní výsledok prípadu, súd sa ním musí osobitne

v rozsudku zaoberať.71 I keď čl. 6 Dohovoru zaručuje právo na spravodlivý proces,

neupravuje prípustnosť dôkazov alebo ich posúdenie, lebo to je v prvom rade vecou

vnútroštátneho práva vnútroštátnych súdov. 72

V našom právnom priestore resp. právnom priestore, ktorý podrobujeme

komparácii, súd hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý jednotlivo a všetky

dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Právne poriadky všetkých troch štátov priznávajú

všetkým dôkazných prostriedkom rovnakú dôkaznú silu. Pri hodnotení dôkazov

v zásade nie je právnymi predpismi obmedzovaný v tom, ako má z hľadiska pravdivosti

ten – ktorý dôkaz hodnotiť. Iba výnimočne tu zákon ukladá súdu určité obmedzenie.73

                                                
68 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci H. proti Belgicku z 30.11.1987
69 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Van de Hurk proti Holandsku zo
dňa 19.4.1994
70 pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ruiz Torija  proti Španielsku;
Higgins a spol. proti Francúzsku zo dňa 19.2.1998
71pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci  Hiro Balani proti Španielsku
72pozri bližšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Schenk proti Švajčiarsku zo dňa
12.6.1988
73 §§ 133- 135 OSŘ, §§ 133 – 135 OSP, §§ 415- 418 ZPO
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Naopak, pri uplatnení princípu legálnej dôkaznej teórie nie je ponechaný

priestor súdu na voľné hodnotenie dôkazov, ale zákonodarca stanoví dôkaznú silu

jednotlivých dôkazných prostriedkov.

1.2.10 Princíp jednotnosti konania a princíp koncentračný

Princíp jednotnosti konania, nazývaný aj princípom arbitrárneho poriadku,

spočíva v tom, že konanie tvorí od začatia konania až po jeho skončenie jeden celok

a zákon nestanovuje sled jednotlivých úkonov. Postup súdu a účastníkov konania je

daný logikou veci. Účastníci majú tak právo prednášať svoje tvrdenia, navrhovať alebo

označovať dôkazy kedykoľvek počas konania, dokonca i počas odvolacieho konania.

V súčasnosti sa princíp jednotnosti konania uplatňuje len v rámci nesporového konania.

Princíp koncentračný nazývaný tiež princíp legálneho poriadku znamená, že

konanie sa delí na niekoľko štádií, v ktorých je možné vykonať určité úkony pod

sankciou preklúzie.74 Tento princíp sa z porovnávaných procesných úprav najviac

presadil v nemeckom civilnom procese, pričom po ostatnej novele OSŘ75 sa touto

cestou vybral i český civilný proces. Koncentrácii konania sa budeme bližšie venovať

v osobitnej časti.

1.2.11 Princíp materiálnej pravdy a formálnej pravdy

Cieľom a zmyslom civilného procesu je dosiahnutie zákonného a spravodlivého

rozhodnutia. Predmetom súdneho rozhodnutia je úprava vzťahov medzi účastníkmi na

základe určitých právnych skutočností, ktoré súd zistil počas konania dokazovaním.

V teórii civilného procesného práva rozlišujeme v súvislosti s úvahami o zisťovaní

skutkového stavu veci formálnu a materiálnu pravdu.

                                                
74 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 82
75 pozri zákon č. 7/2009 Sb.
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Pojem materiálnej pravdy nemá jednoznačný obsah. Možno však konštatovať, že

materiálna pravda je taká pravda, ku ktorej sa dospelo spôsobom, ktorý dostatočne

zaručuje zistenie objektívnej pravdy. Materiálna pravda však nie je pravdou absolútnou.

Objektívne je pravdivá každá taká myšlienka, ktorá je verným obrazom skutočnosti.

V každom procese však môže nastať stav non liquet, keď súd rozhoduje na základe

pravidiel o dôkaznom bremene a nie na základe jednoznačných a objektívnych

poznatkov, ktoré boli verným obrazom skutočnosti.

Formálna pravda je výsledkom vôle zákonodarcu, ktorý do civilného procesu

zakotvil určité pravidlá (formuly), podľa ktorých sa dosiahne určitý výsledok procesu,

ktorý nemusí byť v súlade so skutočnosťou. V prípade uplatňovania formálnej pravdy

sudca nerozhoduje v súlade so svojim vlastným presvedčením o skutkovom stave (na

základe objektívnej pravdy), ale na základe subjektívnej pravdy účastníka konania,

ktorá je v súlade so zákonom, avšak môže byť vzdialená od objektívne existujúcej

skutočnosti.

O vplyve týchto dvoch princípov na civilné konanie v štádiu dokazovania sa

budeme bližšie venovať v osobitnej časti.

1.3 Všeobecne o dokazovaní pred súdmi

„Cieľom súdneho konania je poskytnúť ochranu ohrozeným alebo porušeným

právam vo forme autoritatívneho rozhodnutia.“76 K tomu, aby došlo k naplneniu tohto

cieľa je nevyhnutné, aby súd mal potrebné poznatky, a to ako skutkové tak i právne.

Úlohou súdu v civilnom konaní bude teda zistiť skutkový stav a aplikovať naň platné

právne predpisy. Súd zisťuje skutkový stav prostredníctvom dokazovania. Vychádzajúc

zo zásady iura novit curia možno konštatovať, že dokazovanie sa týka len poznatkov

skutkových, nie právnych, hoci nie je vylúčené, že sudca si bude pri riešení konkrétnej

veci doplňovať poznatky o špeciálne, málo používané predpisy. Táto činnosť však nemá

                                                
76 STEINER, V.: Občianske procesné právo v teórii a praxi. Bratislava : Obzor, 1980, s. 261
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charakter dokazovania. Dokazovanie tvorí najdôležitejšiu časť a je tak prirodzene

ťažiskom občianskeho súdneho konania.

Predpokladom k tomu, aby súd mohol poskytnúť ochranu subjektívnemu právu

alebo chránenému záujmu, je existencia určitých skutočností, s ktorými hmotné právo

spája právne účinky.

Súd zisťuje potrebné procesné a hmotnoprávne skutočnosti tak, že ich poznáva

poznávacou formou, ktorá je daná človeku samému. Sudca, teda ako každý iný človek,

poznáva skutočnosti bezprostredne vnímaním alebo myslením. Vnímanie a myslenie

predstavujú určité duševné procesy poznávajúceho človeka. Pravdivé poznávanie

skutočností, či už vnímaním a myslením, predpokladá zároveň aj kontrolu praktickými

poznatkami a skúsenosťami poznávajúceho.77

Ak predmet poznania pôsobí priamo na  zmysly človeka hovoríme o vnímaní,

ktoré je  prvou a základnou formou poznávania. „Vnímanie je duševný proces, ktorého

výsledkom je odraz vonkajších javov v našej mysli. Vnem však vždy predpokladá

porozumenie, pochopenie zmyslu odrazu a bez pochopenia zmyslu nie je možné

poznanie predmetu alebo javu.“ 78 Vnímanie však nie je len určitým pasívnym odrazom

objektívnej reality v našom vedomí, ale je i určitým aktívnym procesom, kde

spolupôsobí skúsenosť, praktická činnosť človeka. Len určitá časť vnímaných

vytvorených predstáv sa uchováva v ľudskej pamäti, čo je dôsledkom zabúdania, ktoré

je u každého človeka rôzne.

Ďalšou, zložitejšou poznávacou formou je myslenie, ktorým sa dá poznávať to,

čo na zmysly priamo nepôsobí. Je to tak v prípadoch, keď treba poznať podstatu

a zákonitosť vecí a javov alebo ak ide o predmet a javy vonkajšieho sveta, ktoré priamo

nepôsobia na zmysly človeka. Pri poznávaní myslením musí súd sústrediť všetku svoju

pozornosť na to, aby takto získané poznatky zodpovedali objektívnej realite. Tu je

potrebné vychádzať z určitých všeobecných pravidiel, ktoré nám dávajú prostriedky na

to, aby sme si mohli odpovedať na otázky, ktoré sme si položili. Myslenie prebieha

myšlienkovými formami, ktoré skúma logika. Postup pri poznávaní myslením

označujeme ako logické dokazovanie. Poznávanie vnímaním bez logických

                                                
77 STEINER, V.: Občianske procesné právo v teórii a praxi. Bratislava : Obzor, 1980, s. 261
78 ŠTAJGR, F.: Materiální pravda v občanském soudním řízení. Praha : Orbis, 1954, s. 55
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myšlienkových operácií nemôže viesť ku kognitívnemu zvládnutiu podstaty veci

a javov.79

„Podstata myšlienkovej formy dokazovania spočíva v tom, že máme určité

tvrdenie, ktoré sa má dokázať (predmet dôkazu, téza), a že z určitých dôkazných

prostriedkov, ktorými sú dokázané alebo zrejmé výroky, ktorými možno vykonať

(argumenty), pomocou logického postupu, ktorý nazývame úsudkom sa dokazuje, že

téza vyplýva z argumentov (demonštrácia)“ 80

Dokazovanie teda predpokladá:

a) tézu (predmet dôkazu),

b) argument, pomocou ktorého je možné vykonať

c) demonštráciu (logický úsudok, že téza vyplýva z argumentov).81

Tomuto postupu hovoríme úsudok.

Každé logicky dokázané tvrdenie je poznatkom odvodeným z iného alebo iných

poznatkov. Možno povedať, že každý logický dôkaz je relatívny. „Jeho relatívnosť je

daná tým, že sa dôkaz vyvodzuje z argumentov, teda jeho správnosť závisí v prvom

rade od správnosti použitých argumentov a od danosti obsahového a formálneho

dôsledkového vzťahu vyplývania a nakoniec i od toho, či je vyvodený správny záver“82

Procesná činnosť, ktorá justičnému orgánu umožňuje logické dokazovanie a jeho

uskutočnenie v procese, sa preto nazýva procesným dokazovaním. Rozoznávame

logický dôkaz priamy a nepriamy (význam pojmov priamy a nepriamy dôkaz nie je

v logike a v právnej teórii dokazovania rovnaký). Priamym logickým dôkazom je

dôkaz, ktorého bezprostredným predmetom tvrdenia je téza, ktorej pravdivosť či

nepravdivosť sa má dokázať. Nepriamym logickým dôkazom sa nazýva situácia, keď

je dokazovaná pravdivosť inej tézy než tej, ktorá tvorí predmet dokazovania, ale z tejto

tézy je možné pravdivosť dokazovanej tézy deduktívne odvodiť. Takto vytvorený dôkaz

je možné vyvrátiť buď vyvrátením dôkazu, t.j. dôkazom, že niektorý argument je

nepravdivý alebo dôkazom opaku tézy, t.j. že platí opak toho, čo tvrdí téza.

                                                
79 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 13
80 SCHELLEOVÁ, I.: Český civilní proces. Praha : Linde, 1997, s. 351
81 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 244
82 SCHELLEOVÁ, I.: Český civilní proces. Praha : Linde, 1997, s. 351
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Medzi vyvrátením dôkazu a dôkazom opaku je potrebné rozlišovať. Ak je

podaný dôkaz vyvrátený, neznamená to ešte, že téza nie je pravdivá. Nie je len

dokázaná. Naproti tomu, ak bol preložený dôkaz opaku, je téza vždy nepravdivá.

V dennej praxi  sa nie vždy vykonáva celá potrebná reťaz dôkazov, keďže často

veľké množstvo úsudkov považujeme za samozrejmé, pretože vyplývajú z našej

spoločenskej skúsenosti. Jedná sa o tzv. skrátený úsudok. Ak vznikne pochybnosť

o pravdivosti takéhoto skráteného úsudku, musí sa vykonať celá reťaz logických

dôkazov, aby bolo možné vytvorený úsudok považovať za pravdivý.

Ako bolo spomenuté vyššie, dokazovanie v zmysle logickom predstavuje zložitú

myšlienkovú činnosť, cieľom ktorej je potvrdenie nejakého úsudku resp. odôvodnenie

pravdivosti alebo nepravdivosti určitého výroku. Samotné myšlienkové postupy

nepodliehajú právnej regulácii, nakoľko nie je možné ľudské myslenie a myšlienkové

postupy vtesnať do všeobecných noriem práva, pretože samotné logické myslenie

neznáša akúkoľvek reguláciu. Akákoľvek regulácia logického myslenia by bola

zásahom do zásady voľného hodnotenia dôkazov.83 Pokiaľ však ide o dokazovanie

v zmysle procesnom, tu občiansky súdny poriadok obsahuje celý rad ustanovení

regulujúcich toto podstatné štádium súdneho konania.

1.3.1 Dokazovanie a dôkazný prostriedok

Napriek tomu, že dokazovanie tvorí významnú a kľúčovú časť občianskeho

súdneho konania, zákon obsahuje len málo definícií základných pojmov, ktoré používa

pri úprave dokazovania. Preto je potrebné využiť poznatky právnej teórie a objasniť si

pojmy procesné dokazovanie, dôkazný prostriedok, predmet dôkazu a  dôkaz.

Podľa Winterovej, dokazovanie v procesnom zmysle je „právom normovaný

(upravený) postup a nemôže prebiehať inak, ako je zákonom stanovené, aby boli

dodržané záruky spravodlivého procesu.“84 Podľa Macura dokazovanie v zmysle

procesnom možno charakterizovať ako „postup súdu, účastníkov a ďalších subjektov

zúčastnených  na konaní pri získavaní správ (informácií) o skutočnostiach vonkajšieho

                                                
83 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 15
84 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 245
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sveta, ktoré môžu byť podkladom pre overovanie pravdivosti skutkových tvrdení

účastníkov. Toto získavanie potrebných informácií v priebehu občianskeho súdneho

konania nemožno stotožňovať s ich spracovaním formou myšlienkových logických

operácií.“85 Podľa Steinera procesným dokazovaním rozumieme „takú činnosť súdu,

ktorá mu má zabezpečiť predpoklady pre to, aby mohol nakoniec urobiť potrebné

závery o existencii alebo neexistencii určitých rozhodujúcich skutočností, a to nie iba

ich bezprostredným vnímaním, ale predovšetkým odvodene na základe iných

vnímaných skutočností (napr. na základe výsluchu svedkov a pod.).“86

Procesné dokazovanie, hoci nie je totožné s dokazovaním logickým, používa

zhodnú terminológiu ako dokazovanie logické. Najviac skloňovanými termínmi

procesného dokazovania sú dôkaz a dôkazný prostriedok. Podľa Macura, dôkaz

v procesnom zmysle predstavuje informáciu o vonkajších skutočnostiach, pričom nejde

o výsledok špecifickej myšlienkovej činnosti, ani nemá charakter logických operácií,

ale spočíva v získaní informácií, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre myšlienkové

operácie, smerujúce k overeniu správnosti tvrdení, ktoré sú pochybné. S dôkazom ale

nemožno stotožňovať skutkové zistenia, teda poznatky potrebné pre vydanie

meritórneho rozhodnutia. Skutkové zistenia sú totiž výsledkom logického spracovania

všetkých získaných informácií bez ohľadu na to, či boli dosiahnuté bezprostredným

vnímaním alebo nepriamo, spracovaním informácií obsiahnutých v dôkazných

prostriedkoch.  „Procesný dôkaz je k dôkaznému prostriedku  vo vzťahu obsahu

a formy. Dôkazom je správa (informácia), ktorá je získavaná procesným dokazovaním.

Dôkazným prostriedkom je forma tejto správy“ (podčiarkol autor). Napr. dôkazom je

informácia obsiahnutá vo výpovedi svedka, a dôkazným prostriedkom je výpoveď

svedka. 87

 „Vo vzťahu k procesnému dokazovaniu sa dôkazné prostriedky delia na

priame a nepriame. Priame sú tie, ktoré súdu priamo umožňujú poznanie určitej

skutočnosti. Priamym dôkazným prostriedkom je ohliadka (veci, osoby, miesta).

Ostatné dôkazné prostriedky sú nepriame, pretože súdu sú len podávané správy o

                                                
85 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s.16
86 STEINER, V.: Občianske procesné právo v teórii a praxi. Bratislava : Obzor, 1980, s. 262
87 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984 , s. 17
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skutočnostiach, sprostredkované buď osobami (svedkami, znalcami, event. i účastníkmi

samými) alebo sprostredkované vecami (listinami)“ (zvýraznil autor). 88

Rozhodujúca skutočnosť, ktorá sa má preukázať pomocou dôkazných

prostriedkov, sa stáva procesným predmetom dokazovania.

1.3.2 Predmet dokazovania

Predmetom dokazovania sú vždy konkrétne individuálne skutočnosti, ktoré sú

rozhodujúce z hľadiska predmetu konania. Tieto skutočnosti musí súd podrobiť

dokazovaniu, pretože súd nesmie do svojej úvahy vziať žiadne mimoprocesné skutkové

poznatky, ktoré by získal inak ako cestou procesného dokazovania.89 Podľa Mazáka,

predmetom dokazovania sa stávajú nielen skutočnosti, ktoré majú význam z hľadiska

hmotného práva, ale aj tie, ktoré majú relevanciu z hľadiska práva procesného (napr.

skúmanie podmienok konania). Rovnaký názor má i Macur, ktorý dopĺňa, že v prvom

prípade ide o skutočnosti, ktoré materiálne zakladajú uplatňovaný nárok, v druhom

prípade o skutočnosti, ktoré podmieňujú uplatnenie súdnej ochrany. Pre správne

vymedzenie predmetu dokazovania je potrebné prihliadnuť na funkciu, ktorú plnia

získané poznatky o skutočnostiach. Dokazovanie je totiž zamerané na získavanie

poznatkov, ktoré sú konkretizáciou znakov abstraktných právnych noriem, ktorými je

sporný právny vzťah regulovaný alebo na získavanie poznatkov o skutočnostiach, ktoré

sú len predpokladom ďalšieho rozvíjania procesného dokazovania. V prvom prípade je

získaný poznatok nevyhnutný pre rozhodnutie vo veci, v druhom prípade ide o taký

poznatok, ktorý v súvislosti s inými poznatkami umožňuje náležité zistenie skutkového

stavu. 90

Nie všetky skutočnosti  sú predmetom dokazovania. Výnimkou sú tie, ktoré

netreba dokazovať, pretože sú súdu známe inak a môžu byť na základe zákonnej

výnimky použité bez dokazovania.

                                                
88 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 245
89 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 250
90  MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 24
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Medzi takéto zákonné výnimky patria:

a) skutočnosti všeobecne známe – notoricky známe tzv. notoriety, t.j.

skutočnosti známe širšiemu okruhu ľudí, ak sú pritom známe aj súdu. Je tu však

možnosť, že niektorému z účastníkov nebude určitá skutočnosť (považovaná za

notorietu) známa. Ak účastník takúto skutočnosť bude považovať spochybňovať, potom

musí nastúpiť dôkaz, že táto skutočnosť neexistuje buď vôbec alebo nie tak, ako sa má

za to;

b) skutočnosti známe súdu z jeho činnosti -  tu ide o tzv. skutočnosti úradné

známe alebo tzv. úradné notoriety (skutočnosti známe z iného súdneho spisu). Ide o

výnimku z pravidla, že súd môže pri rozhodovaní používať len tie poznatky, ktoré zistil

počas procesu. Súd je povinný upozorniť účastníkov konania, že tieto skutočnosti pozná

a že ich netreba dokazovať. Zároveň im musí dať možnosť vyjadriť sa  k takejto

skutočnosti a musím im byť umožnené, aby dokazovali, že poznatok o tzv. úradne

známej skutočnosti nie je správny. Môže ísť totiž o omyl, pred ktorým nie je ani súd

chránený;

c) právne predpisy uverejnené alebo oznámené v zbierke zákonov a právne

záväzné akty, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev

a v Úradnom vestníku Európskej únie - v zmysle uplatňovanej zásady iura novit

curia je povinnosťou sudcu poznať zákon. Súd preto nikdy nemôže odmietnuť

rozhodnúť o veci s poukazom na to, že nepozná právo, ktoré sa má aplikovať. Bolo by

to popretie základných princípov právneho štátu a to najmä povinnosti štátu poskytovať

autoritatívnu ochranu subjektívnym právam a právom chráneným záujmom občanov,

organizácií a štátu. Preto i v prípade, keby chýbala pozitívnoprávna úprava buď

procesného alebo hmotného práva, musel by súd použiť analogia legis a keby takáto

analógia nebola možná, dokonca analogia iuris (zákaz denegatio iustitiae);91

                                                
91 Treba však upozorniť na to, že zásada iura novit curia neplatí pre tie normatívne právne akty, ktoré sa
nepublikujú v oficiálnej zbierke právnych predpisov. Ide najmä o všeobecne záväzné nariadenia obcí,
normatívne právne akty orgánov miestnej štátnej správy, interné smernice štátnych orgánov s celoštátnou
pôsobnosťou. Tu zákon predpokladá dokazovanie práva. Platia tu však iné zásady ako pri poznávaní
skutočností. Znalosť týchto právnych predpisov si môže sudca zaopatriť inak ako procesným
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Nemecká právna teória92 uvádza viaceré dôvody, kedy súd môže odmietnuť

vykonať dokazovanie, a to v prípade;

d) ak ide o skutočnosti, ktoré nie sú významné pre rozhodnutie (fehlende

Entscheidungserheblichkeit);

e) ak ide o skutočnosti, ktoré nie je potrebné dokazovať (fehlende

Beweisdürftigkeit), ide o skutočnosti, ktoré nie sú sporné, resp. sú všeobecne známe;

skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje domnienka skutková alebo právna;

f) nevhodnosti dôkazných prostriedkov – k tomuto dochádza zriedka, napr. ak

má nevidiaci vypovedať o skutočnostiach, ktoré mohol vnímať len zrakom, alebo

znalecké dokazovanie, pri ktorom by sa skúmaná osoba musela podrobiť život

ohrozujúcej operácii a pod;

g) neprípustnosti dôkazu – je to v určitých osobitných konaniach, keď zo

zákona je možné vykonávať dokazovanie len prostredníctvom určitých presne

vymedzených dôkazných prostriedkov (napr. Urkundenprozess);

h) nedostupnosti dôkazného prostriedku – ak na základe riadneho šetrenia nie

je možné určitý dôkaz vykonať (napr. výsluch svedka žijúceho na neznámom mieste);

ch) preukázaného tvrdenia – v prípade, že súd má za to, že určité tvrdenie bolo

preukázané iným dôkazným prostriedkom;

                                                                                                                                              
dokazovaním, napr. jednoduchým vyžiadaním príslušného normatívneho aktu orgánu miestnej štátnej
správy.
V prípade cudzieho práva platí to isté. Súd nemá povinnosť poznať cudzie zákony, ale v prípadoch
ustanovených zákonom o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je povinný ich aplikovať pri
prejednávaní a rozhodovaní v určených prípadoch.
92 ZÖLLER, R. a kol.: Zivilprozessordnung [Občiansky súdny poriadok]. Köln : Verlag Dr. Otto Schmidt,
2007, s. 869
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i) vlastnej odbornej spôsobilosti súdu – platí pre prípad znaleckého

dokazovania, keď sám sudca disponuje potrebnými odbornými vedomosťami;

j) preklúzie kvôli omeškaniu  (napr. ak účastník označil dôkazy po lehote

stanovenej súdom, súd ich vykoná len pod podmienkou, že nedôjde k oddialeniu

rozhodnutia vo veci alebo pod podmienkou, že účastník nemohol dôkazy predložiť

z ospravedlniteľného dôvodu);

k) úvahy súdu – umožňuje odmietnutie navrhovaných dôkazov v prípade

náhrady škody, kedy súd na základe voľnej úvahy rozhodne, či vznikla škoda a aká bola

jej výška. Je na rozhodnutí súdu, či a do akej miery vykoná navrhované dokazovanie

alebo z úradnej moci nariadi znalecké dokazovanie.93

Ako bolo spomenuté vyššie, predmetom dokazovania nie sú predpokladané

skutočnosti – domnienky či už skutkové (praesumptiones hominis seu facti) alebo

právne (praesumptio iuris). „Skutková domnienka vyjadruje ľudskú skúsenosť, že

s určitými skutočnosťami je spravidla spojený rovnaký následok, ktorý je nimi

podmienený“94 (zvýraznil autor). Skutkové domnienky sú pomerne významným

prostriedkom na dosahovanie vyššej efektivity súdneho konania a uplatňujú sa

v procesnom dokazovaní dovtedy, kým sa nenamietne opak.

„Právna domnienka je v podstate domnienka skutková, prenesená do právnej

sféry“95 (zvýraznil autor). Právnymi domnienkami sú teda tie  domnienky, ktoré majú

oporu v zákone. Delíme ich na vyvrátiteľné a nevyvrátiteľné právne domnienky.

V zákone sú vyjadrené spravidla slovami „má sa za to“, „pokladá sa“, „platí že“ ,

„považuje sa za“ atď.

                                                
93 § 287 ZPO
94 STEINER, V.: Občianske procesné právo v teórii a praxi. Bratislava : Obzor, 1980, s. 263
95 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 29
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Vyvrátiteľné právne domnienky (presumptiones iuris tantum) sa pokladajú za

existujúce, pokiaľ sa nepreukáže opak.96 Obsah vyvrátiteľnej právnej domnienky môže

byť vyvrátený tzv. dôkazom opaku. Ide teda o dôkazy, ktoré by preukazovali iný záver

než povinne vyvodzovaný podľa pravidiel o zákonnej domnienke, hoci nastali všetky

zákonom predpokladané skutočnosti.

Pri nevyvrátiteľných právnych domnienkach (presumptiones iuris ac de iure) sa

dôkaz opaku nepripúšťa. Napr. podľa § 455 Občianskeho zákonníka sa za bezdôvodné

obohatenie nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného

len pre nedostatok formy. Dôkaz opaku teda nie je prípustný. Treba však naďalej

odlišovať dôkaz opaku, ktorý nie je prípustný a vyvrátenie dôkazu, ktoré je prípustné

vždy. Každá domnienka (i fikcia) je totiž založená na určitých skutočnostiach, a preto je

možno dôkazom opaku poprieť jej samú existenciu (napr. preukázať, že dlh bol

neplatný z iného dôvodu ako nedostatku formy, napr. pre duševnú poruchu konajúceho,

takže domnienka, že jeho prijatie nie je bezdôvodným obohatením nemá

opodstatnenie).97

Podobný charakter ako nevyvrátiteľné domnienky majú aj fikcie. Fikcie fingujú

samostatnú skutočnosť, pretože pracujú s istou predstavou, že určitá skutočnosť

existuje, hoci v podstate neexistuje a naopak. Fikcie zámerne konštruujú skutočnosť,

ktorá nezodpovedá realite, a preto je logické, že rovnako ako nevyvrátiteľné

domnienky, nepripúšťajú dôkaz opaku.98

Predmetom dokazovania nemusia byť zhodné tvrdenia účastníkov.99 Zhodné

tvrdenia účastníkov však nie sú pre súd záväzné potiaľ, pokiaľ by skutočnosti, ktorých

sa tieto tvrdenia týkajú, nemohol učiniť predmetom dokazovania. Predovšetkým tam,

kde rozhodnutie súdu má byť v súlade s hmotným právom kogentnej povahy, musí byť

súdu umožnené, aby prostredníctvom dokazovania overil pravdivosť týchto tvrdení,

                                                
96 pozri napr. § 58 ods. 1 Zákona o rodině, § 656 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 137 Občianskeho
zákonníka, § 891 BGB, § 1006 BGB atď.
97 pozri WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008,
s. 255
98 pozri §§ 46 ods. 2, 47 ods. 2, 50 OSP, § 894 I 1 ZPO
99 Podľa § 120 ods. 4 OSŘ: Soud může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.
Podľa § 120 ods. 3 OSP: Ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia
založené na zhodnom tvrdení účastníkov.
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ktoré mimochodom môžu byť účastníkmi odvolané v priebehu ďalšieho konania.

Naproti tomu nebude v zásade dôvod, aby súd vykonával dokazovanie o skutočnostiach,

ktorými je určená skutková podstata hmotnoprávnej normy dispozitívnej povahy.100 Súd

by však nemal mať pochybnosti o pravdivosti tohto tvrdenia, v opačnom prípade by mal

i zhodné tvrdenia účastníkov podrobiť dokazovaniu, nakoľko nie je vylúčené, že

účastníci konajú v zhode s výsledkom ovplyvniť práva a povinnosti tretích osôb.101

Nemecký súdny poriadok pozná tzv. súdne priznanie102, ide vlastne

o vyhlásenie strany, že skutkové tvrdenie protistrany je pravdivé (jednoduché

nepopieranie nie je priznanie). Potvrdené skutočnosti si nevyžadujú dôkaz. Nemôžu sa

stať predmetom dokazovania, ale sú podkladom pre rozsudok súdu. Priznanie je teda

pre súd záväzné. Priznanie zaväzuje aj stranu, ktorá ho urobila, pretože strana môže

priznanie odvolať len pod dvomi podmienkami. Musí uviesť dôkaz, že priznanie

nezodpovedá pravde, a že ho urobila v omyle. Vedome nepravdivé priznanie je teda

neodvolateľné. Priznanie urobené mimo súdu napr. v rámci mimosúdnych rokovaní

strán nie je záväzné. Pre súd má však význam v rovine určitej indície. 103

Právne úpravy všetkých troch štátov majú spoločné to, že zhodné tvrdenia

účastníkov, či priznanie sa nevzťahujú na právnu kvalifikáciu skutkového deja.

1.3.3 Prejudiciálna otázka

Predbežná otázka je taká otázka, ktorá nie je predmetom konania, avšak od jej

vyriešenia je závislé celé rozhodnutie, ku ktorému má súd dospieť.104 Prejudiciálnu

otázku si súd v civilnom konaní môže zásadne sám vyriešiť bez ohľadu na to, či vec

patrí do jeho právomoci, prípadne, či je na jej riešenie príslušný. Posúdiť vec totiž

neznamená to isté ako vec rozhodnúť s účinkami právnej moci, znamená to len posúdiť

                                                
100 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 572
101 pozri bližšie KRAJČO, J. a kol.: Občiansky súdny poriadok. IV aktualizované vydanie. Bratislava :
EUROUNION, 2006, s. 341
102 Podľa § 288 ods. 1 ZPO, stranou tvrdené skutočnosti nevyžadujú žiadny dôkaz dotiaľ, pokiaľ sú
priznané odporcom v priebehu sporu pri ústnom pojednávaní alebo do zápisnice povereného alebo
dožiadaného sudcu.
103 pozri bližšie JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck,
2003, s. 181 až 184
104 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s.
256
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prejudiciálnu otázku pre účely svojho vlastného rozhodnutia. Podľa platnej judikatúry,

posúdenie predbežnej otázky nemôže byť vyjadrené vo výroku rozhodnutia, ktorý by

tak zakladal prekážku veci rozsúdenej, ale môže sa prejaviť len v spôsobe rozhodnutia o

návrhu vo veci samej a môže byť len súčasťou odôvodnenia.

Súd však nie je povinný posudzovať prejudiciálnu otázku, pokiaľ ešte o nej

nebolo rozhodnuté, ak konanie o nej prebieha, alebo môže sám dať k takému konaniu

podnet a môže fakultatívne konanie prerušiť.105

Niektoré otázky súd však nikdy posudzovať nesmie, to znamená nesmú byť

predmetom dokazovania, ale súd musí vychádzať z existujúcich právoplatných

rozhodnutí príslušných orgánov.106 Ak takéto rozhodnutie ešte nebolo vydané, môže dať

podnet k začatiu konania, ale sám musí v každom prípade vyčkať do právoplatnosti

takéhoto rozhodnutia a konanie do tej doby prerušiť.107

                                                
105 pozri § 109 ods. 2 písm. c) OSŘ/OSP
106 pozri § 135 ods. 1 OSŘ/OSP
107 pozri § 109 ods. 1 písm. b) OSŘ/OSP
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2 DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY

2.1 Všeobecne o dôkazoch

 Ako sme už spomenuli, občiansky súdny poriadok používa pojmy „dôkazný

prostriedok“ a „dôkaz“. Hoci v právnej teórii dochádza k ich odlišovaniu, v praxi sa

používajú ako synonymum. Dôkazný prostriedok je v teórii chápaný ako zdroj poznania

existencie určitej skutočnosti, zatiaľ čo dôkaz predstavuje určitú konkrétnu skutočnosť.

Stotožňovanie oboch pojmov však v praxi nespôsobuje žiadne problémy.

Dôkazy môžeme deliť na základe viacerých kritérií.

a) Podľa prameňa, z ktorého súd získal poznatky, na osobné a vecné.

K osobným dôkazom, ktoré súd získava od fyzických osôb, patrí výpoveď svedka,

znalca, účastníka konania. Vecnými dôkazmi sa naproti tomu rozumejú všetky tie, ktoré

súd získava na základe poznania vecí. Sú nimi listiny, predmety predložené súdu ako

dôkaz a pod. Podľa uvedeného triedenia však  niektoré dôkazy, ako je napr. rozhlasový

prejav, nie je možné jednoznačne zatriediť medzi osobné, či vecné dôkazy. Vzhľadom

na to je uvedené triedenie dôkazov diskutabilné.

b) Podľa vzťahu dôkazu k dokazovanej skutočnosti na priame a nepriame.

Priamym dôkazom (direkter Beweis) rozumieme skutočnosť, ktorej preukázanie je

súčasne zistením skutkového stavu veci a možno ju priamo subsumovať pod skutkovú

podstatu určitej právnej normy. Nepriamy dôkaz (Indizienbeweis, Anscheinsbeweis),

nazývaný aj indícia, je skutočnosť, ktorá je len jedným z krokov na ceste k zisteniu

tvrdených skutočností. Preto ju nie je možné priamo subsumovať pod skutkovú podstatu

tej právnej normy, ktorá sa má v danom prípade použiť. Je potrebné, aby súd skúmal

vzťah medzi dôkazom a tvrdenou skutočnosťou v širších súvislostiach, a to i za použitia

ďalších dôkazov.
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c) Podľa ich vzniku  na pôvodné a odvodené. V prípade výpovede svedka,

ktorý vypovedá o skutočnosti, ktorá je predmetom dokazovania a na ktorej sa priamo

zúčastnil a vnímal ju svojimi zmyslami, ide o dôkaz pôvodný.  Ak svedok vypovedá

o tom, čo sa od ďalšej osoby dozvedel o skutočnosti, ktorá je  predmetom  dokazovania,

ide o dôkaz odvodený, sprostredkovaný.

V Nemeckej právnej teórii sa môžeme stretnúť s ďalším delením dôkazov, a to:

d) Podľa dôkazného bremena na hlavný dôkaz (Hauptbeweis) a protidôkaz

(Gegenbeweis). Hlavný dôkaz má preukázať pravdivosť tvrdenia dôkazným bremenom

zaťaženej strany a protidôkaz má preukázať nepravdivosť takéhoto tvrdenia. 108

e) Podľa dôkaznej sily (Beweismaβ) na plný dôkaz (Vollbeweis) a hodnoverné

tvrdenie (Glaubhaftmachen). Plným dôkazom sa preukazuje sporná skutočnosť tak, že

súd je presvedčený o jej pravdivosti. Hodnoverné tvrdenie nepreukazuje určitú

skutočnosť, ale pripisuje jej mieru určitej pravdepodobnosti, zrejmosti, možnosti.109

f) Podľa druhu dôkazného konania na rigorózny dôkaz (Strengbeweis)

a voľný dôkaz (Freibeweis). Dôkazné konanie je podľa nemeckého občianskeho

súdneho poriadku v zásade rigorózne dôkazné konanie, to znamená, že na preukázanie

tvrdených skutočností pripúšťa len päť zákonom upravených dôkazných prostriedkov:

ohliadka, listinný dôkaz, znalecké dokazovanie, výpoveď svedka a účastníka konania

a miestoprísažné prehlásenie (Eidesstattliche Versicherung). Naproti tomu tzv. voľný

dôkaz je možné uplatniť len v tzv. neformálnom dôkaznom konaní, keď súd zisťuje

napr. či sú splnené podmienky konania, úradné informácie príp. cudzozemské právo.

Ide o dokazovanie vo vzťahu ku skutočnostiam, ktoré netvoria podklad pre rozhodnutie

veci samej. V českej a slovenskej právnej teórii dokazovanie týchto skutočností

nezaraďujeme do procesného dokazovania.

                                                
108 pozri JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s.
201
109 SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Občiansky proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 233
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V českom i slovenskom občianskom súdnom poriadku je obsiahnutý len

demonštratívny výpočet najfrekventovanejších dôkazných prostriedkov. Ide o výsluch

svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov, fyzických osôb a právnických

osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov.110 Pokiaľ nie je spôsob vykonania dôkazu

predpísaný, určí ho súd so zreteľom na povahu veci. Podľa nemeckého občianskeho

súdneho poriadku je možné počas konania použiť i iné ako zákonom stanovené dôkazné

prostriedky, avšak len so súhlasom účastníkov konania.111

2.1.1 Výsluch svedka

Výsluch svedka je v českom a nemeckom civilnom procese najčastejšie

využívaným dôkazným prostriedkom. V slovenskom procese si naďalej prvenstvo

medzi dôkaznými prostriedkami udržiava výsluch účastníka konania, pričom práve

tento inštitút v nemeckom a českom práve ustupuje do úzadia a jeho podporný

charakter, ktorý mu v minulosti pripisovali súdy v rámci hodnotenia dôkazov, sa

premietol aj do legislatívneho vyjadrenia.112

Tak ako v slovenskom Občianskom súdnom poriadku, ani v českom alebo

nemeckom nenájdeme definíciu pojmu „svedok“. Právna teória preto pristupuje

k negatívnemu vymedzeniu tohto pojmu a ako svedka označuje fyzickú osobu odlišnú

od súdu a od účastníkov konania, prípadne jej zákonných zástupcov, ktorú predvolal

súd, aby vypovedala o skutočnostiach, ktoré majú byť predmetom dokazovania, ktoré

táto osoba vnímala zmyslami.113  Pri tzv. svedkoch „z počutia“ ide o skutočnosť,

o ktorej mu tretia osoba povedala, že ju vnímala alebo inak zažila.114 Svedkom teda

môže byť každý, či už to je dieťa, starší človek alebo osoba s duševným postihnutím.

                                                
110 pozri § 125 OSP, OSŘ
111 pozri § 284 veta druhá až štvrtá ZPO
112 § 131 ods. 1 OSŘ: Dôkaz výsluchom účastníkov môže súd nariadiť, ak sa  dokazovaná skutočnosť nedá
preukázať inak a ak s tým súhlasí účastník, ktorý má byť vyslúchnutý; (...).
 § 445 ods. ZPO: Účastník, ktorý nevykonal úplne dôkaz, na ktorý je povinný, prostredníctvom iných
dôkazných prostriedkov alebo nepredložil iné dôkazné prostriedky, môže pristúpiť k dôkazu tak, že
požiada, aby bola protistrana vyslúchnutá k dokazovaným skutočnostiam.
113 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 587
114 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 71
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Podmienkou je len to, aby išlo o osobu, ktorá je schopná veci, javy a udalosti okolo seba

vnímať, zapamätať si ich a svoje poznatky reprodukovať (postulačná spôsobilosť).

V nemeckom práve však platí jedna osobitosť, podľa ktorej môžu maloletí, ktorí

nedovŕšili 16. rok, vypovedať ohľadom svojho vlastného konania alebo ohľadom

predmetu vnímania len ako svedok, zatiaľ čo zákonní zástupcovia sú vypočúvaní ako

účastníci konania. Po dovŕšení 16. roku dochádza k „výmene rolí“, teda maloletí už ako

procesne spôsobilé osoby sú ďalej v konaní vypočúvaní ako účastník konania

a postavenie svedka „prechádza“ na zákonných zástupcov.115

2.1.1.1 Predvolanie svedka

Vo všetkých troch spomenutých krajinách vychádza zákon z tzv. všeobecnej

svedeckej povinnosti. To znamená, že každý, kto bol súdom predvolaný ako svedok, je

povinný dostaviť sa pred súd. Z tejto povinnosti sú vyňaté len osoby, ktoré nepodliehajú

jurisdikcii tej - ktorej krajiny. Pri predvolaní svedka nie je súd viazaný žiadnymi

zákonnými lehotami, a pokiaľ ide o formu predvolania, svedok je najčastejšie

predvolávaný písomne, ale nie je vylúčené predvolanie telefonicky, faxom, telegraficky,

prostredníctvom elektronickej pošty116 alebo zabezpečenie prítomnosti svedka

účastníkom konania. Predvolanie svedka podľa nemeckého Občianskeho súdneho

poriadku obsahuje okrem označenia účastníkov konania a poučenia o následkoch

nedostavenia sa na súd bez dostatočného ospravedlnenia aj označenie predmetu

výsluchu. To znamená, že svedok v Nemecku nie je informovaný o predmete konania,

ako je tomu v Českej a Slovenskej republike, ale o predmete jeho výsluchu. Predmet

výsluchu môže byť formulovaný nasledovne: „Má byť podaný dôkaz o tom, aké

vyjadrenia uviedol žalobca počas rokovania pred notárom dňa ....“ alebo ešte

všeobecnejšie: „Má byť podaný dôkaz o priebehu rokovania pred notárom dňa ...“.117

                                                
115 pozri § 455 ZPO
116 pozri § 51 OSP, § 46 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom
a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, § 51 OSŘ, § 11
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001, č.j. 505/2001 – Org, kterou se vydáva vnitřní
a kancelářsky řád  po okresní, krajské a vrchní soudy, § 377 ZPO
117 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 88
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Svedok vypovedajúci pred českým alebo slovenským súdom spravidla ani

netuší, ohľadne ktorých skutočností má vypovedať. Niekedy tomu môžu napovedať len

písomné doklady, ktoré mu súd v predvolaní svedka uloží so sebou priniesť.

2.1.1.2 Poriadkové opatrenia

V prípade, že sa riadne predvolaný svedok neustanoví bez ospravedlnenia pred

súd v Českej republike, môže mu predseda senátu uložiť poriadkovú pokutu až do

výšky 50.000,-Kč. Uloženú pokutu môže predseda senátu dodatočne odpustiť, ak to

odôvodňuje neskoršie správanie sa svedka, a to i po skončení konania.118 Na Slovensku

poriadkovú pokutu do výšky 820,-Eur, a pri opakovanom hrubom sťažení postupu

konania do výšky 1640,-Eur, môže svedkovi uložiť sudca alebo vyšší súdny úradník.

Uloženú poriadkovú pokutu možno po prijatí novely Občianskeho súdneho poriadku č.

273/2007 Z.z. od 1.7.2007 odpustiť za tých istých predpokladov, ako je tomu v Českej

republike alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa.119 Okrem poriadkovej pokuty

obidve právne úpravy predpokladajú použitie ďalšieho poriadkového opatrenia, ktorým

je predvedenie svedka pred súd.120

Nedostavenie sa svedka pred nemecký súd bez dostatočného ospravedlnenia

nesie so sebou viac právnych následkov, ako je tomu u nás alebo v Českej republike.

Takémuto svedkovi hrozí uloženie poriadkovej pokuty vo výške od 5 do 1.000,-Eur121

a v prípade jej včasného neuhradenia aj možnosť uloženia poriadkovej väzby v trvaní

od 1 dňa do 6 týždňov.122 Okrem uvedených opatrení má nemecký sudca naďalej

možnosť dať svedka predviesť pred súd.

                                                
118 pozri § 53 OSŘ
119 pozri § 53 OSP
120 pozri § 52 OSŘ, § 52 OSP
121 pozri Art. 6-9 Einführungsgesetz  zum Strafgesetzbuch [uvádzací zákon k Trestnému zákonu]
122 pozri Art. 7 1. Gesetz zur Reform des Strafrechts [1. zákon k reforme Trestného zákona]
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2.1.1.3 Písomná svedecká výpoveď

Hlavná povinnosť svedka spočíva v tom, aby súdu poskytol pravdivú výpoveď. Zatiaľ

čo v našom a českom právnom poriadku sa pri vykonávaní dôkazu výsluchom svedka

plne uplatňuje princíp ústnosti a priamosti, nemecký právny poriadok v niektorých

prípadoch pripúšťa písomnú svedeckú výpoveď. Písomná svedecká výpoveď je

dôkazným prostriedkom, ktorý na jednej strane dokáže súdu usporiť veľa času, ale na

druhej strane prináša so sebou viacej nevýhod. Vzhľadom k tomu, že pri využívaní

tohto nástroja je súd „zbavený“ možnosti vytvoriť si dojem o svedkovi a hodnovernosti

jeho výpovede prostredníctvom jeho bezprostredného vnímania, je treba s týmto

dôkazným prostriedkom zaobchádzať veľmi obozretne. Zatiaľ čo ústne vypočúvaný

svedok vypovedá spontánne ohľadne predmetu výsluchu a až následne sú mu kladené

otázky na doplnenie alebo objasnenie niektorých častí jeho výpovede, pri písomnej

výpovedi je potrebné otázky formulovať tak, aby boli zrozumiteľné a najmä, aby pri ich

zodpovedaní nemal svedok veľa práce, to znamená, aby predmetom písomnej výpovede

boli len také skutočnosti, ktoré by bolo možné obsiahnuť v stručných, jednoduchých a

krátkych odpovediach. Z uvedených dôvodov viaže nemecký Občiansky súdny

poriadok písomnú výpoveď na splnenie prísnych podmienok.123 Súd môže nariadiť

písomné zodpovedanie (dôkazných) otázok len v prípade, ak to s ohľadom na obsah

otázky ako aj osobu svedka považuje za dostačujúce. Táto všeobecne formulovaná

podmienka pre uplatnenie písomnej výpovede dáva súdu možnosť zvážiť, či osoba

svedka je po intelektuálnej stránke dostatočne spôsobilá rozumieť položeným otázkam

a poskytnúť súdu jasne formulované odpovede, a či okolnosti, ku ktorým sa má

vyjadriť, sú takého charakteru, že je možné ich obsiahnuť v stručných odpovediach.

Keďže písomná výpoveď narušuje zásadu priamosti, je potrebné, aby súd využíval tento

inštitút u svedkov, u ktorých je predpoklad, že nemajú žiadny vzťah k účastníkom

konania. Najčastejšie sú nimi osoby, pre ktoré strany znamenajú len „číslo“, ak ide napr.

o klienta, zákazníka, pacienta a podobne.124 Veľmi užitočná je písomná výpoveď

u svedkov,  ktorí  žijú  alebo  sa  zdržiavajú  v  zahraničí. Súd   nemusí  využívať inštitút

                                                
123 pozri § 377 ods. 3 ZPO
124 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001,  s. 116
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dožiadania, čo prakticky znamená výraznú úsporu času aj finančných prostriedkov.

Poskytnutie písomnej svedeckej výpovede neznamená, že svedok nemôže byť ešte raz

vypočutý pred súdom k tým istým skutočnostiam, ku ktorým sa už písomne vyjadril.

Súd má právo predvolať svedka, ak je to potrebné pre ďalšie objasnenie dôkazných

otázok.125

Na rozdiel od nemeckej právnej úpravy, naša česká ani slovenská právna úprava

nepozná inštitút písomnej výpovede svedka, preto akákoľvek písomná výpoveď, ktorou

sa majú preukázať určité skutočnosti, sa považuje za súkromnú listinu.

2.1.1.4 Odopretie výpovede

Svedok môže odoprieť výpoveď z viacerých dôvodov. Nemecká

občianskoprávna úprava rozlišuje medzi osobnými a vecnými dôvodmi odopretia

výpovede. Medzi osobné dôvody patria napr. rodinné alebo obdobné väzby svedka

k účastníkovi konania. Osoby, ktoré majú právo odoprieť výpoveď sú taxatívne

vymedzené priamo v nemeckom Občianskom súdnom poriadku. Blízke osoby sú

v nemeckej právnej úprave v porovnaní s ich vymedzením českého ale i slovenského

Občianskeho zákonníka126 koncipované oveľa širšie. Právo odoprieť výpoveď má

snúbenec alebo dokonca i osoba, ktorú spája s účastníkom sľub partnerského spolužitia,

manžel, ako aj bývalý manžel účastníka, partner, bývalý partner, príbuzný v priamej

línii, príbuzný v bočnej línii až do tretieho stupňa alebo „zošvagrení príbuzní“ do

druhého stupňa127.

Súčasná právna úprava v Nemecku podlieha ostrej kritike najmä pokiaľ ide

o ustanovenie týkajúce sa práva odoprieť výpoveď snúbencovi, nakoľko táto úprava

pochádza ešte z obdobia, kedy zásnuby predstavovali nevyhnutný spoločenský krok

k manželstvu. V súčasnosti však zákonom zakotvené právo snúbenca odoprieť výpoveď

predstavuje  vážnu  prekážku  v  súdnom  procese  v  snahe o zistenie skutkového stavu.

                                                
125 pozri § 377 ods. 3 ZPO
126 pozri § 116 Občanského zákonníka, § 116 Občianskeho zákonníka
127 pozri § 383 ods. 1až 3 ZPO
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Vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe sa zásnuby neviažu na žiadne formality a

snúbencov nie je možné rozpoznať podľa nejakej pevne zaužívanej alebo spoznateľnej

formy spolužitia, nie je existencia, resp. neexistencia snúbeneckého vzťahu prakticky

dokázateľná. Osoba snúbenca ani forma zásnub nie je v nemeckom Občianskom

zákonníku nijako definovaná. Zákonník obsahuje iba ustanovenia týkajúce sa náhrady

škody snúbencovi, prípadne jeho rodičom v prípade zrušenia zásnub, ako aj vrátenie

darov snúbencovi128.

Sľub partnerského spolužitia sa viaže na registrované partnerstvo. Znamená

vyhlásenie dvoch osôb rovnakého pohlavia pred príslušným úradom, že chcú spolu

doživotne viesť partnerský život.129 Česká právna úprava na základe prijatého zákona

o registrovanom partnerstve130 explicitne zaradila medzi blízke osoby i partnera

registrovaného partnerstva. V súčasnej slovenskej legislatíve napriek mnohým a

dlhodobým snahám zákon o registrovanom partnerstve absentuje. Z tohto dôvodu ani §

116 Občianskeho zákonníka nezaraďuje partnera medzi blízke osoby tak, ako je tomu

v českom a nemeckom Občianskom zákonníku, avšak vzhľadom na všeobecnú

formuláciu pojmu „blízke osoby“ možno partnera označiť za osobu blízku, ak by ujmu,

ktorú utrpela iná osoba (teda v tomto prípade druhý partner) dôvodne pociťovala ako

vlastnú.

Za spríbuznené osoby sa podľa nemeckého Občianskeho zákonníka považujú

osoby príbuzné v priamej línii, to znamená, ak jedna osoba pochádza z druhej, alebo

osoby v bočnej línii, teda osoby, ktoré nie sú príbuzné v priamej línii, avšak pochádzajú

od tej istej tretej osoby. 131 „Zošvagrenými osobami“ sú príbuzní jedného manžela

s druhým manželom. Stupeň švagrovstva sa určuje podľa línií a stupňa

„sprostredkujúceho“ príbuzenstva132.

                                                
128 pozri§ 1297 a nasl. BGB
129 pozri § 1 ods. 1 Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft  [Zákon o registrovanom
partnerstve]
130 zákon č. 115/2006 Sb. o registrovanom partnerstve  a o zmene niektorých súvisiacich zákonov
131 pozri § 1589 ods. 1, veta prvá a druhá BGB
132 pozri § 1590 ods. 1 BGB
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Z tzv. osobných dôvodov majú právo odoprieť výpoveď aj osoby, ktoré sú

viazané povinnosťou mlčanlivosti. Medzi ne patria duchovní registrovaných

náboženských spoločenstiev, pracovníci tlačových a rozhlasových médií, osoby, ktorým

z dôvodu ich úradu, postavenia a povolania boli zverené určité skutočnosti (napr. lekári,

notári, advokáti, úradníci, sudcovia, a podobne). Na rozdiel od svedkov s rodinnými

väzbami k účastníkovi konania, táto kategória svedkov nemôže byť vypočúvaná

ohľadne skutočností, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, a to ani v prípade, ak

svedok v tomto smere neodoprel výpoveď (zákaz výpovede)133.

Z tzv. vecných dôvodov možno odoprieť výpoveď ku konkrétnym

skutočnostiam, ktoré sú špecifikované § 384 ods. 1 až 3 nemeckého Občianskeho

súdneho poriadku. Ide napríklad o svedectvo k otázkam, ktorých zodpovedanie by

mohlo svedkovi alebo blízkej osobe spôsobiť majetkovú škodu, nebezpečenstvo

trestného alebo priestupkového stíhania, a podobne.

V českom a slovenskom Občianskom súdnom poriadku nenájdeme taxatívny ani

demonštratívny výpočet osôb, na ktoré sa vzťahuje právo odoprieť výpoveď. Odoprieť

vypovedať možno len z dôvodu privodenia nebezpečenstva trestného stíhania sebe

alebo osobe blízkej. Samotná skutočnosť, že osoba svedka je v rodinnom, prípadne v

inom obdobnom pomere k účastníkovi konania, ešte neoprávňuje svedka bez ďalšieho

odoprieť vypovedať o skutočnostiach, ktoré sú mu známe.

Samozrejme slovenská i česká právna úprava pamätajú na ochranu osôb, ktoré

sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti. Tieto osoby však nie sú explicitne uvedené

v procesnom predpise, ale ich povinnosť mlčanlivosti je zakotvená v osobitných

právnych predpisoch (napr. zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský

zákon) v znení neskorších predpisov, a podobne).

                                                
133 pozri § 383 ods. 3 ZPO
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2.1.1.5 Výnimky z práva odoprieť výpoveď

V nemeckom Občianskom súdnom poriadku možno pod ustanovením § 385

nájsť výnimky z odopretia svedeckej výpovede. Vzťahujú sa na svedkov, ktorí majú

rodinné väzby k účastníkom konania. Ide napríklad o poskytnutie údajov ohľadne

narodenia, sobáša či úmrtia rodinných príslušníkov a podobne. V českej a slovenskej

procesnoprávnej úprave nie sú výnimky z práva odoprieť výpoveď výslovne

formulované. Je vecou sudcu, aby v konkrétnom prípade zvážil, ohľadom akých

skutočností nemožno svedka vypočúvať v prípade, že využil právo odoprieť výpoveď.

Treba povedať, že vo všeobecnosti neplatí, že ak sa svedok odvolá na právo odoprieť

výpoveď, nemôže byť vôbec vypočúvaný. Svoje právo totiž musí odôvodniť

konkrétnymi skutočnosťami, pričom v konečnom dôsledku o jeho právach či

povinnostiach rozhoduje sudca.

2.1.1.6 Spôsob výsluchu svedkov

V nemeckom tak ako aj v slovenskom práve platí princíp jednotlivého

vypočúvania svedkov. Znamená, že svedkovia, ktorí ešte neboli vypočutí, nemôžu

počuť svedeckú výpoveď iných svedkov, teda byť prítomní v pojednávacej miestnosti

počas výpovede iného svedka. Sudca musí dbať, aby vypočutí svedkovia neboli

v kontakte so svedkami nevypočutými.134 V roku 2001 prešiel český Občiansky súdny

poriadok novelizáciou na základe ktorej predseda senátu nie je povinný dbať o to, aby

svedkovia, ktorí neboli vypočutí, neboli prítomní v pojednávacej miestnosti.

Zákonodarca totiž dospel k názoru, že pravosť (vierohodnosť) výpovede svedka nie je

spravidla ovplyvnená tým, čo si svedok vypočul pred svojou výpoveďou v pojednávacej

miestnosti, ale najmä samotným jeho rozhodnutím, ako bude vo veci vypovedať.

Dokonca bol vyslovený názor, že práve to, že svedok si v pojednávacej miestnosti

vypočuje priebeh konania a prípadne i vykonané výsluchy účastníkov alebo iných

svedkov, môže v mnohých prípadoch prispieť k tomu, že jeho údaje budú smerovať

k veci, že bude sám reagovať na údaje uvádzané pri konaní inými osobami, a že obsah

                                                
134 pozri § 117 ods. 1 OSP a § 394 ods. 1 ZPO
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jeho výpovede môže byť lepšie vyhodnotený z hľadiska vierohodnosti.135 Český sudca

má teda možnosť rozhodnúť, či nevypočutí svedkovia budú alebo nebudú prítomní na

pojednávaní. Prax však ukazuje, že napriek stanovisku, ktoré bolo podkladom pre

uvedenú novelu, zostali českí sudcovia naďalej „verní tradícii“ a svedkov vypočúvajú

oddelene.

Ďalším rozdielom medzi nemeckou úpravou na jednej strane a slovenskou

a českou na strane druhej je prísaha svedka. Tento inštitút ani v našom právnom

poriadku nie je úplne neznámym, nakoľko je využívaný v rámci cezhraničnej právnej

pomoci, kedy na žiadosť dožadovaného súdu možno svedka podrobiť prísahe. Prísažná

formulka je obsiahnutá v zákone o medzinárodnom práve súkromnom136, svedka však

možno podrobiť i inej prísahe podľa cudzieho procesného predpisu za predpokladu, že

to nie je v rozpore s verejným poriadkom. Pred výsluchom svedka sudca v Českej

i v Slovenskej republike svedka poučí o význame svedeckej výpovede o jeho právach

a povinnostiach137 a trestnoprávnych následkoch krivej svedeckej výpovede138.

V Nemecku je svedok pred podaním výpovede vyzvaný k tomu, aby vypovedal

pravdu. K prísahe svedka pristupuje súd skôr výnimočne a to v závislosti od významu

výpovede alebo uváženia súdu, že práve prísaha by prispela k pravdivej výpovedi

svedka. Krivá výpoveď je totiž sankcionovaná trestom odňatia slobody od jedného až

do pätnástich rokov (!).139 O tom, či svedecká výpoveď je významná (a do akej miery),

rozhoduje súd. Ak riešenie sporu závisí od výpovede jedného svedka, vtedy by mal súd

pristúpiť k prísahe svedka, a to na základe návrhu strany, v neprospech ktorej svedok

vypovedal. Nemecký súdny poriadok pozná dve prísažné formulky – s náboženským

významom a bez tohto významu.140 K prísažnej výpovedi však súd nepristúpi, ak si to

sporové strany výslovne neželajú. Súd nesmie podrobiť prísahe osoby, ktoré nedovŕšili

                                                
135 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 588
136 § 57 ods.3 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení
neskorších predpisov: Prísahám na svoju česť, že o všetkom, na čo sa ma bude súd pýtať,
vypoviem úplnú a čistú pravdu a nič nezamlčím.
137 pozri § 126 OSP
138 pozri § 346 Trestného zákona/Trestného zákoníka
139 pozri § 154 Strafgesetzbuch [Trestný zákon]
140 § 481ods. 1 a 2 ZPO. S náboženským významom - Sudca: Prisaháte pred všemohúcim a vševediacim
Bohom? Svedok: Tak prisahám, nech mi Boh pomáha. Bez náboženského významu - Sudca:  Prisaháte?
Svedok: Prisahám.
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16. rok života alebo osoby, ktoré pre nedostatočnú rozumovú zrelosť nie sú schopné

chápať význam prísahy. Odmietnutie prísahy má tie isté následky ako neospravedlnená

neúčasť svedka.

2.1.1.7 Resumé

Podstata svedeckej výpovede je vo všetkých spomenutých krajinách zhodná.

Slovenský Občiansky súdny poriadok obsahuje len všeobecnú úpravu svedeckej

výpovede ako aj základné pravidlá pre postup súdu pri výsluchu svedka. Český

Občanský soudní řád ostatnou novelou 7/2009 Sb. upresnil postup súdu pri vykonávaní

výsluchu svedka, keď do právnej úpravy premietol základné pravidlá výsluchu svedka,

doteraz známe len z právnej teórie ako napr. zákaz kladenia sugestívnych a kapcióznych

otázok, otázok, ktoré nesúvisia s predmetom konania. Zároveň stanovil poradie a určil

subjekty, ktoré sú oprávnené klásť svedkom otázky.141 Nemecká úprava poskytuje

komplexnú úpravu postavenia svedka, jeho práv a povinností, ako aj postupu súdu pri

využívaní tohto dôkazného prostriedku. Nemecká úprava ponúka pre našu právnu

úpravu neznáme inštitúty ako je písomná výpoveď svedka, prísaha či väzba svedka. Je

na uváženie, či by práve posledné dva inštitúty nevniesli viac dôležitosti a významu

tomuto dôkaznému prostriedku, čím by v neposlednom rade prispeli k vážnosti

a dôstojnosti súdneho konania. Prísaha by mohla podčiarknuť význam svedeckej

výpovede, ktorá je častokrát jediným dôkazným prostriedkom ovplyvňujúcim

rozhodnutie súdu vo veci samej. Zvýšená sankcia za krivú svedeckú výpoveď súčasne

odzrkadľuje vážnosť takejto svedeckej výpovede. Rovnako to možno povedať aj

o väzbe svedka. Tá by mohla nájsť svoje uplatnenie najmä v prípadoch, kedy sa

svedkovia opakovane vyhýbajú povinnosti ustanoviť sa na súd, pričom uloženie

poriadkovej pokuty nie je pre nich dostatočným donucovacím prostriedkom pre

splnenie si tejto povinnosti. Zakotvenie tohto inštitútu by malo nepochybne aj

preventívny psychologický účinok.

                                                
141 pozri bližšie § 126 ods. 3 OSŘ
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2.1.2 Znalecký posudok

2.1.2.1 Znalec

Znalca využíva súd v prípadoch, keď sa v rámci dokazovania dostane do

situácie, keď posúdenie skutkového stavu závisí od odborných znalostí a skúseností.

Podľa jestvujúcej judikatúry142 ako aj právnej teórie143, v Českej a Slovenskej republike

je súd povinný ustanoviť znalca aj v prípade, ak predseda senátu, sudcovia prípadne

prísediaci disponujú odbornými znalosťami, ktoré by dovoľovali odborne posúdiť

predmet konania. Tieto znalosti by totiž nemohli nahradiť objektívne zistenie

skutkového stavu mimo orgánu, ktorý o nich rozhoduje.

Slovenská právna úprava za znalca označuje fyzickú osobu alebo právnickú

osobu splnomocnenú štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona o znalcoch,

tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorá je144

a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo

b)  nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo

tlmočníka.

Nemecká ani česká právna úprava nedefinuje pojem znalca, avšak zo zákonného

ustanovenia145 ako i právnej teórie vyplýva, že ide o osobu s osobitnými znalosťami.

 Na rozdiel od českej a slovenskej právnej praxe a právnej teórie, nemecká

právna teória a prax pripúšťa, aby sám sudca posúdil skutočnosti, pre ktoré sú potrebné

odborné znalosti, pokiaľ sudca týmito odbornými znalosťami disponuje. Túto

skutočnosť je však povinný oznámiť účastníkom konania.146 Vyvstáva však otázka, ako

sa s takýmto „odborným“ posúdením vysporiada senát odvolacieho súdu, v ktorom ani

jeden člen nedisponuje potrebnými odbornými znalosťami, pričom je ťažko

                                                
142 R 1/1981 s. 4
143  pozri MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s.261
144 § 2 ods. 1 zákona NRSR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
145 pozri § 127 ods. 1 OSŘ
146 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 119
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predstaviteľné, že by odôvodnenie rozsudku obsiahlo všetky skutočnosti ako písomne

vyhotovený znalecký posudok. Preskúmateľnosť takéhoto rozhodnutia nielen

odvolacím senátom ale i samotnými účastníkmi konania zostáva teda otázna.

Na rozdiel od svedka je znalec zameniteľný, pretože poznatky o určitých

skutočnostiach založených na odborných znalostiach a odborných skúsenostiach môže

v rámci občianskeho súdneho konania vykonať a podať každý, kto má na to potrebné

odborné znalosti a skúsenosti. Znalcom môže byť fyzická osoba alebo i právnická osoba

v podobe vedeckého ústavu alebo inej inštitúcie.

Podľa slovenskej i českej právnej úpravy je znalec, ak ide o fyzickú osobu,

povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne, je oprávnený pri vykonávaní úkonu

znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného

odboru, avšak opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti

odôvodniť. Aj v takýchto prípadoch však znalec zodpovedá za celý obsah znaleckého

posudku. 147

Podobne je to aj v nemeckej úprave, kedy znalec je povinný vykonať znalecké

dokazovanie osobne. Samozrejme, niektoré čiastkové úkony môže prenechať svojim

podriadeným, avšak je neprípustné, aby znalec prenechal podstatnú časť znaleckého

dokazovania inej osobe. Znalec je povinný uviesť v znaleckom posudku, ktoré pomocné

sily na ktorých častiach prác boli využité a aké je ich vzdelanie. Posudok, ktorý nebol

vyhotovený ustanoveným znalcom, nie je sám osebe použiteľný, a to ani ako listinný

dôkaz. Ak ho však súd napriek všetkému chce použiť, musí o tom zároveň informovať

sporové strany, aby sa mohli k tomuto vyjadriť.148

                                                
147 pozri § 10 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících v znení neskorších predpisov, § 16 ods.2
a 3 zákona č 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
148 SCHNEIDER, E.: Beweis und Beweiswürdigung [Dôkaz a hodnotenie dôkazov].  München : Franz
Vahlen, 1994, s.314
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2.1.2.2 Výber znalca

V českom i slovenskom právnom poriadku je činnosť znalcov upravená

v samostatnom zákone149. Znaleckú činnosť vykonávajú zásadne znalci zapísaní do

zoznamu znalcov, ktorý vedie ministerstvo.150 Zoznam znalcov je verejne prístupný aj

na internete, na stránke Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk) ako

o stránke Ministerstva spravedlnosti ČR (www.portal.justice.cz). Osoby nezapísané do

zoznamu môžu byť výnimočne ustanovené za znalca len v konaní pred súdom len za

splnenia prísnych zákonných podmienok. 151

V prípade, že posudok vypracovala osoba, ktorá nezložila sľub v konaní o veci,

v ktorej rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré sú potrebné odborné

znalosti ustanoveného znalca, ide o vadu konania, ktorá mohla mať za následok

nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd pokladal za znalecký posudok a výpoveď znalca

i úkony ustanoveného znalca, ktorý dosiaľ nezložil znalecký sľub.152 V tomto prípade

môže isť len o listinný dôkaz.

V nemeckom súdnom konaní si znalca môžu vybrať samotní účastníci konania.

Takýmto výberom je súd viazaný. Súd môže obmedziť výber strán len pokiaľ ide

o počet znalcov.153 V prípade, že sa strany nedohodnú na osobe znalca, ustanoví znalca

súd, pritom môže strany požiadať o prípadné návrhy týkajúce sa osoby znalca. Pri

výbere však musí uprednostniť verejne vymenovaných znalcov.

Právny základ verejne vymenovaných znalcov je obsiahnutý v § 36

Živnostenského poriadku (Gewerbeordnung) a § 91 Remeselníckeho poriadku

(Handwerksordnung). Znalcov vymenováva na ich žiadosť verejnoprávny orgán

(inštitúcia) určený vládou príslušného spolkového štátu alebo splnomocnený príslušným

krajinským zákonom. Krajinská vláda môže splnomocniť orgány, ktoré sú príslušné

podľa zákona vymenovávať znalcov, aby vydali predpisy s tanovujúce  predpoklady pre

                                                
149 zákon č. 36/1967 Sb., zákon NRSR č. 382/2004 Z.z.
150 V Českej republike vedú zoznam znalcov krajské súdy a Ministerstvo spravedlnosti ČR vedie ústredný
zoznam znalcov, v Slovenskej republike v súčasnosti vedie zoznam znalcov len Ministerstvo spravodlivosti
SR.
151 pozri § 24 zákona č. 36/1967 Sb. a § 15 zákona NRSR 382/2004 Z.z.
152 pozri R 37/1973
153 § 404 ods. 4 ZPO
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menovanie znalcov, ako aj ďalšie oprávnenia a povinnosti znalcov pri vykonávaní

znaleckej činnosti.154 Splnomocnenými orgánmi sú predovšetkým komory ako napr.

priemyselná a obchodná komora, komora architektov, komora inžinierov, komora

poľnohospodárov, a pod. Komory ako splnomocnené orgány sú oprávnené prijímať

prísahu vymenovaných znalcov, čo je takisto ako v Českej a Slovenskej republike

predpokladom ich pôsobenia ako verejných znalcov.

Na rozdiel od Českej a Slovenskej republiky v Nemecku neexistuje centrálna

evidencia znalcov. Súdy sa pri ustanovovaní znalcov obracajú na jednotlivé komory

v prípadoch, keď samotné strany neoznačia osoby, ktoré by boli spôsobilé pre

vykonanie znaleckého dokazovania. Ak sa strany zhodnú na osobe znalca, ktorá nie je

verejne vymenovaná, podlieha táto osoba prísahe, ktorú skladá súdu pred alebo po

vypracovaní znaleckého posudku. V prípade, že ustanoveným znalcom je verejne

vymenovaný znalec, nie je potrebné, aby takýto znalec znova skladal pred súdom

prísahu, ale stačí jeho odvolanie sa na už zloženú prísahu, a to aj formou vyhlásenia

v písomnom znaleckom posudku. 155

2.1.2.3 Ustanovenie znalca

České a slovenské súdy ustanovujú znalca uznesením156, v ktorom mu zároveň

uložia úlohy resp. naformulujú otázky, na ktoré má znalec odpovedať. V prípade

vysokoodbornej problematiky sa súdy v dôsledku nedostatočných odborných vedomostí

a skúseností uchyľujú k všeobecnej formulácii otázok pre znalca, čo sťažuje prácu

znalca a môže viesť u znalca k zameraniu sa na inú časť problematiky, než aká je pre

posúdenie danej veci potrebná. Následkom toho je „predražovanie“ znaleckého

dokazovania, nakoľko takýto posudok si obvykle vyžaduje ďalšie doplnenie. Preto je

vhodné, aby súd pred formulovaním otázok prekonzultoval danú problematiku so

znalcom, a vyhol sa tak následným nejasnostiam, nákladom a zbytočnému predlžovaniu

konania. Samozrejme, že každý jednotlivý prípad vykazuje svoje osobitosti a v ich

kontexte treba pristupovať aj k formulovaniu úlohy znalca. Niekedy je dokonca

                                                
154 § 36 GewO
155 pozri § 410 ods. 1, veta prvá a ods. 2 ZPO
156 § 127ods. 1 OSP/OSŘ
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vhodnejšie formulovať otázky znalcovi všeobecnejšie, avšak je potrebné uviesť, z akého

skutkového stavu má znalec vychádzať, na čo má prihliadať a s čím sa má vysporiadať.

Tam, kde výsledky dokazovania zatiaľ nesvedčia jednoznačne v prospech existencie

alebo neexistencie určitej skutočnosti, z ktorej má znalec pri podaní posudku

vychádzať, a kde konečný záver bude možné učiniť až v rozhodnutí vo veci samej,

možno znalcovi uložiť, aby sa vyjadril alternatívne s prihliadnutím na obe možnosti.

V opačnom prípade by sám znalec hodnotil dôkazy a konal z nich závery, ktoré

skutočnosti sú preukázané a ktoré nie, čo prináleží len súdu v odôvodnení rozhodnutia

vo veci samej.157

Predpokladom ustanovenia znalca je, ako už bolo vyššie uvedené, existencia

potreby posúdiť určité skutočnosti, resp. skutkový stav len pomocou odborných znalostí

a skúseností. Nezáleží pritom, či osobu znalca navrhla sporová strana alebo k takémuto

záveru došiel (na rozdiel od sporových strán) súd. Strany majú mať vždy možnosť pred

ustanovením znalca sa k potrebe znaleckého dokazovania vyjadriť. Ich súhlas príp.

nesúhlas však nemá v podstate žiadne procesnoprávne následky.

V nemeckom občianskom súdom konaní je možné ustanoviť znalca opatrením

(Verfügung)158 alebo prostredníctvom uznesenia o vykonaní dôkazu

(Beweisbeschluss).159 Forma ustanovenia znalca závisí od procesnej situácie.  Ak má

byť posudok podaný len ústne a je stanovený blízky termín pojednávania, tak sudca

znalca predvolá: sudca sa telefonicky spýta znalca, či mu vyhovuje termín

a v písomnom opatrení mu načrtne dôkazné otázky a podľa možností mu prenechá spis

na krátke nahliadnutie.160 Takýto postup súdu je však podľa nášho názoru diskutabilný,

nakoľko práve z dôvodu krátkosti času by mal mať znalec čo najpresnejšie informácie,

a to nielen ohľadne predmetu znaleckého dokazovania, ale aj v podobe konkrétne

formulovaných otázok, na ktoré bude povinný na pojednávaní odpovedať.

                                                
157 pozri R 1/1981
158 §§ 144 alebo 273 ods. 2, č. 4 ZPO
159 § 358a, č. 4 ZPO
160 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 122



67

Spravidla však súdy vydávajú uznesenie o vykonaní dokazovania. Súd je nielen

oprávnený ale aj povinný riadiť činnosť znalcov a k forme a obsahu ich činnosti

vydávať pokyny.161 Nie je žiaduce, aby sudca predložil znalcovi celý spis bez

formulovania konkrétnych otázok príp. špecifikácie skutkových zistení, ktoré má znalec

poňať ako východiskové. V prípadoch, ak je skutkový stav sporný, súd určí, z ktorých

skutočností má znalec vychádzať.162 To znamená, že súd určí, ktorú z predložených

(tvrdených) verzií má znalec považovať za východiskový základ (ev. obe verzie

sporových strán). Takýto prípad však nastane len vtedy, ak nie je možné objasniť

východiskový skutkový stav prostredníctvom svedeckých výpovedí.163

 V zložitejších prípadoch, môže nastať situácia, keď sudca má v určitej oblasti

minimálne odborné znalosti a skúsenosti. Preto môže súd v záujme správnej formulácie

otázok znalcovi pred vydaním uznesenia o vykonaní dôkazu nariadiť vypočutie znalca,

ktorý mu takýmto spôsobom poskytne pomoc za účasti procesných strán. Súd znalcovi

objasní predmet sporu ako aj odlišné posúdenie sporu procesnými stranami alebo ho

upozorní na kauzálne a dôkazné požiadavky. V prípade, že znalec má pochybnosti, resp.

nejasnosti ohľadne svojej úlohy, môže kedykoľvek žiadať súd o vysvetlenie.164

Úlohou znalca nemá byť vykonávanie dôkazov ani právne posúdenie predmetu

znaleckého dokazovania. Takáto úloha patrí výsostne len súdu a takúto úlohu súd ani

nesmie znalcovi uložiť. Znalecké dokazovanie nemôže byť spôsobom, ktorým súd

ponecháva vlastné rozhodnutie na odborníkov. 165

2.1.2.4  Znalecký posudok

Procesnoprávna úprava všetkých troch krajín uprednostňuje ústne podaný

znalecký posudok. Prax je však opačná. Český ani slovenský civilný proces neobsahuje

žiadne ustanovenia, ktorými sa má súd riadiť pri ústnom znaleckom posudku. Celá

                                                
161 § 404a ods. 1 ZPO
162 § 404a ods. 3 ZPO
163 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 122
164 § 404a ods. 2 ZPO
165 KÓŇA, I.: K niektorým  otázkam znaleckého dokazovania v konaní na štátnom notárstve, In:
Socialistické súdnictvo, roč. 1984, s. 35
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úprava (slovenská) je obmedzená len na konštatovanie, že v zápisnici sa uvedú aj údaje,

ktoré obsahuje znalecká doložka. 166

Nemecká právna úprava v prípade ústne podaného znaleckého posudku odkazuje

na ustanovenia vzťahujúce sa na výsluch svedka.167 V prípade, že ešte nebolo vydané

uznesenie o vykonaní dokazovania, je ustanovenie znalca obsiahnuté v jeho predvolaní.

Pred výsluchom ho sudca poučí, že má posudok podať nestranne, podľa svojho

najlepšieho vedomia a svedomia. Je poučený o možnosti odopretia výpovede. Až potom

je oboznámený s predmetom dokazovania a jeho výpovede sú následne protokolované

do zápisnice. Potom sú kladené znalcovi otázky najprv zo strany súdu, potom zo strany

(právnych zástupcov) sporových strán ako je tomu pri výsluchu svedka.168

Na druhej strane česká i slovenská právna úprava na rozdiel od nemeckej

právnej úpravy stanovuje formálne náležitosti písomne vyhotoveného znaleckého

posudku. Podľa slovenskej úpravy písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje

titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy potrebné na zabezpečenie

preskúmateľnosti znaleckého posudku a znaleckú doložku.169 Náležitosťami znaleckého

posudku podľa českej úpravy je nález, posudok a znalecká doložka.170 Právne predpisy

oboch krajín ustanovujú, čo má byť obsahom jednotlivých častí znaleckého posudku.

To znamená, že znalci majú presný, zákonom stanovený návod, ako vypracovať

kvalifikovaný znalecký posudok.

Naproti tomu nemeckí znalci majú sťaženú situáciu pri vypracovaní znaleckého

posudku, nakoľko neexistuje žiadna zákonná úprava, ktorá by stanovovala, čo všetko

má písomný znalecký posudok obsahovať. Znalec dostane od sudcu predtlačený

formulár s poučením a príp. pokynmi, pokiaľ už nie sú obsiahnuté v uznesení

                                                
166 § 17 ods. 4 zákona NRSR č. 382/2004 Z.z.
167 § 402 ZPO
168 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 125
169 § 17 ods. 3 zákona NRSR č. 382/2004 Z.z.
170 § 13 ods. 2 až 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících
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o ustanovení znalca.171 Pomocníkom pri vypracovaní posudku sú zostávajú len odborné

publikácie vydané skúsenejšími znalcami.172

2.1.2.4.1  Súkromný znalecký posudok

Nemecká právna pprava pozná i tzv. súkromný znalecký posudok, ktorý si dal

vyhotoviť jeden z účastníkov konania. Takýto posudok je považovaný len za návrh

účastníka.173 Súkromný posudok môže byť – takisto ako aj posudok z pripojeného spisu

– považovaný za listinný dôkaz. Podmienkou však je, aby bol predmetom ústneho

konania, t.j. aby mala protistrana možnosť sa k nemu vyjadriť priamo na pojednávaní

a nežiadala vykonanie znaleckého dokazovania. Ak protistrana v spore popiera

výsledky súkromného posudku alebo znaleckého posudku z iného konania alebo (aj bez

popierania) žiada o vyhotovenie nového znaleckého posudku, musí byť tejto požiadavke

vyhovené. Pokiaľ ide o posudok obsiahnutý v pripojenom spise, ten je vždy považovaný

za listinný dôkaz. Ak by súd takýto posudok nebral do úvahy ako listinný dôkaz, malo

by to za následok išlo by o procesnú vadu, ktorá by mohla mať za následok nesprávne

rozhodnutie vo veci samej.

2.1.2.5  Resumé

Význam a podstata znaleckého dokazovania je vo všetkých troch právnych

úpravách zhodná. Občanský soudní řád rovnako ako Občiansky súdny poriadok síce

obsahujú len všeobecnú úpravu znaleckého dokazovania obsiahnutú v štyroch

odsekoch, naproti tomu zákon č. 36/1967 Sb. ako i zákon č. 382/2004. Z.z.

a podzákonné normy dostatočne upravujú podmienky výkonu znaleckej činnosti ako aj

práva a povinnosti znalcov. Veľkým pozitívom a uľahčením práce súdu pri výbere

osoby  znalca  je  existencia  oficiálnej  evidencie   znalcov,  ktorá  v   Nemecku   chýba.

                                                
171 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 125
172 Pozri najmä BLEUTGE, P.: Der gerichtliche Gutachtenauftrag [ Súdne nariadenie posudku] IHK
Merkblatt für Sachverständige [Priemyselná a obchodná komora Bulletin pre znalcov], DIHK, roč. 2007
173 BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie a hodnotenie
dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s. 118
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V Nemeckej úprave absentuje ustanovenie základných náležitostí písomného

znaleckého posudku, teda nejakého návodu pre znalca, ktorý (ak nie je verejne

menovaný) ani nemusí mať skúsenosti s vyhotovovaním posudku, čo v konečnom

dôsledku (z dôvodu potreby následného doplňovania posudku) môže viesť k prieťahom

v konaní. Na druhej strane nemecká úprava pamätá na  riešenie procesných otázok ako

je výsluch znalca, podanie znaleckého posudku do zápisnice priamo na pojednávaní,

kladenie otázok znalcovi a pod., hoci len odkazom na ustanovenia o výsluchu svedka.

Česká ani slovenská právna úprava takéto ustanovenie neobsahuje, čo vedie k tomu, že

sudcovia analogicky uplatnia ustanovenia o výsluchu svedka príp. zvolia iný procesný

postup prostredníctvom uznesenia o vedení konania.

2.1.3 Listina

Listiny patria k tradičným dôkazom. Otázkam hodnotenia dôkazov listinami

venuje česká a slovenská legislatíva, aplikačná prax ako aj procesná teória veľmi malú

pozornosť. „Dlhú dobu pred novembrom 1989 boli legislatívna úprava, súdna prax

i procesná teória v oblasti problematiky dokazovania listinou veľmi zjednodušené,

nepresné a medzerovité. Ich abnormálna stručnosť vyplývala z vtedajších

spoločenských pomerov, ich charakteristickým rysom bolo zdôraznenie autoritatívnych,

direktívnych vzťahov, založených na riadiacej činnosti štátnych orgánov pri úplnom

potláčaní súkromnej iniciatívy, podnikania a obchodných, finančných a hospodárskych

vzťahov, ktoré by vznikali medzi subjektami nedisponujúcimi mocou a neboli len

stelesnením štátnych direktív a zámerov. V uvedenej situácii sa podrobnejšia právna

úprava dokazovania ako verejnými, tak predovšetkým súkromnými listinami

neuplatňovala a bola úplne zanedbaná. Jej nedostatky však tým viac vystupujú do

popredia v súčasnej dobe rozvoja súkromnoprávnych vzťahov, ktorým nemôže

zodpovedať povrchná a nedostatočná  legislatíva a aplikačná prax bez hlbšieho

teoretického základu (...)“174

                                                                                                                                              

174 MACUR, J.: Právní a skutkové domněnky při dokazování listinou v civilním soudním řízení. In:
Právní rozhledy, roč. 2001, č. 2, s. 60
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Listiny  predstavujú jeden z najspoľahlivejších dôkazných prostriedkov.

Občiansky súdny poriadok pojem listiny nedefinuje. Právna teória označuje za listinné

dôkazy „písomné správy (...), pre ktoré je typické, že sú zachytené na hnuteľnom

podklade (nemusí to byť výlučne papier), ktorý možno predložiť súdu na vykonanie

dokazovania“175 (podčiarkol autor). Pre to, aby listina mohla byť použitá ako dôkaz, je

potrebné, aby bola podpísaná osobou, ktorá ju napísala alebo aspoň podpisom potvrdila

jej obsah. V prípade, že sa písomná správa nachádza inde než na hnuteľnom podklade

(napr. na stene), vykoná sa takýto dôkaz ohliadkou.176

Teória civilného procesného práva rozdeľuje listiny podľa viacerých kritérií.

Z hľadiska posudzovania dôkaznej sily listín, je najdôležitejšie rozlišovanie listín na

verejné a súkromné.

2.1.3.1 Verejná listina

Verejné listiny sú listiny vydané verejným úradom, teda inštitúciou, ktorá je

nositeľom verejnej moci t.j. súdmi alebo inými štátnymi orgánmi v medziach ich

právomoci, v predpísanej forme príp. iným subjektom za predpokladu, že sú osobitným

právnym predpisom vyhlásené za verejné177 (napr. notárska zápisnica). Súd najskôr

musí skúmať pravosť verejnej listiny a preskúmať, či ju skutočne vydal príslušný orgán,

či ju tento orgán vydal v medziach svojej právomoci a či má predpísanú formu. Ak zistí,

že listina spĺňa všetky uvedené náležitosti, považuje ju za verejnú.

Nemecká právna úprava rozlišuje medzi verejnými listinami obsahujúcimi

prehlásenia178 (öffentliche Urkunde über Erklärungen) ako napr. verejný testament,

manželská zmluva a pod., kde ako protidôkaz je prípustný iba ten, ktorý preukazuje

nesprávnosť obsahu listiny, verejnými listinami obsahujúcimi úradné rozhodnutia179

                                                
175 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 316
176 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 316
177 § 134 OSŘ, § 134 OSP
178 pozri § 415 ods. 1 ZPO
179 pozri § 417 ZPO
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(öffentliche Urkunde über amtliche Anordnung, Verfügung oder Entscheidung), kde nie

je možné podať protidôkaz ohľadne obsahu rozhodnutia a verejnými listinami iného

obsahu180 (öffentliche Urkunde mit anderem Inhalt) ako napr. poštová doručenka,

úradne osvedčený podpis a pod., kde je prípustný protidôkaz preukazujúci nesprávnosť

dotknutých skutočností.

Obdobné delenie listín poznáme len z českej a slovenskej právnej teórie, podľa

ktorej je možné listiny deliť z hľadiska ich právnych účinkov na listiny dispozitívne

resp. listiny s konštitutívnym účinkom (nariaďovacie), ktoré sami zakladajú  právny

vzťah alebo právny stav, ktorý má byť v konaní dokázaný. Ide napr. o cenné papiere,

písomné vyhotovenia rozhodnutí správnych orgánov, písomný testament, písomná

zmluva a pod.  Ich opakom sú listiny dôkazné (osvedčovacie, potvrdzovacie), ktoré len

podávajú správu o určitých okolnostiach, stave alebo myšlienkovom  postupe ako napr.

úradné osvedčenie o narodení alebo úmrtí, faktúra, písomné odpisy z registrov, písomné

svedectvo atď.

V prípade verejných listín je ich správnosť prezumovaná, uplatňuje sa

domnienka ich pravosti dovtedy, dokiaľ sa nepreukáže opak. Tieto listiny podávajú plný

dôkaz toho, čo je v nich úradne stanovené, vysvetlené alebo osvedčené. Ak druhá

procesná strana správnosť listiny popiera, musí podať plný dôkaz o tom, že obsah

listiny nezodpovedá skutočnosti, resp. je nepravdivý a teda musí uniesť dôkazné

bremeno.

2.1.3.2  Listina súkromná

Ostatné listiny, ktoré nemajú charakter verejných listín je potrebné považovať za

listiny súkromné. Na súkromné listiny sa v občianskom súdnom konaní nevzťahuje

žiadna právna domnienka a posúdenie otázky správnosti takejto listiny je zásadne

ponechané na voľnej úvahe súdu. Postačí, ak procesná strana, proti ktorej je

uplatňovaný dôkaz súkromnou listinou, poprie správnosť obsahu listiny. Tým všetka

aktivita a iniciatíva pri dokazovaní je prenesená na druhú procesnú stranu. Ak sa jej

nepodarí podať plný dôkaz správnosti súkromnej listiny, nemožno tejto listine priznať

žiadnu dôkaznú silu.

                                                
180 pozri § 418 ZPO
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V prípade súkromných listín vzniká procesnej strane, ktorá predkladá dôkaz

súkromnou listinou, dôkazná povinnosť ohľadne pravosti tejto listiny už za situácie, ak

by druhá strana poprela jej pravosť len formálne t.j. poprie pravosť podpisu, ktorým je

listina opatrená.

2.1.3.3  Vykonanie dôkazu listinou a edičná povinnosť

Dôkaz listinou sa uskutočňuje tak, že predseda senátu listinu na pojednávaní

prečíta alebo oznámi jej obsah, pričom tento spôsob vykonania dôkazu musí byť zrejmý

zo zápisnice.181 Predseda senátu vyzve účastníkov, aby sa k nej vyjadrili. Po vykonaní

dokazovania musí súd vrátiť listiny tým osobám, od ktorých si ich vyžiadal, pokiaľ tieto

listiny nie sú súčasťou spisu. Pri ich vrátení však nemôže rozhodovať o tom, ktorý

z účastníkom je jej vlastníkom.182 Ak listina nie je v dispozícii toho účastníka, ktorý sa

na ňu odvoláva, súd uloží tomu, kto má listinu potrebnú na dôkaz, aby ju predložil. Táto

povinnosť sa označuje ako  tzv. edičná povinnosť.

Nemecký civilný poriadok upravuje konkrétne situácie plnenia edičnej

povinnosti.  Ak sa potrebná listina nachádza u účastníka, na ktorom spočíva dôkazné

bremeno,183 vtedy účastník jednoducho listinu predloží súdu. Zložitejšia situácia

nastane, ak sa listina nachádza v držbe protistrany, vtedy súd nariadi protistrane

predloženie listiny len na základe výslovného a kvalifikovaného návrhu strany (návrh

musí obsahovať údaje týkajúce sa obsahu listiny, skutočnosti, ktoré majú byť listou

preukázané ako i skutočností potvrdzujúce, že listina sa nachádza u protistrany),184 a len

za podmienok, že účastník má právo na predloženie listiny podľa hmotného práva.

V takomto prípade súd nariadi protistrane predložiť predmetnú listinu. Ak protistrana jej

držbu popiera, súd pristúpi k výsluchu protistrany ohľadne držby listiny. V závislosti od

výsledku výsluchu súd uloží protistrane predloženie listiny. V prípade, že k predloženiu

listiny nedôjde zavinením protistrany, súd môže vychádzať z odpisu listiny prípadne

                                                
181 pozri R 22/1979
182 pozri R 59/1955
183 § 420 ZPO
184 bližšie pozri § 424 ZPO
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tvrdení účastníka ohľadne obsahu listiny.185 Rovnako postupuje súd, ak protistrana

potrebnú listinu poškodila alebo zničila.186 Súd nariadi predloženie listiny protistrane aj

vtedy, ak sa na ňu proti strana odvoláva vo svojich vyjadreniach, hoci ju ako dôkaz

nenavrhuje.187

Bezdôvodného odopretie predloženia listiny v českom a slovenskom právnom

priestore je možné sankcionovať poriadkovými pokutami. Povinnosť predložiť listinu

neexistuje v prípade, ak by sa tým  mohla porušiť povinnosť mlčanlivosti o utajovaných

skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom ustanovená alebo

štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti. Predloženie listiny fyzickými osobami možno

odoprieť z obdobných dôvodov, pre ktoré môže svedok odoprieť výpoveď, aj keď to

zákon výslovne neustanovuje. Tretie osoby môžu odmietnuť predloženie listín, ktoré sa

týkajú iba ich osobných záležitostí, alebo ktoré by ich mohli majetkovo poškodiť.

2.1.3.4 Resumé

Pokiaľ ide o listinu ako ďalší dôkazný prostriedok, česká ako aj slovenská

právna úprava sa obmedzuje len sa spôsob vykonania dôkazu listinou, edičnú povinnosť

a dôkaznú silu tzv. verejných listín. Procesná úprava neponúka sudcovi žiaden návod,

žiadne pravidlá ako postupovať v prípade nesplnenia si edičnej povinnosti napr. zo

strany odporcu, ktorá mu vyplýva z hmotného práva. Tu sudca siaha len po

poriadkových opatreniach, ktoré však majú svoje hranice a v určitých situáciách ich

aplikovanie je pre odporcu omnoho výhodnejšie ako predloženie listiny – dôkazu, ktorý

by mohol odporcovi privodiť nepriaznivé rozhodnutie. Samozrejme, je možné obsah

listiny preukázať i nepriamo, prostredníctvom iných dôkazných prostriedkov (napr.

výpoveď svedkov), ale hodnovernosť takýchto dôkazov je častokrát otázna. Typickým

príkladom by mohol byť spor o náhradu mzdy, kedy by zamestnanec nevedel vypočítať

výšku náhrady mzdy, nakoľko nepozná priemernú mzdu z dôvodu, že zamestnávateľ

v rozpore so zákonom nevydával zamestnancovi doklad o jednotlivých zložkách mzdy a

                                                
185 pozri §§ 426 a 427 ZPO
186 § 444 ZPO
187 § 423 ZPO
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o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce (výplatná páska). V takomto prípade

absencia procesných postupov pre riešenie takýchto situácií stavia účastníkov do

nerovnomerného postavenia, keď zamestnávateľovi (nositeľovi hmotnoprávnej

povinnosti) stačí popierať tvrdenia zamestnanca (výpočet náhrady mzdy), takže dôkazné

bremeno spočíva na zamestnancovi, ktorý ho nedokáže uniesť práve pre porušenie

zákonnej povinnosti protistrany. V záujme naplnenia účelu občianskeho súdneho

poriadku je preto potrebné v prípade bezdôvodného odmietnutia splnenia edičnej

povinnosti zo strany účastníka konania (ktorá mu vyplýva z hmotného práva) pristúpiť

k sankciám nie v podobe poriadkových opatrení ale v podobe zodpovedajúcich

právnych následkov, ako je tomu v nemeckom civilnom procese.

2.1.4 Ohliadka

Ohliadka je priamy dôkazný prostriedok, pri ktorom súd príp. i znalec priamo

vníma určitú skutočnosť svojimi zmyslami a vytvára si tak o skutočnosti sám priamy

poznatok. Patrí teda nepochybne k jedným z najspoľahlivejších prostriedkov

poznávania skutočností súdom. Ohliadkou sa skúmajú predovšetkým vonkajšie

vlastnosti predmetov a javov.188

Ohliadka nezahŕňa len vizuálne posúdenie predmetu súdom, ale i bezprostredné

vnímanie povahy osôb, vecí alebo elektronických dokumentov zmyslovými orgánmi

toho ktorého sudcu. Ohliadka sa teda neobmedzuje len na zrak, ale rovnako tak zahŕňa

sluch, chuť, čuch a hmat.189

Predmetom  súdnej ohliadky môžu byť veci hnuteľné, nehnuteľné, živé alebo

neživé. Spôsob vykonania ohliadky závisí od povahy ohliadanej veci. Ohliadka

predmetu, ktorý možno dopraviť na súd, sa vykonávaná priamo v budove súdu na

pojednávaní. V takomto prípade súd uloží účastníkom alebo tretím osobám, aby

predložili predmet ohliadky. Ide o povinnosť podobnú edičnej povinnosti pri listinách.

                                                
188 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s.
268
189 MUSIELAK, H.J.: Grundkurs ZPO [Základný kurz OSP]. 7. vydanie. München : C.H. Beck, 2004, s.
257
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Veci, ktoré pre svoju povahu nie sú spôsobilé k tomu, aby mohli byť predložené

súdu na pojednávaní, musí súd ohliadnuť priamo na mieste, kde sa nachádzajú. Toto

miesto sa v teórii i v praxi označuje ako „miesto samé“ a taká ohliadka na nazýva

„ohliadka na mieste samom“.190 Ak sa  uskutočňuje ohliadka na mieste samom, súd je

povinný oboznámiť účastníkov konania s miestom a časom konania ohliadky. Ak sa

predmet ohliadky nachádza mimo obvodu procesného súdu, môže byť ohliadka

vykonaná prostredníctvom  dožiadaného súdu.

Splnenie edičnej povinnosti ako i sprístupnenie predmetu ohliadky mimo

budovy súdu možno vynucovať ukladaním poriadkových pokút.

Odopretie predloženia predmetu ohliadky alebo jeho sprístupnenie môže mať

podľa nemeckej civilnoprávnej úpravy tri rôzne následky:

- v prípade, že túto povinnosť odoprie účastník, zaťažený dôkazným bremenom, má

to za následok neúspech účastníka v spore;

- v prípade, že procesná strana sabotuje ohliadku predmetu, v takom prípade môže

súd považovať tvrdenie protistrany ohľadne povahy predmetu ohliadky za

preukázané;

- v prípade, že tretia osoba bráni vykonaniu ohliadky, súd nariadi predloženie

predmetu ohliadky alebo strpenie vykonania ohliadky, pokiaľ nejde o ohliadku

obydlia.191

Niekedy na správne utvorenie priamych poznatkov z ohliadky sú potrebné

odborné vedomosti alebo skúsenosti. V takýchto prípadoch môže súd k uskutočneniu

tohto dôkazného prostriedku pribrať znalca. Za ohliadku v procesnom zmysle sa

nepovažuje, ak ju vykonáva znalec za účelom vypracovania znaleckého posudku.

V tomto prípade ide len o poznatky, potrebné pre závery znaleckého posudku. Súd

v odôvodnení rozsudku nemôže uvádzať výsledky takejto ohliadky ako dôkazy získané

ohliadkou, ak ju nevykonal sám a procesne prepísaným spôsobom.

                                                
190 HANDL, V. a kol.: Občanský soudní řád. 1. vydanie.  Praha : Panorama, 1985, s. 603
191 SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 272
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Ak by sa  prehliadkou domácnosti účastníka malo zistiť, či sa určitá vec užíva,

takáto prehliadka by už mala povahu domovej prehliadky a bolo by ju možné vykonať

len v trestnom konaní za podmienok ustanovených v Trestnom poriadku.192

O každej ohliadke treba spísať zápisnicu. Ak je ohliadka súčasťou pojednávania

na súde, zachytí sa priebeh ohliadky do zápisnice o pojednávaní. Priebeh ohliadky je

možné zaznamenať iným spôsobom ako je spísanie zápisnice, a to použitím modernej

záznamovej techniky akou je napr. videozáznam, fotodokumentácia a pod.

2.1.4.1 Resumé

Takisto ako i pri dokazovaní listinami je nemecká právna úprava ohliadky

dôslednejšia pokiaľ ide o procesnoprávne následky v prípadoch nesplnenia edičnej

povinnosti resp. odopretia sprístupnenia predmetu ohliadky účastníkmi (alebo tretími

osobami). Česká a slovenská právna úprava sa opätovne obmedzuje len na aplikovanie

poriadkových opatrení, bez ďalších právnych následkov pre účastníka konania (príp.

tretiu osobu) mariaceho ohliadku v podobe jeho vystavenia riziku neúspechu v spore.

Máme za to, že česká a slovenská právna úprava by sa mala i v tejto oblasti inšpirovať

nemeckou úpravou, aby sa zabránilo nespravodlivým rozhodnutiam, kedy účastník, hoci

bol v práve, nedokázal preukázať oprávnenosť svojho nároku práve pre obštrukcie

protistrany pri  sprístupnení resp. preložení predmetu ohliadky.

2.1.5 Výsluch účastníka

Výsluch účastníkov ako dôkazný prostriedok je veľmi často predmetom

diskusie, čo vyplýva z odlišných prístupov k tomuto dôkazu. „Naše tradičné procesné

právo a v zhode s ním i teória považovala výsluch účastníka konania za dôkaz

podporný, majúci svoj význam len tam, kde skutočnosť, ktorá je predmetom dôkazného

konania, nie je možné preukázať vykonaním iného dôkazu“193

                                                
192 pozri Z III, s. 330
193 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 324
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Zatiaľ čo českí zákonodarcovia sa prinavrátili k tradičnému ponímaniu významu

výsluchu účastníka, slovenská právna úprava zotrváva v koncepcii, zakotvenej až

v občianskom súdom poriadku z roku 1963, v zmysle ktorej je výsluch účastníka

jedným z dôkazných prostriedkov, pričom právna teória a súdna prax postupne vytvorili

názor, ktorý bol v protiklade k tradičnému nazeraniu na tento dôkazný prostriedok.194

Výsluch účastníka je potrebné odlišovať od povinnosti tvrdenia účastníka

konania alebo jeho vyjadrenia. Povinnosť tvrdiť potrebné skutočnosti majú účastníci

v konaniach, ktoré sa začínajú na ich návrh. V iných konaniach majú právo takéto

skutočnosti uviesť a majú povinnosť na otázky súdu uviesť potrebné skutočnosti. Proti

ich tvrdeniam, ktoré predstavujú predmet dôkazu, tu stojí obsah ich výpovede ako jeden

z možných dôkazov. Preto je nevyhnutné starostlivo rozlišovať medzi tvrdeniami

účastníkov a ich výsluchom, pretože každý z týchto procesných úkonov má celkom

odlišnú povahu a procesné dôsledky. Rozdiel medzi nimi je v tom, že tvrdenie, ak je

dôležité a pochybné, tvorí predmet dokazovania – teda to, čo sa dokazuje, kým výpoveď

účastníka je procesným dôkazným prostriedkom o dôležitom a pochybnom tvrdení

účastníka – teda to, čím sa dokazuje. Premet dôkazu (téza) a procesný dôkazný

prostriedok sú preto dve rôzne veci, ktoré nemožno pojmovo stotožňovať.

Výsluch účastníkov sa  môže týkať tak vlastných ako aj cudzích tvrdení, čo

môže napomôcť súdu zadovážiť si vierohodné správy o tvrdeniach účastníkov i o iných

tvrdeniach. Za výsluch účastníkov možno pokladať iba jeho ústny, nie písomný prejav.

Účastníci sú povinní ustanoviť sa na výsluch, ak tak súd nariadi, pretože

výpoveď účastníka je dôkazným prostriedkom. Nezáleží na ľubovôli účastníka, či sa

k výsluchu, nariadenému súdom, chce alebo nechce dostaviť. Má totiž povinnosť

dostaviť sa na výsluch a dodržanie tejto povinnosti môže súd vymáhať poriadkovými

pokutami a predvedením účastníkov.

Formálny postup pri vykonávaní tohto dôkazu je obdobný ako pri svedeckom

výsluchu. Platia tu však určité odlišnosti. Účastníci musia byť súdom poučení pred

svojim výsluchom o tom, že sú povinní vypovedať pravdu a nič zamlčovať. Nejde

                                                
194 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 605
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pritom o povinnosť sankcionovateľnú ako je to pri svedkovi alebo znalcovi. V českom

a slovenskom právnom priestore účastník nemôže byť trestne stíhaný za to, že túto

svoju povinnosť poruší a  vypovedá nepravdivo. Okolnosť, že povinnosť vypovedať

pravdivo pri výpovedi účastníka nie je sankcionovaná, je dôsledkom úvahy

zákonodarcu, že účastníci sú na výsledku rozhodovania osobne zainteresovaní, takže sú

vo svojej veci osobne zaujatí. V Nemecku je účastník povinný úplne a pravdivo uvádzať

skutkové okolnosti dôležité pre rozhodnutie veci. Vedomé uvedenie klamstva je trestne

stíhateľné a môže byť dôvodom na obnovu konania a príp. uplatnenia nároku na

náhradu škody, ktorá vznikla protistrane.   

Ak účastník, ktorý sa dostavil na výsluch, odoprie vypovedať, nemožno ho

k výpovedi donútiť ani poriadkovou pokutou príp. väzbou, pretože zákon mu na rozdiel

od svedka neukladá povinnosť vypovedať. Preto účastník nemôže byť k výpovedi

donútený. Súd sa obmedzí len na konštatovanie takéhoto postupu účastníka a posúdi ho

pri hodnotení dôkazov. Odopretím výpovede sa účastník vystavuje riziku, že súd

skutočnosti, ohľadne ktorých mal vypovedať, bude považovať za preukázané. Takýto

záver súdu môže nastať len po náležitom zohľadnení dôvodov odopretia výpovede ako

aj celkového skutkového stavu veci.195

Takisto ako pri výsluchu svedka a znalca nemožno ani výsluch účastníka

vykonať vtedy, ak by tým bola porušená povinnosť mlčanlivosti o utajovaných

skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom ustanovená alebo

štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Ako už bolo vyššie spomenuté  s l o v e n s k á  právna úprava považuje výsluch

účastníka za jeden z dôkazných prostriedkov, čiže dôkazu získanému výsluchom

účastníka pripisuje rovnakú dôkaznú silu ako akémukoľvek inému dôkazu získanému

prostredníctvom iných dôkazných prostriedkov. Takáto právna úprava v praxi vedie

súdy k tomu, aby vykonávali výsluch každého účastníka konania, ktorý sa dostaví pred

súd. V skutočnosti však pri výsluchu účastníka nejde o preukazovanie tvrdených

skutočností, ale o tvrdenia účastníka konania, ktoré už mali byť obsiahnuté v návrhu

                                                
195 pozri §§ 445 a 446 ZPO
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alebo vo vyjadrení k návrhu. Súd prostredníctvom výsluchu účastníka častokrát len

doplňuje návrh, objasňuje tvrdenia uvedené v návrhu, teda navykonáva dokazovanie

v pravom slova zmysle.

Č e s k á  právna úprava sa novelou Občanského soudního řádu (30/2000Sb.)

navrátila k tradičnému ponímaniu tohto dôkazného prostriedku, keď mu v sporových

konaniach pripísala len podporný charakter. To znamená, že v praxi je pristupované

k výsluchu  účastníka skôr výnimočne, a to za kumulatívne platných predpokladov, že

1/ dokazovanú skutočnosť nie je možné preukázať inak a 2/ s výsluchom súhlasí

účastník, ktorý má byť v konaní vyslúchnutý. V nesporovom konaní ako v konaniach

o rozvod manželstva alebo zrušenie, neplatnosť alebo neexistenciu partnerstva má

výsluch účastníka rovnaké postavenie ako v slovenskom právnom priestore.

Výsluch účastníka konania v   n e m e c k o m  civilnom konaní prichádza do

úvahy len veľmi zriedka. Keďže ide o dôkazný prostriedok, ktorému sa pripisuje nízky

stupeň hodnovernosti, využíva sa len výnimočne, a to za situácie, že určitú skutočnosť

nie je možné preukázať inak. Pri výsluchu účastníka môžu nastať tri rôzne situácie: 1/

účastník, ktorý je zaťažený dôkazným bremenom, môže požadovať výsluch

protistrany alebo 2/ môže požadovať vlastný výsluch a napokon 3/ sám súd

považuje za potrebné vykonať výsluch niektorého z účastníkov.

Výsluch účastníka môže požadovať vždy len tá strana, ktorá je zaťažená

dôkazným bremenom. Strana môže žiadať buď výsluch protistrany alebo vlastný

výsluch. Výsluch protistrany nie je podmienený súhlasom protistrany. V prípade

žiadosti o vlastný výsluch strany je nevyhnutný súhlas protistrany.196

Nemecký občiansky súdny poriadok pozná i prípad, kedy samotný súd z úradnej

povinnosti môže nariadiť výsluch ktoréhokoľvek účastníka konania, prípadne oboch

účastníkov. 197 V praxi však súdy v sporovom konaní nevykonávajú žiadne dôkazy bez

výslovného návrhu strán. Tento postoj nemeckých súdov súvisí s presvedčením, že

vykonávanie dôkazov by bolo vždy v prospech určitej strany, čím by sa nabúral princíp

rovnosti zbraní a takéto konanie súdu by mohlo vniesť pochybnosti o jeho nestrannosti.

                                                
196 pozri § 447
197 pozri § 448 ZPO
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V osobitných konaniach ako je rozvod manželstva, určenie, že manželstvo nie je

alebo v prípadoch tzv. zrušenia manželstva198 má výsluch účastníka dôležité postavenie.

Toto postavenie vyplýva z charakteru konania, kedy mnohé skutočnosti je ťažko

preukazovať inými dôkaznými prostriedkami, nakoľko sa týkajú osobnej sféry

manželov.

V prípade, že súd má pochybnosti o pravdivosti výpovede účastníka konania,

môže ho podrobiť prísahe. Znenie prísahy je zhodné s poučením účastníka konania

v zmysle § 131 OSP resp. OSŘ.

2.1.5.1 Resumé

Ako už bolo vyššie spomenuté, účastník konania je osobne zainteresovaný na

výsledku sporu, preto nemožno jeho výsluchu ako dôkaznému prostriedku prikladať

veľkú dôkaznú silu. Z uvedeného dôvodu sme presvedčení, že tradičný prístup k tomuto

dôkaznému prostriedku (ako subsidiárnemu prostriedku), je ten správny. Povinný

výsluch účastníka totiž nevedie k preukázaniu tvrdených skutočností, ktoré v konečnom

dôsledku musia byť i tak preukazované inými (dôveryhodnejšími) dôkaznými

prostriedkami, ale v praxi predstavuje skôr doplnenie príp. objasnenie niektorých

skutočností uvedených v návrhu alebo supluje vyjadrenie protistrany k návrhu. Zákonná

požiadavka uskutočniť výsluch v zásade každého účastníka konania v skutočnosti

nijako neprispeje k objasneniu veci, ale len zbytočne zaťažuje súdy a v značnej miere

prispieva k nežiaducim prieťahom konania.

2.1.6 Iné dôkazné prostriedky

Český a slovenský súdny poriadok obsahuje demonštratívny výpočet dôkazných

prostriedkov, medzi ktoré patria okrem vyššie uvedených i správy a vyjadrenia orgánov,

fyzických a právnických osôb. Tomuto dôkaznému prostriedku však nebudeme venovať

bližšiu pozornosť, nakoľko dokazovanie prostredníctvom uvedeného dôkazného

prostriedku je v praxi bezproblémové. Keďže občiansky súdny poriadok obsahuje len

demonštratívny výpočet dôkazných prostriedkov, môžeme konštatovať, že dôkazným

                                                
198 pozri § 613 ZPO
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prostriedkom je každý prostriedok, ktorým možno zistiť skutkový stav. Súd teda môže

použiť i iné dôkazné prostriedky. Musí však ísť o prostriedok získaný zákonným

spôsobom, ktorého zaobstaranie alebo vykonanie nie je obmedzené alebo vylúčené

osobitnými predpismi. Spôsob vykonania takéhoto dôkazného prostriedku určí súd.

2.2 Bremeno tvrdenia, dôkazné bremeno

„Ak chce byť účastník v spore úspešný, musí uniesť dve bremená. Jednak je to

bremeno tvrdiť skutočnosti, ktoré môžu privodiť jeho úspech spore, jednak bremeno

tieto skutočnosti preukazovať.“199 Aby účastník mohol splniť svoju zákonnú povinnosť

označiť potrebné dôkazy, musí predovšetkým splniť svoju povinnosť tvrdenia.200

Predpokladom dôkaznej povinnosti je teda tvrdenie skutočností účastníkom,201

a naopak, to, aké skutočnosti sú potrebné, t.j. aké skutočnosti treba tvrdiť je určované

spravidla dôkazným bremenom. Dôkazné tvrdenia a dôkazné bremeno sú teda

v podstate vo vzájomnej zhode.202

Inštitút povinnosti tvrdenia ako i dôkaznej povinnosti je v občianskom súdom

poriadku upravený len rámcovo. Podrobnejšiu charakteristiku týchto inštitútov teda

možno vyvodiť len z právnej teórie a prihliadnutím na stále formujúcu sa judikatúru

a zaužívanú súdnu prax.

                                                
199 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2009, s. 23
200 Medzi procesualitami panuje terminologická nejednotnosť pokiaľ ide o používanie pojmu „dôkazná
povinnosť“ alebo „povinnosť tvrdenia“. Kritici týchto „povinnosti“ argumentujú tým, že uvádzať
v konaní určité skutočnosti alebo predkladať či navrhovať dôkazy nie je ani povinnosťou účastníkov
konania, ani ich právom, ale ich faktickou možnosťou určitého konania. Z pohľadu súdu sa procesná
činnosť účastníka konania môže zdať ako využívanie určitého oprávnenia a z pohľadu účastníka zase ako
plnenie určitých povinnosti, v skutočnosti však tvrdenie a dokazovanie účastníkom sú len prejavom jeho
prirodzeného záujmu na priaznivom výsledku konania. Preto je podľa kritikov výstižnejší výraz „dôkazné
bremeno“, „dôkazná povinnosť“. K tomu pozri bližšie MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost
v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E. Purkyně, 1984, s.39 až 47
201 pozri  BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 569
202 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 207
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2.2.1 Bremeno tvrdenia

Bremeno tvrdenia, ako už bolo uvedené, spočíva v tom, že žalobca je povinný

predložiť súdu potrebné tvrdenia, z ktorých bude zrejmé, na akom skutkovom základe si

uplatňuje svoje právo. Tieto tvrdenia musia obsahovať skutočnosti právne relevantné,

a to tak z hľadiska hmotného ako aj procesného práva. Takéto tvrdenia sa potom stávajú

predmetom dôkazu (tézou). Niektoré skutočnosti nemusia byť dokazované, tvrdené

však  musia byť všetky skutočnosti, na ktoré má súd prihliadať vo svojom rozhodnutí.

Skutočnosti, ktoré strany neuvedú v rámci tvrdení na podporu svojho záujmu, súd

neberie do úvahy.

Možno konštatovať, že povinnosť tvrdenia je možné považovať za základný

pilier sporového konania. „Z okruhov tvrdených skutočností žalobca totiž vyvodzuje

svoj nárok, ktorý mu má byť súdom priznaný. Tvrdením skutočností žalobca určuje

predmet dokazovania, ktorého pravdivosť súd z dôkazov označených žalobcom zisťuje.

Žalovaný tvrdením skutočností určuje obsah a medze svojej procesnej obrany.“ 203

Teória procesného práva v tejto súvislosti hovorí o bremene tvrdenia, ktoré sa

skladá z dvoch zložiek – objektívneho a subjektívneho bremena tvrdenia.

Objektívne bremeno tvrdenia predstavuje potrebu formulovania konkrétnych

skutočností, ktoré sú predpokladom aplikovania právnej normy, ktorej sa procesná

strana dovoláva.204

Subjektívne bremeno tvrdenia „rozdeľuje tvrdenia podstatných skutkových

okolností medzi obe procesné strany. Žalobca má predniesť skutočnosti zakladajúce

uplatňované právo alebo nárok, žalovaný zase skutočnosti, ktoré od počiatku

zabraňovali vzniku žalobcom uplatneného nároku, alebo ktoré spôsobili po vzniku

nároku  jeho  zánik,   popr.  zabraňujú  jeho  uplatneniu.   Ak  procesná  strana  bremeno

                                                
203 RUMANA, I.: Povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť v súdnej praxi. In: Justičná revue, roč. 2003,
č. 2, s. 188-190
204 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 7
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tvrdenia nerešpektuje, musí niesť nepriaznivé následky v podobe neúspechu v spore.“
205

Subjektívne bremeno tvrdenia je teda naplnením objektívneho bremena tvrdenia.

K premene objektívneho bremena tvrdenia na subjektívne dochádza v okamžiku, keď

žalobca podá žalobu. Tým vznikne žalobcovi konkrétne bremeno tvrdiť a preukázať

skutočnosti, ktoré majú privodiť jeho úspech v spore.206

Svoboda207 rozoznáva dva typy tvrdených skutočností -  základné skutočnosti

a rozhodnutie určujúce skutočnosti. Za základné skutočnosti považuje tie, ktoré musí

mať súd k dispozícii už v okamžiku začatia sporu. Ide o základné okolnosti, z ktorých si

žalobca odvodzuje svoje právo voči žalovanému. Tieto okolnosti musia už byť súčasťou

žalobných tvrdení. Ak by žalobca napriek poučeniu súdu žalobu o tieto základné

skutočnosti nedoplnil, je to dôvodom na odmietnutie žaloby.208 Rozhodnutie určujúce

skutočnosti sú ďalšie fakty, bez ktorých nemožno požiadavku žalobcu považovať za

dôvodnú. Nedoplnenie týchto skutočností napriek výzve súdu má za následok

zamietnutie žaloby.

Nedostatok potrebných tvrdení má pre účastníka, ktorý mal niečo tvrdiť na

odôvodnenie svojho návrhu, nepriaznivé následky a znamená neunesenie tzv. bremena

tvrdenia. Ako bolo uvedené vyššie, súd návrhu na začatie konania nevyhovie a jeho

nároku nebude poskytnutá súdna ochrana. „Bremeno tvrdenia je teda procesnou

zodpovednosťou účastníka za to, že nesplnil povinnosť tvrdenia.“209

2.2.2 Bremeno dôkazné

V prípade, že si účastník splnil povinnosť tvrdenia, predkladá súdu určitú tézu

a žiada autoritatívne potvrdenie jej správnosti súdom.210 Pre to, aby  súd  mohol vo  veci

                                                
205 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 7
206 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2009, s. 24
207 pozri SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2009, s. 25
208 pozri SJ 209/2002, SJ 210/2002, SJ 6/2005
209 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 59-60
210 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 40
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autoritatívne rozhodnúť, je potrebné, aby bola spoľahlivo zistená správnosť

účastníkových tvrdení. Je preto povinnosťou účastníka označiť súdu také dôkazné

prostriedky, prostredníctvom ktorých je možné získať dostatočné dôkazy na

preukázanie správnosti tvrdených skutočností. Túto povinnosť procesná teória označuje

ako dôkaznú povinnosť. Rovnakú povinnosť má aj druhá strana v spore, čo vyplýva zo

zásady rovnosti účastníkov konania. Len tak je možné vytvoriť predpoklady na to, aby

skutkový stav veci bol zistený objektívne a rozhodnutie vydané na jeho základe

spravodlivé.

Medzi povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou je úzky vzťah, čo

znamená, že účastník konania má dôkaznú povinnosť len ohľadom tých skutočností,

ktoré sám tvrdí. Nemôže mať dôkaznú povinnosť ohľadom skutočností, ktoré tvrdí

odporca. Tým by sa totiž stieral rozdiel medzi navrhovateľom a odporcom a poprela by

sa kontradiktórna povaha civilného konania. Dôkazná povinnosť je teda nutným

dôsledkom povinnosti tvrdenia. Ak nebude tvrdenie dokázané, a to buď na základe

dôkazov navrhnutých účastníkmi alebo inak, postihne účastníka, ktorý mal dôkaznú

povinnosť, ujma spočívajúca v tom, že súdne rozhodnutie bude preňho nepriaznivé,

resp. že jeho návrh bude zamietnutý. Procesný dôsledok spojený s dôkaznou

povinnosťou sa nazýva tzv. dôkazné bremeno. Dôkazné bremeno zásadne zaťažuje vždy

toho, kto niečo tvrdí (actori incumbit probatio). Spravidla stíha najskôr žalobcu, kým sa

mu nepodarí ponúknutými dôkazmi preukázať tvrdený nárok. Ak sa mu ho podarí

preukázať, stíha dôkazné bremeno žalovaného. 211

Bremeno tvrdenia a bremeno dôkazné nie sú dva odlišné procesné javy, ale skôr

dva aspekty toho istého procesného javu. Povaha dôkazného bremena v podstate nie je

odlišná od bremena tvrdenia. Ak si účastník nesplní dôkaznú povinnosť a ani súdu sa

nepodarí získať potrebné skutkové poznatky odôvodňujúce návrh účastníka, tak podľa

bežnej právnej terminológie účastník neuniesol dôkazné bremeno. Procesnoprávnym

následkom nesplnenia dôkaznej povinnosti je zamietnutie návrhu. Možno teda

konštatovať, že dôkazné bremeno predstavuje procesnú zodpovednosť za výsledok

dokazovania. „Účinky dôkazného bremena (rovnako ako účinky bremena tvrdenia) sa

nemôžu prejaviť v hmotnoprávnom vzťahu, o ktorom sa v konaní rozhoduje. Dôkazné

                                                
211  MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 60-61
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bremeno sa vzťahuje na oblasť poznávania skutočností, nie však na skutočnosti

samotné. Dôkazné bremeno (rovnako tak bremeno tvrdenia) sa ako procesná sankcia

môže prejaviť a uplatniť len v rámci občianskoprávnych procesných vzťahov. Všetky

výsledky poznávacej činnosti uplatňovanej v priebehu občianskeho súdneho konania sa

totiž prejavia v konečnom meritórnom rozhodnutí súdu.“212

Rovnako ako bremeno tvrdenia, právna teória delí i dôkazné bremeno na

bremeno objektívne a subjektívne.

Objektívne dôkazné bremeno určuje, ako má súd postupovať, ak

prostredníctvom vykonaného dokazovania sa súdu nepodarilo zistiť podstatné skutkové

okolnosti a skutkový stav zostal neobjasnený. Výsledná neistota ohľadne skutkového

stavu označovaná ako stav non liquet (nie je jasné), nemôže mať za následok neistotu

v právnych vzťahoch. Ak by sudca len premietol skutkové pochybnosti na pochybnosti

právne a práve pre uvedené pochybnosti by odmietol vo veci meritórne rozhodnúť,

dopustil by sa nezákonného protiústavného postupu charakterizovaného ako denegatio

iustitiae (odmietnutie spravodlivosti). Pravidlá o dôkaznom bremene riešia uvedené

situácie a umožňujú, aby súd vydal rozhodnutie vo veci samej, i keď sa mu nepodarilo

prekonať vnútornú neistotu o skutkovom stave. Tieto pravidlá sa netýkajú hodnotenia

dôkazov a ich cieľom nie je nahradiť, popr. vyvolať určité vnútorné presvedčenie súdu

o existencii či neexistencii právne významných skutočností.213

Subjektívne dôkazné bremeno spočíva v zaťažení procesnej strany

nepriaznivými následkami, v podobe neúspechu v spore, ak sa jej nepodarí preukázať

skutočnosti, ohľadne ktorých nesie dôkazné bremeno. „Ak je procesná strana v súlade

so zásadou prejednacou zodpovedná za svoju procesnú činnosť, subjektívne dôkazné

bremeno ju zaťažuje ako dôsledok nečinnosti alebo nedostatočnej  procesnej pozornosti

pri dokazovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie veci. Subjektívne dôkazné

                                                
212 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 60
213 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 8
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bremeno vedie stranu k tomu, aby vlastnou činnosťou umožnila dôkaz sporných

skutočností a zabránila tak svojmu neúspechu v spore.“214

2.2.2.1 Presúvanie dôkazného bremena

Subjektívne dôkazné bremeno rozdeľuje právne teória ďalej na bremeno

abstraktné a konkrétne.

Abstraktné subjektívne dôkazné bremeno zodpovedá dôkaznému bremenu

objektívnemu. To však neplatí o subjektívnom dôkaznom bremene konkrétnom,

ktoré v priebehu sporu kyvadlovite prechádza z jednej strany na druhú a môže

zaťažovať i procesnú stranu, ktorá abstraktné subjektívne bremeno nenesie. Napr.

žalobca voči žalovanému uplatní nárok na vrátenie splatnej pôžičky. Žalovaný v rámci

svojej obrany tvrdí, že nešlo o pôžičku, ale o dar. Žalobca musí s ohľadom na

objektívne dôkazné bremeno tvrdiť a dokázať existenciu skutočností zodpovedajúcich

zákonným skutkovým znakom zmluvy o pôžičke. Žalovaný nemusí dokazovať, že išlo

o dar. Až keď žalobca preukáže napr. pomocou svedkov, že išlo o pôžičku, nestačí, aby

žalovaný tvrdil, že išlo o dar, ale musí preukázať, že výpoveď svedkov nie je pravdivá.

Hoci žalovaný nie je nositeľom abstraktného dôkazného bremena, prechádza na neho

konkrétne dôkazné bremeno ohľadne skutočností vylučujúcich alebo aspoň

spochybňujúcich pravdivosť svedeckých výpovedí.215

Na uvedenom príklade je možné vidieť, že konkrétne subjektívne dôkazné

bremeno je charakteristické svojou nestabilitou a opakovaným prechádzaním z jednej

procesnej strany na druhú v závislosti od konkrétnej dôkaznej situácie.

Uplatnenie konkrétneho subjektívneho dôkazného bremena prichádza do úvahy

len v takom štádiu civilného procesu, keď na základe určitých stranami uvedených

skutočností a predložených dôkazov možno vec predbežne hodnotiť. Predbežné

hodnotenie  vedie  stranu, pre  ktorú  bolo  nepriaznivé,  k  podaniu  protidôkazu v snahe

                                                
214 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 8
215 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 9
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vyvrátiť alebo spochybniť dôkazy predložené protistranou. Preto podľa Macura216

konkrétne subjektívne dôkazné bremeno nemožno považovať za dôkazné bremeno

v pravom slove zmysle. Je vhodnejšie ho označiť ako „bremeno vedenia dôkazu“ alebo

celý procesný jav označovať dvojicu pojmov „dôkaz“ a „protidôkaz“.

Dôkaz slúži k preukázaniu skutočností, ohľadne ktorých nesie procesná strana

dôkazné bremeno, pričom protidôkaz slúži k vyvráteniu dôkazu a prislúcha procesnej

strane, ktorá nenesenie dôkazné bremeno. Dôkaz je úspešné vykonaný, ak vedie

k poznatkom na tak vysokom stupni pravdepodobnosti určitého tvrdenia, ktorý možno

označiť ako praktickú istotu. Naproti tomu protidôkaz nie je úspešne vykonaný až

vtedy, keď je na úrovni praktickej istoty preukázaná nepravdivosť určitého tvrdenia, ale

už vtedy, keď sa podarilo znížiť pravdepodobnosť určitých tvrdení pod úroveň

praktickej istoty. Protidôkaz teda splní svoju procesnú funkciu nielen vtedy, ak vedie

k vyvráteniu tvrdenia protistrany ale i vtedy ak vedie k spochybneniu týchto tvrdení.217

Dôkazné bremeno sa vo svojej objektívnej a subjektívnej zložke počas trvania

konkrétneho sporu nemení. Je trvalé a stabilné, preto dôkazné bremeno je právom

charakterizované niektorými autormi ako „chrbtica civilného procesu“.218

2.2.2.2 Obrátené dôkazné bremeno

V teórii o dôkaznom bremene majú zvláštny význam skutkové a právne

domnienky, ktoré umožňujú obrátenie subjektívneho bremena vedenia dôkazu a právne

domnienky, ktoré vyvolávajú obrátenie dôkazného bremena v zmysle objektívnom

a subjektívnom. Ak na základe určitých skutočností aplikovaním vyvrátiteľnej právnej

domnienky je nutné bez ďalšieho usudzovať existenciu či neexistenciu iných

skutočností, potom právnym účinkom aplikácie právnej domnienky sa môže ten, proti

komu domnienka svedčí, vyhnúť len tým, že existenciu prezumovaných skutočností

                                                
216 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 9-10
217 MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno : Universita J. E.
Purkyně, 1984, s. 83
218 MACUR, J.: Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno : Masarykova univerzita,
1996, s. 11
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vyvráti, t.j. podá dôkaz opaku. V prípade, že by tieto skutočnosti neboli obsahom

právnej domnienky, ich existenciu by musela dokazovať strana, ktorej sú na prospech.

Právne domnienky sú považované za súčasť hmotného práva, sú zároveň

charakterizované ako normy upravujúce dôkazné bremeno.219

Skutkové domnienky spôsobujú, že súd na ich základe predbežne nadobúda určité

vnútorné presvedčenie o existencii či neexistencii sporných skutočností, takže ten, proti

komu skutková domnienka svedčí, musí ponúknuť dôkaz, ktorým budú prezumované

skutočnosti výrazne spochybnené, i keď nie je nutné podať dôkaz opaku. Skutkové

domnienky neobracajú dôkazné bremeno. Uplatnenie skutkovej domnienky znamená

len predbežné zaujatie stanoviska súdom v otázke hodnotenia dôkazov. Ak sa súd

v priebehu konania v rámci hodnotenia dôkazov prikloní k tvrdeniu procesnej strany,

v prospech ktorej svedčí skutková domnienka, stačí, aby protistrana predbežné závery

súdu o skutkovom stave aspoň spochybnil.

Implementáciou smernice Rady ES 1997/80/ ES zo dňa 15.12.1997 o dôkaznom

bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia, smernice Rady 2000/43/ES z

29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu

na rasový alebo etnický pôvod, smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá

ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní220

zakotvili právne poriadky všetkých troch porovnávaných krajín osobitné pravidlo, že

dôkazné bremeno pre konania vo veciach pracovných nemá ten, kto tvrdí, že bol priamo

alebo nepriamo diskriminovaný, ale je na protistrane, aby preukázala opak.

K obráteniu dôkazného bremena dochádza teda tam, kde hmotnoprávna norma

stanovuje osobitné pravidlá pre nesenie dôkazného bremena.

                                                
219 pozri bližšie MACUR, J.:  Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1995, s. 57 a nasl.
220 Smernica bola implementovaná do právneho poriadku ČR novelou občianskeho súdneho poriadku č.
30/200 Sb. a č. 151/2002 Sb., v SR samostatným zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v SRN
tzv. Všeobecných zákonom o rovnakom zaobchádzaní (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
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3 PRIEBEH DOKAZOVANIA

Súd predtým ako vydá určité rozhodnutie o určitom právnom vzťahu vyvíja

činnosť, ktorá smeruje k získaniu dostatočného množstva poznatkov o danej veci. Tieto

poznatky je potrebné správne zhodnotiť a to tak z hľadiska ich vzájomných súvislostí

ako aj z hľadiska právnych následkov, ktoré s nimi ten ktorý právny poriadok spája.

Úlohou súdu je zistiť, ktoré skutkové tvrdenie predložené účastníkmi konania majú

význam pre rozhodnutie vo veci samej, ktoré preň nie sú podstatné, a ktoré sa nebudú

dokazovať z dôvodov uvedených v zákone alebo preto, že ide o skutkové zistenia

založené na zhodnom tvrdení účastníkov. K uskutočneniu dokazovania môžu byť

prizvané aj iné osoby (svedkovia, znalci a iní). Procesný postup súdu pri dokazovaní je

možné členiť na nasledujúcich štádiá :

- navrhovanie dôkazov ( dôkazných prostriedkov ),

- zadováženie dôkazných prostriedkov,

- vykonávanie dokazovania

- hodnotenie dôkazov.

3.1 Navrhovanie dôkazov

Navrhovanie dôkazov (resp. dôkazných prostriedkov) patrí k procesným

oprávneniam účastníka konania. V niektorých prípadoch sa toto oprávnenie stáva aj

procesnou povinnosťou, ktorej nesplnenie alebo nerešpektovanie môže mať za následok

procesnú sankciu spravidla v podobe neúspechu v konaní.221 Navrhovanie dôkazov je

povinnosťou toho účastníka, ktorý určitú skutočnosť, ktorá má byť preukázaná, tvrdí. 222

Miera tejto povinnosti je závislá od druhu konania. V sporovom konaní je v zásade

procesnou povinnosťou strán navrhovať dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. České

a slovenské súdy pristupujú k vykonávaniu dôkazov z vlastnej iniciatívy len výnimočne.

V Nemecku je v sporovom konaní navrhovanie dôkazov prenechané de facto plne na

                                                
221 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 298
222 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s.
271
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účastníkov konania, hoci občiansky súdny poriadok teoreticky za určitých okolností

oprávňuje súd vykonať dôkaz z vlastnej iniciatívy s výnimkou výsluchu svedka. V praxi

však súdy poukazujúc na zásadu nestrannosti nevykonávajú dôkazy z vlastnej iniciatívy.

V sporovom konaní teda znamená navrhovanie dôkazov skôr dôkaznú

povinnosť, čo súvisí s posilnením zásady kontradiktórnosti súdneho konania

a zodpovednosti účastníka za svoj úspech vo veci ako aj posilnenia postavenia súdu ako

arbitra sporu, kým v nesporových konaniach účastník môže, ale nemusí využiť svoje

oprávnenie navrhovať dôkazy. Avšak aj on je povinný navrhovať dôkazy, o ktorých vie,

že môžu prispieť k zisteniu skutkového stavu veci. Bližšie sa tejto problematike budeme

venovať v osobitnej časti.

Vzhľadom na zakotvenú koncentráciu konania, predovšetkým v nemeckom

a českom občianskom súdnom poriadku, nie je prípustné, aby účastníci navrhovali nové

dôkazy kedykoľvek počas konania, ale len do tzv. skoncentrovania konania.

Koncentrácia konania teda predstavuje určitý „stopstav“, po ktorom nie je možné

vnášať do konania nové skutočnosti ani dôkazy, pokiaľ nejde o prípad, ktorý spadá pod

zákonnú výnimku (napr. účastník nemohol včas predložiť dôkazy z ospravedlniteľného

dôvodu). Slovenský občiansky súdny poriadok v konaní pred prvostupňovým súdom

v takomto zmysle koncentráciu konania nepozná, keď nové skutočnosti a dôkazy môžu

účastníci uvádzať, navrhovať a predkladať až do vyhlásenia uznesenia o skončení

dokazovania, ku ktorému súd pristúpi tesne pred vyhlásením rozhodnutia. Koncentrácii

konania sa podrobne venujeme v osobitnej časti.

„Navrhovanie dôkazov musí byť kvalifikované. Podanie, ktorým sa navrhuje

vykonanie dôkazu spravidla obsahuje nielen označenie dôkazu, ale aj jeho dostupnosť

a identifikáciu. Významnou náležitosťou takého podania by malo byť aj uvedenie

skutočnosti, ktorá má byť navrhovaným dôkazom preukázaná (napr. výsluch svedka

o okolnostiach uvedených v hypotéze normy upravujúcej predpoklady na vrátenie

daru).“223

                                                
223 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 299
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3.2 Zadováženie dôkazných prostriedkov

„O tom, ktoré dôkazné prostriedky budú v konaní použité, rozhoduje súd.“224 Je

povinnosťou sudcu, aby pojednávanie pripravil tak, aby bolo možné rozhodnúť o veci

spravidla na jedinom pojednávaní. Súd má pri zadovažovaní jednotlivých dôkazných

prostriedkov príslušné práva a povinnosti. Prítomnosť svedka a účastníka zabezpečuje

na základe písomného predvolania, v naliehavých prípadoch aj telefonicky či telefaxom,

príp. môže súd uložiť účastníkov, ktorý výsluch svedka navrhol, aby zabezpečil jeho

účasť na pojednávaní. Predvolanie je možné urobiť aj ústne na pojednávaní prip. pri

inom úkone súdu, ak sa ho zúčastnila osoba – účastník alebo svedok, ktorej prítomnosť

sa na následnom pojednávaní príp. inom úkone súdu vyžaduje.

Na rozdiel od svedka, ktorého prítomnosť môže súd bez problémov zabezpečiť

na prvom pojednávaní, v prípade znaleckého posudku je potrebné, aby sa k potrebe

tohto dôkazu vyjadrili účastníci. Táto povinnosť vyplýva z § 127 ods. 1 OSŘ, OSP.

Preto k nariadeniu znaleckého dokazovania súd pristupuje spravidla najskôr po prvom

pojednávaní. Takýto postup predpokladá i nemecký civilný proces.

V prípade vykonania dôkazu ohliadkou veci, súd uloží osobe, ktorá má vec, aby

ju predložila. Pokiaľ sa má vykonať ohliadka nehnuteľnosti alebo veci, ktorú nie je

možné prepraviť, vykonáva sa na mieste samom. Ostatné druhy dôkazných prostriedkov

zaobstará súd podľa ich povahy. Napr. ak je navrhovaný dôkaz videozáznamom, súd

zabezpečí aj technické zariadenie, prostredníctvom ktorého je možné dôkaz vykonať.

Ďalej si súd môže zaobstarať listiny, vyjadrenia, súvisiace predpisy, pričom

týmto úkonom je žiadosť o takýto listinný dôkaz alebo spis iného súdu alebo štátneho

orgánu.

Ak je obava, že určitý dôkaz nebude možné vykonať na pojednávaní vôbec

alebo len s veľkými ťažkosťami (napr. ak je obava, že svedok zomrie alebo je potrebné

ohliadnuť predmet, ktorý sa rýchlo mení a pod.) je možné zabezpečiť dôkaz ešte pred

začatím konania vo veci samej alebo počas konania.

                                                
224 ČEŠKA, Z. a kol.: Občianske procesné právo. Bratislava : Obzor, 1990, s. 204
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3.3 Vykonávanie dokazovania

Vykonávanie dokazovania je v rukách súdu. Pri vykonávaní dokazovania platí

princíp priamosti a niektorých prípadoch aj ústnosti a verejnosti. Samozrejme, vždy sa

uplatňuje princíp hospodárnosti. Zákon ustanovuje aj výnimky z princípu priamosti

dokazovania, čo je odôvodnené opodstatnenou účelnosťou a hospodárnosťou konania.

Ak je to účelné, môže súd vykonať dokazovanie aj prostredníctvom dožiadaného súdu

(najmä vtedy, ak sa dôkazné prostriedky nachádzajú v územnom obvode dožiadaného

súdu) alebo mimo pojednávania. V takomto prípade majú účastníci právo byť prítomní

pri vykonávaní dôkazu. Účastníci konania musia byť o zamýšľanom vykonaní dôkazu

aspoň upovedomení tak, aby sa mohli vykonania dôkazu zúčastniť a mohli sa k nemu

vyjadriť. Výsledky dokazovania získané mimo pojednávania treba vždy na pojednávaní

oznámiť. Súd môže rozhodnúť, aby sa vykonané dôkazy doplnili alebo pred ním

opakovali.

Rozhodnutie o tom, ktoré dôkazné prostriedky budú v konaní použité a v akom

poradí patrí súdu. Súd má robiť vhodné opatrenia, aby zabezpečil splnenie účelu

pojednávania a úspešné vykonanie dôkazov. „Úspešným vykonaním dôkazov je

vykonanie dôkazov v súlade so zákonnými požiadavkami obsiahnutými v Občianskom

súdnom poriadku. V žiadnom prípade nie je úspešným vykonaním dôkazu to, že sa

dôkazom potvrdí skutočnosť rozhodujúca pre vec samu“.225 To znamená, že pri

vykonávaní dokazovania konkrétnymi dôkaznými prostriedkami je potrebné, aby súd

postupoval presne podľa zákonom stanoveného postupu.

Za dôkaz, v zmysle dôkazného prostriedku, môžu slúžiť všetky prostriedky,

ktorými možno zistiť skutkový stav veci. Tým sa myslia všetky prostriedky, ktoré môžu

poskytnúť poznatky o skutočnostiach rozhodujúcich vo veci samej. Zákon taxatívne

nevymedzuje dôkazné prostriedky, len demonštratívne uvádza najfrekventovanejšie

prostriedky, prostredníctvom ktorých sa môže vykonať dôkaz a zároveň upravuje

postup procesného dokazovania pri týchto najvyužívanejších dôkazných prostriedkoch.

Pokiaľ ide o ostatné prostriedky, ktorými možno zistiť skutkový stav veci, tu pre ich

presne neohraničenú úpravu nie je spôsob ich vykonania predpísaný, a preto to ho určí

súd.

                                                
225 MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Tretie vydanie. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 301
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Účastníci majú právo predkladať súdu návrhy na doplnenie dokazovania alebo

ich meniť. Vzhľadom k tomu je súd často nútený kvôli zabezpečeniu ďalších dôkazov,

ktoré považuje za dôležité pre rozhodnutie vo veci, konanie odročiť. Dôvodom

odročenia však môže byť okrem vykonávania ďalších dôkazov napríklad aj možnosť

zmierneho vyriešenia veci a i. Princíp priamosti tu vždy vyžaduje, aby na začiatku

nového pojednávania predseda senátu oboznámil účastníkov z doterajším konaním t.j.

oznámil obsah prednesov a vykonaných dôkazov. Účastníci majú právo vyjadriť sa

k návrhu na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali.

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti

o utajovaných skutočnostiach chránených podľa osobitných zákonov a iná zákonom

ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti. Povinnosti mlčanlivosti môže

vyslúchaného zbaviť len príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme má vyslúchaný

túto povinnosť.

Súd musí využívať pri dokazovaní všetky procesné prostriedky na to, aby

povinnosť mlčanlivosti zostala zachovaná. Pre ten účel je oprávnený vylúčiť verejnosť

na časť alebo celé pojednávaní, prípadne umožniť účasť len vybraným jednotlivcom,

pričom je povinný poučiť prítomných o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkom,

čo sa pri pojednávaní o utajovaných skutočnostiach, obchodných záujmoch a záujmoch

účastníkov.

Povinnosť mlčanlivosti sa týka najčastejšie zdravotného stavu účastníka

konania. V prípade ak účastník sám navrhuje vykonať dokazovanie o jeho zdravotnom

stave, je potrebný jeho písomný súhlas s poskytnutím informácií o jeho zdravotnom

stave, ktorý súd potom zasiela ošetrujúcemu lekárovi a v prípade, že ide o znalecké

dokazovanie, znalcovi. Bez výslovného súhlasu pacienta tieto údaje nemôžu byť

poskytnuté ani v prípade, že o to žiada súd, a že ide o skutočnosť významnú pre

rozhodnutie.

3.4 Hodnotenie dôkazov

Po skončení dokazovania je úlohou súdu, aby vykonané procesné dôkazy

zhodnotil z hľadiska ich pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie.
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Pretože súd nie je viazaný zákonom, ktorý by mu stanovil, ktoré dôkazy je

potrebné hodnotiť z hľadiska ich pravdivosti, jeho hodnotenie sa nazýva voľné.

Uvedená voľnosť ale neznamená, že súd môže hodnotiť dôkazy ľubovoľne.

3.4.1 Hodnotenie  z hľadiska dôležitosti

Výsledky získané dokazovaním predstavujú určité informácie o skutočnosti.

Tieto informácie majú ale pre súdne rozhodnutie odlišnú hodnotu. Niektoré sú dôležité,

iné menej a niektoré sú úplne bez akéhokoľvek významu, pretože s vecou nijako

nesúvisia. Preto sudca musí od samého začiatku rozlišovať, ktoré skutočnosti, ktoré boli

tvrdené účastníkmi a boli predmetom dokazovania, sú rozhodné pre spor z hľadiska

hmotnoprávnej normy, ktorú mieni aplikovať. Takto vylúči procesné dôkazy, ktoré sú

nepodstatné a ďalej sa bude zaoberať len dôkazmi, ktoré sú pre rozhodnutie vo veci

dôležité.

3.4.2 Hodnotenie z hľadiska zákonnosti

Dôkazy, ktoré súd ohodnotil ako rozhodné, musí ďalej hodnotiť z hľadiska ich

zákonnosti. Skúma, či boli vykonané v súlade so zákonnými požiadavkami, alebo či

boli porušené predpisy a ak áno, aké. Porušenie ustanovení o dokazovaní môže mať

rôzny charakter. Môže ísť o vady čisto formálne ale aj o také vady, ktoré spôsobia, že

výsledok dôkaznej činnosti sa stane nepoužiteľným. Ide o porušenie takých ustanovení,

ktoré iné vykonanie dôkazov zakazujú (napr. týkajúce sa ochrany, zachovania tajomstva

a mlčanlivosti). Porušenie tohto základného predpisu má za následok, že dôkaz získaný

porušením tohto ustanovenia, teda nezákonne, nesmie byť použitý, pretože je

z právneho hľadiska neplatný, a teda procesne neúčinný.

Súdna prax vylúčila z vykonávania dokazovania taký dôkaz, ktorý bol

zadovážený účastníkom konania a účastník pritom porušil všeobecne záväzné právne

predpisy, ktorých porušenie súčasne znamenalo porušenie ústavných práv fyzickej

osoby. V tomto prípade išlo o záznam telefonického rozhovoru, ktorý bol vyhotovený

bez vedomia hovoriacich osôb.
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3.4.3 Hodnotenie  z hľadiska pravdivosti

Takto zostanú dôkazy, ktoré sú pre rozhodnutie o veci dôležité a sú právne

účinné. Tieto dôkazy súd musí posúdiť po tej stránke, či skutočnosti v nich obsiahnuté,

sú pravdivé t.j. bude ich považovať za preukázané. Takýto postup súdu platí ako pre

sporové, tak i pre nesporové konania.

3.4.4 Hodnotenie z hľadiska logiky

Hodnotenie dôkazov je zložitý myšlienkový postup, jeho podstatou sú jednotlivé

ako aj komplexné závery sudcu o vierohodnosti informácií získaných vykonaním

dôkazov. Základom sudcovho hodnotiaceho postupu by malo byť okrem ľudských a

odborných skúseností aj pravidlá logického myslenia, ktoré tradičná logika formuluje

do logických zásad. „Ide o zásadu totožnosti, ktorá požaduje, aby sa v určitej úvahe

zachovával invariantný význam použitých výrazov, zásadu sporu (vylúčeného sporu),

ktorá vyžaduje, že v tom istom čase a za takých istých podmienok nemôže zároveň

platiť nejaké tvrdenie a jeho protiklad, zásadu vylúčenia tretieho, podľa ktorej pri dvoch

protichodných tvrdeniach musí byť jedno pravdivé, a zásadu dostatočného dôvodu,

ktorá požaduje, aby každé pravdivé tvrdenie bolo dostatočne odôvodnené“226

V  ustanovení § 132 OSP/OSŘ sú obsiahnuté základné pravidlá voľného

hodnotenia dôkazov, podľa ktorých „dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý

dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo

prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo včítane toho, čo uviedli účastníci. Pri

hodnotení dôkazov súd v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi v tom, ako

má z hľadiska pravdivosti ten – ktorý dôkaz hodnotiť. Princíp voľného hodnotenia

dôkazov predstavuje jednu z foriem praktickej realizácie nezávislosti súdnictva.

Skutočnosť, že sudca nie je pri hodnotení dôkazov viazaný žiadnymi konkrétnymi

pravidlami, neznamená však svojvôľu pri hodnotení dôkazov. Výrok súdu v danej veci

musí byť podložený logickými argumentmi vyjadrenými aj v odôvodnení rozsudku.

Práve odôvodnenie rozsudku najlepšie umožňuje kontrolovať rozhodnutie súdu

z hľadiska jeho správnosti.

                                                
226 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 1997, s. 329
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Takisto podľa nemeckého ZPO je hodnotenie dôkazov voľné. Nie je to však

jediným prostriedkom, ktorý vytvára presvedčenie súdu o pravdivosti alebo

nepravdivosti skutkových tvrdení. § 286 ZPO totiž stanovuje, že podkladom

sudcovského presvedčenia je celé konanie a prípadné (!) dokazovanie. Teda súd sa

môže presvedčiť aj bez dokazovania. 227 Ustanovenie § 286 nariaďuje voľné posúdenie

skutkových tvrdení a nie – ako je často uvádzané –voľné hodnotenie dôkazov. Súd je

oprávnený a zároveň povinný zohľadňovať celé konanie; pretože aj zo správania

účastníkov počas konania možno vyvodiť závery, napr. či berú vážne povinnosť

uvádzať pravdu. Dôvody presvedčenia musia byť uvedené v rozsudku, pretože voľné

hodnotenie skutkových tvrdení neznamená svojvôľu alebo rozhodovanie na základe

subjektívneho pocitu.228

„Voľné hodnotenie dôkazov sa opiera o:

- oprávnenie súdu rozhodovať o tom, ktoré z dôkazných prostriedkov vykoná

a ktoré nevykoná,

- možnosť súdu doplniť dokazovanie na základe návrhov účastníkov, ale

v nesporovom konaní aj bez takéhoto návrhu, ak to vyžaduje priebežné

hodnotenie dôkazov,

- povinnosť súdu vyhodnotiť všetky vykonané dôkazy bez zreteľa na to, či

potvrdzujú alebo vyvracajú tvrdenia účastníkov,

- zásady formálnej logiky.229“

Princíp voľného hodnotenia dôkazov je prelomená v prípadoch, kde súd nie je

oprávnený vykonávať dokazovanie o určitých skutočnostiach, ale je viazaný

rozhodnutiami ústavnoprávnej, trestnoprávnej, občianskoprávnej a

administratívnosprávnej povahy. Ustanovenie § 135 ods. 1 OSŘ/OSP taxatívnym

spôsobom upravuje prípady, v ktorých je súd viazaný rozhodnutiami iných

vnútroštátnych i medzinárodných súdnych orgánov

                                                
227 Podľa § 286 ods. 1 ZPO, súd rozhodne pri zohľadnení celého obsahu konania a výsledku prípadného
dokazovania podľa voľného presvedčenia, či možno skutkové tvrdenie považovať za pravdivé alebo
nepravdivé. V rozsudku uvedie dôvody, ktoré viedli sudcu k takému presvedčeniu.
228 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občiasnke právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 203
229  MAZÁK, J.: Základy občianskeho procesného práva. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 252
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K prelomeniu zásady voľného hodnotenia skutkových tvrdení podľa nemeckého

súdneho poriadku dochádza v prípadoch, ak je medzi stranami sporné, či vznikla škoda

a v akej výške. O vzniku škody a jej výške môže rozhodnúť súd, pričom súd rozhoduje

podľa svojho voľného odhadu bez dokazovania, ale za predpokladu, že strana zaobstará

súdu dostatočné skutkové podklady pre vykonanie odhadu. Súd však môže na návrhu

strany alebo z úradnej povinnosti nariadiť znalecké dokazovanie.230

                                                
230 Podľa § 287 ods. 1, veta prvá a druhá ZPO, ak je medzi stranami sporné, či vznikla škoda a aká je
vysoká škoda alebo záujem, ktorý sa má nahradiť, tak súd o tomto rozhodne podľa voľného presvedčenia
pri uvážení všetkých okolností. Či a do akej miery sa nariadi navrhované dokazovanie alebo dokazovanie
z úradnej povinnosti prostredníctvom znaleckého posudku, zostáva na uvážení súdu.
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4 ZÁSADA PREJEDNACIA

Základnej charakteristike zásady prejednacej rovnako ako zásady vyšetrovacej

sme venovali pozornosť už vo všeobecnej časti tejto práce. Uplatňovanie týchto zásad

v civilnom konaní vo väčšej či menšej miere bolo legislatívnym vyjadrením

právnopolitickej dohody, nakoľko otázka ich uplatnenia v civilnom konaní determinuje

pomer uplatnenia súdnej moci a slobody strán v civilnom konaní, aktivitu strán pri

zhromažďovaní skutkového materiálu a mieru ich vplyvu na stanovenie skutkového

stavu významného pre súdne rozhodnutie, viazanosť súdu skutkovými prednesmi strán

a ich dôkaznými návrhmi a naopak, právo súdu vykonať i také dôkazy, ktoré sporové

strany nenavrhli, hodnotiť nielen vykonané dôkazy ale i prednesy strán, popr.

nedostatok substancovania týchto prednesov. Z toho vyplýva, že problematika

uplatňovania uvedených zásad sa dotýka rozlišovania materiálnej a formálnej pravdy.231

4.1 Civilnoprocesné právne náuky

Ako už bolo naznačené vyššie, pomer pôsobenia zásad v civilnom konaní

závisel od politicko - právneho konsenzu, ktorý sa menil a vyvíjal. Právne systémy

všetkých troch porovnávaných krajín sa odvíjali od rímskeho práva, podľa ktorého sa

sudcovi prisudzovala skôr pasívna rola v zmysle zásady Iudex ex officio non procedit.

Jeho postaveniu zodpovedala funkcia tzv. registrátora procesu, ktorý zostával nečinný

pri zisťovaní a vysvetľovaní skutkového stavu dôležitého pre rozhodnutie súdu. Mal

však možnosť odmietnuť vykonať dokazovanie, ak bolo pre konanie bezvýznamné. Bol

povinný zabrániť lživým tvrdeniam, v tomto smere bol aktívny, skúmal pravdivosť

tvrdení účastníkov a podieľal sa na zisťovaní právne významných skutočností. Sudca

rozhodoval o ukončení konania na základe svojej úvahy, keď mal za to, že skutkový

stav bol dostatočne objasnený. Mal tzv. dotazovacie právo, ktorým mohol usmerňovať

postup strán pri objasňovaní skutkových otázok. Dokonca mohol vychádzať zo

skutočností, ktoré neboli tvrdené ani jednou zo strán, avšak vyplývali jednoznačne zo

                                                
231 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, 233 s.
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súdneho spisu. Bez návrhu nesmel predvolať a vyslúchať svedka, pri navrhnutom

výsluchu svedka však bol oprávnený klásť mu akékoľvek otázky súvisiace

s prejednávanou vecou. Takisto bez návrhu mohol nariadiť dôkaz ohliadkou alebo

znalecké dokazovanie. V civilnom procese sa uplatňovalo mnoho výnimiek zo zásady

Iudex ex efficio non procedit, avšak výnimky sa považovali za samozrejmý dôsledok

práva súdu na jeho spolupôsobenie pri zisťovaní skutkového stavu.232 

V „socialistickom“ Československu podobne ako v Nemecku v rokoch 1933 až

1945 vnímanie civilného procesu bolo značne deformované vplyvom mocenských

ideológií, ktoré síce proklamovali „spoluprácu súdu a strán“ avšak v podstate zastierali

direktívne pôsobenie súdu ako predstaviteľa štátnej moci v konaní so širokými

oprávneniami, ktoré značne obmedzovali slobodu a voľnosť strán, s cieľom dosiahnuť

účelové rozhodnutie súdu, ktoré by bolo v súlade s vôľou predstaviteľov totalitnej moci.

Sloboda strán pri zhromažďovaní dôkazného materiálu bola vnímaná ako prežitok

predchádzajúcich spoločenských poriadkov, postupne však došlo k modifikovaniu tohto

názoru v prospech strán tým, že sa pripustilo, i keď v obmedzenej podobe, pôsobenie

zásady prejednacej a zásady kontradiktórnosti.233

4.1.1 Liberálna koncepcia

Oproti takémuto poňatiu civilného procesu sa v právnej teórii vyvinula tzv.

liberálna koncepcia prejednacej zásady, podľa ktorej je civilný proces súkromnou

záležitosťou strán, a preto je prenechané stranám i rozhodnutie o tom, čo bude

predmetom sporu. Strany môžu dosiahnuť to, aby sa zisťovanie pravdy obmedzilo len

na sporné otázky, ktoré sami vymedzia. To znamená, ak strana uzná skutkové tvrdenia

protistrany, alebo ich nepopiera, tieto sa považujú za pravdivé a nie sú ďalej predmetom

dokazovania. Podľa liberálnej koncepcie neexistuje verejný záujem na zistení pravdy

v civilnom konaní a objasnenie či vysvetlenie skutkového stavu veci je záležitosťou

strán, ktoré zároveň rozhodujú, ktoré skutkové tvrdenia a dôkazné prostriedky budú

                                                
232 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, s. 11 až 26
233 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, s. 73 -74
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uvedené v konaní. Zistenie pravdy je považované za prostriedok strán k presadeniu

súkromných práv. Sudcovi v konaní neprináleží aktívna rola, má len rešpektovať

rozhodnutie procesných strán a nemá zasahovať do zhromažďovania dôkazného

materiálu. Akákoľvek aktivita sudcu pri zisťovaní skutkového stravu by bola

považovaná za zásah súdu do procesnej činnosti strán. Nie je úlohou súdu zisťovať

pravdu ani považovať za nespravodlivé, ak strana neuspeje v spore z dôvodu svojej

„neobratnosti“ v spore. Liberálna koncepcia je založená na myšlienke, podľa ktorej sa

musí každý sám aktívne a iniciatívne usilovať o dosiahnutie svojho práva. Procesné

právo má k tomu vytvárať zákonné predpoklady spočívajúce v obmedzení štátnej moci

resp. jej ľubovôli uplatňovanej voči účastníkovi. 234

Podľa súčasnej liberálnej koncepcie zásady prejednacej sú strany oprávnené

nakladať so skutkovým základom rozsudku, lebo to vyplýva z ich súkromnoprávnej

dispozičnej autonómie. Preto musí mať v civilnom konaní prednosť formálna pravda

pred sudcovským presvedčením.235 Ak sudca bol oprávnený rozhodovať na základe

svojho presvedčenia i v prípade, kedy by to bolo v rozpore s konaním procesných strán

a ich skutkovými prednesmi, znamenalo by to obmedzovanie ich dispozičnej voľnosti

a slobody, ktorá vyplýva z ich hmotného práva.

Liberálne poňatie zásady prejednacej sa neobišlo bez kritických názorov, ktorá

bola založená na myšlienke posilnenia sudcovskej moci a obmedzení slobody strán.

Zdôrazňovali, že sudca nemá byť len pasívnym nástrojom strán, ale má mať rozsiahle

oprávnenia umožňujúce aktívny postup vo všetkých štádiách civilného konania, teda

tiež v súvislosti zo zisťovaním, vysvetľovaním a objasňovaním skutkového stavu.

Zásadu vyšetrovaciu spájali len s pravdivým zistením rozhodných skutočností sudcom

v spolupráci s procesnými stranami, pričom nešlo o vyšetrovanie v pravom slova

zmysle, ale o poznávanie pravdy, kedy sudca by nemal predbiehať činnosť strán pri

                                                
234 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, s. 73 až 76
235Podľa procesualistu N.T. von Gönnera ak pripustíme, aby v konaní, ovládanom zásadou prejednacou
vzal sudca za základ svojho rozhodnutia skutkový stav vyplývajúci z formálnych predpisov civilného
súdneho konania, tak v prípade uplatnenia zásady vyšetrovacej s formálne logickou dôslednosťou, bez
ohľadu na empirické poznatky, rozhoduje sudca na základe skutkového stavu zisteného hodnotením
dôkazov a v súlade so svojim vnútorným presvedčení - pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v
civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 36 a 37
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objasňovaní veci, ale len v prípade nutnosti zasiahnuť, nemá sa dotazovať skutočnosti,

ktoré strany do konania nevniesli, ale nemá zostať ani pasívnym pozorovateľom.

Aktívnejšie zasahovanie zo strany súdu odôvodňovali potrebou ochrany práv

predovšetkým strán zo sociálne slabších vrstiev. 236

Súčasní procesuasti sa prikláňajú k zásade prejednacej, avšak v jej

modifikovanej podobe. Podľa Faschinga237 zásada prejednacia vo svojej čistej podobe

obmedzuje sudcu v riadnom výkone súdnictva a zachovávaní právneho poriadku, otvára

veľké možnosti pre porušovanie práva a priebeh konania v značnej miere robí závislým

na obratnosti a iniciatíve strán, pričom omnoho menej záleží na skutočnej právnej

opodstatnenosti ich stanoviska. Jauernig238 je toho názoru, že je nutné odmietnuť

poručníkovanie štátu a rovnako tak i bezbrehý individualizmus. V súlade s týmto

pojatím je potrebné prenechať stranám zodpovednosť za skutkový materiál, štát im však

musí vytvárať podmienky k tomu, aby túto zodpovednosť mohli niesť a súčasne bolo

vylúčené falšovanie skutočností jednou stranou v neprospech druhej. Jednotlivca

nemožno nútiť, aby konal vo svoj prospech, ak nechce. Len v prípade, ak strany

nepoznajú dôsledky svojho konania, poprípade ich prehliadli, je možné im poskytnúť

primerané poučenie, teda sudcovskú pomoc, nie však donucovanie. Zodpovednosť strán

za skutkový materiál má v súčasnom civilnom procese prednosť, preto je potrebné

zásadu prejednaciu považovať za podstatnú súčasť platného procesného práva.

Jauernig239 správne konštatuje, že strany spravidla dokážu skutkový stav

objasniť lepšie ako súd. Strany už pred začatím konania poznajú skutkové základy

svojho sporu, aspoň v obrysoch. Obe strany chcú proces vyhrať, preto si dajú námahu

predložiť súdu všetky relevantné a im známe skutočnosti a dôkazy. V tvrdení

a protitvrdení s porných  strán je  možné  najrýchlejšie  a najspoľahlivejšie  zistiť,  čo sa

                                                
236 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, s. 69
237 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, s. 85
238 pozri bližšie MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita,
1997, s. 86
239 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 96
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vlastne udialo. Iniciatíva strán je pre objasnenie skutkového stavu nepostrádateľná. Ak

sa oslabí, tak proces sa spomalí a bude ťažkopádny.

Ďalej vyjadruje obavu, že ak by mal sudca skúmať skutkový stav, bol by

preťažený. Sudca totiž preniká do procesu bez toho, aby poznal skutočnosti, ktoré sú

základom sporu. Ak sa chce informovať, je odkázaný v prvom rade na strany. Aj

sudcovi v konaní, kde sa uplatňuje vyšetrovacia zásada, nezostáva nič iné, ako vypočuť

sporové strany a poukázať na nedostatky v ich tvrdeniach. Rovnako tak postupuje sudca

v konaní ovládaným zásadou prejednacou. V tomto smere prakticky nie je medzi

uvedenými zásadami žiadny rozdiel.

Avšak ani sudca, v konaní ovládaným zásadou prejednacou nie je pasívny.

Poučovacia povinnosť ho núti k tomu, aby sa chopil vedenia konania, vytvára mu

prostriedky k tomu, aby pomohol strane „nešikovnej“ alebo neznalej práva, aby jej

mohla byť prisúdená zodpovednosť za skutkový stav. Tieto prostriedky nie sú v konaní

ovládanom zásadou vyšetrovacou, ale ani tam nie je sudca oprávnený kompenzovať

nedostatočnú schopnosť strán objasniť skutkový stav. 240

Možno teda konštatovať, že procesualisti súčasnej doby sa zhodli na tom, že

aktivita strán pri zhromažďovaní skutkového materiálu v civilnom súdnom konaní tvorí

základnú a určujúcu zložku, kdežto aktivita súdu má skôr doplnkový, podporný

význam. Procesné strany musia na základe svojej vlastnej iniciatívy vniesť do konania

skutočnosti dôležité pre rozhodnutie sporu a svojou aktivitou musia umožniť, aby tieto

skutočnosti boli tiež dokázané. Aktivita súdu, ako už bolo uvedené, pri zhromažďovaní

skutkového materiálu je prípustná len subsidiárne. Je však dôležité, aby táto aktivita

súdu nemala žiadny vplyv na úpravu bremena tvrdenia ani dôkazného bremena

procesnej strany, v prospech ktorej súd zasahuje.

                                                
240 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 96



105

4.2 Česká a Slovenská republika

4.2.1 Právna úprava v Českej a Slovenskej republike pred rokom 1989 do roku

1993

Politické zmeny po roku 1948 sa plne prejavili i v úprave civilného procesu,

v ktorom sa začala uplatňovať zásada materiálnej pravdy. Pojem materiálnej pravdy

nebol nikdy v procesnej právnej teórii presne a jednoznačne definovaný. Knapp ju

označuje ako skutkové zistenie, ktoré úplne zodpovedá skutočnosti.241 Macur, na

rozdiel od Knappa, materiálnu pravda nepovažuje za objektívnu pravdu. Hovorí

o pravde, ktorá má určitý pravdepodobnostný charakter, pričom ide o pravdepodobnosť

určitej kvalitatívnej úrovne, ktorú je možné stotožniť s praktickou istotou.242

Uplatňovanie princípu materiálnej pravdy v civilnom procese vyžaduje od súdu

zamerať všetku svoju činnosť tak, aby čo najspoľahlivejšie zistil skutočné vzťahy medzi

účastníkmi konania, aplikoval na ne príslušné právne ustanovenia, a tak dospel

k rozhodnutiu daného prípadu plne zodpovedajúcemu zákonu, a teda aj spravodlivému

rozhodnutiu daného prípadu.243 Proces je prispôsobovaný tak, aby umožňoval zistenie

skutkového stavu a nekládol v tomto smere žiadne formálne prekážky.244

Princíp materiálnej pravdy bol v Českej a Slovenskej republike prvýkrát

upravený v zákone o konaní v občianskych právnych veciach č. 142/1950 Zb.

Zakotvenie tohto princípu v procese dokazovania znamenalo, že súdy boli nútené

vykonávať dôkazy z vlastnej iniciatívy, i keď ich nenavrhli účastníci v záujme zistenia

skutkového stavu veci.245 Legislatívne zakotvenie princípu materiálnej pravdy malo byť

výrazom záujmu socialistickej spoločnosti na tom, aby súdne rozhodnutia boli založené

                                                
241 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 18
242  pozri MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno :
Universita J. E. Purkyně, 1984, s. 69
243  ČEŠKA, Z. a kol.: Občianske procesné právo. Bratislava : Obzor, 1990, s. 64
244 WINTEROVÁ, A. a kol. : Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydanie. Praha : Linde, 2008, s. 84
245 Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 142/1950 Zb., Pri vykonávaní týchto úkonov postupuje súd bez
zbytočných formalít. Dbá všestranne o to, aby sa zistil skutočný stav veci, a spravodlivým
rozhodovaním upevňuje socialistickú zákonnosť a vychováva občanov na plnenie ich
občianskych povinností.
Podľa § 88 ods. 2 zákona č. 142/1950 Zb., Súd z úradnej povinnosti zadováži a vykoná aj také dôkazy,
ktoré nenavrhol žiadny účastní, ak sú pre rozhodnutie významné.
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na súdom zistenom skutočnom stave veci. Macur k tomu bližšie poznamenáva, že

zásada materiálnej pravdy vznikla ako reakcia socialistickej spoločnosti na zásadu

formálnej pravdy.246

Tento trend pretrvával aj po prijatí nového občianskeho súdneho poriadku v

 roku 1963.247 Hoci teória hovorila o dvoch druhoch konania, ktoré sú ovládané dvomi

odlišnými princípmi, zákonné znenie nevnieslo do praxe v tomto smere žiadne nóvum.

Súd bol povinný naďalej zisťovať skutkový stav veci, ktorý mal odrážať objektívnu

realitu, a teda nemohol vychádzať len z tvrdení účastníkov a nimi predložených

dôkazov, ale bol povinný prihliadnuť na všetok skutkový materiál, ktorý mal

k dispozícii a vykonať všetky dôkazy, ktoré mu boli známe, alebo vyplynuli počas

konania, pokiaľ bolo ich vykonanie potrebné pre poznanie objektívnej pravdy. Účastníci

boli povinní úplne opísať všetky rozhodujúce skutočnosti a označiť dôkazy, ale súd bol

povinný vykonávať dôkazy, aj keď ich účastníci nenavrhli. Povinnosť účastníkov tvrdiť

skutočnosti nebola dôsledne spojená s ich povinnosťou označiť dôkazy ku svojim

tvrdeniam. Zodpovednosť za vyšetrenie a zistenie skutkového stavu v oboch druhoch

konania niesol v skutočnosti súd, a to aj keď účastníci boli nečinní.

Aplikovanie princípu materiálnej pravdy v praxi znamenalo vykonávať rozsiahle

dokazovanie a následne enormné predlžovanie súdneho konania. V mnohých prípadoch

takéto zistenie bolo vylúčené, keďže skutočný stav veci v podobe zistenia objektívnej

pravdy jednoducho zistiť nebolo možné (najmä pri vydávaní platobných rozkazov,

zmenkových a šekových rozkazov, predbežných opatrení, pri schvaľovaní súdnych

zmierov, rozsudku pre zmeškanie atď.). Uplatňovanie zásady materiálnej pravdy

postavilo sudcov do pozície „vyšetrovateľov“, ktorí nielenže dokazovanie vykonávali,

ale dôkazy aj sami vyhľadávali a zabezpečovali. Sudca dokonca vykonával dokazovanie

i v prípade, že sa obe sporné strany na nejakej skutočnosti dohodli, ak z nejakého

dôvodu toto tvrdenie zostalo pre súd pochybné.

                                                
246 pozri  MACUR, J.: Dokazování a procesní odpovědnost v občanském soudním řízení. Brno :
Universita J. E. Purkyně, 1984, s. 67
247 Podľa § 6 zákona č. 99/1963 Zb., V konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými, ktorí sa
zúčastňujú konania, tak, aby sa čo najúčelnejšie zistil skutočný stav veci a aby ochrana práv
bola rýchla a účinná.
Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb., Súd na to, aby sa skutočný stav veci zistil čo najúplnejšie.
Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať, a vykoná aj iné dôkazy, než sú
navrhované.
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Po roku 1989 sa civilnoprávna zásada materiálnej pravdy stala v doterajšom

chápaní ako zásada absolútnej pravdy v nových rozvíjajúcich sa ekonomicko-

spoločenských podmienkach neudržateľnou.

Princíp materiálnej pravdy bol v určitej avšak nie veľmi podstatnej miere

oslabený novelou civilného súdneho poriadku č. 519/1991 Zb., podľa ktorej súd bol

naďalej povinný dbať na to, aby sa skutočný stav veci zistil čo najúplnejšie, ale na

druhej strane sa mohol pri zisťovaní skutkového stavu obmedziť na tvrdenia, ktoré boli

medzi účastníkmi zhodné. Citovaná novela vniesla do sporového konania požiadavku

väčšej aktivity zo strany účastníkov a ich právnych zástupcov, ktorí boli povinní

označiť dôkazy, ktorými bolo možné objasniť skutkový stav a v prípade, že tak

neurobili, nebol súd povinný po nich pátrať. Ak však mal vedomosť o existencii

dôkazov, ktoré by mohli prispieť k spoľahlivému zisteniu skutkového stavu, musel ich

vykonať. Novelizované ustanovenie § 120 bolo totiž naďalej potrebné vykladať

v súvislosti s § 6, ktoré ukladalo súdu povinnosť spoľahlivého zistenia skutočností,

ktoré sú medzi účastníkmi sporné. V sporovom konaní si mohol súd, ako už bolo

spomenuté, osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov. Zo

znenia vyplývalo, že súd nikdy nebol povinný osvojiť si tieto zhodné tvrdenia. Mohol

tak urobiť, ale nemusel. V niektorých prípadoch bolo však vylúčené, aby si súd osvojil

zhodné tvrdenia účastníkov, a to s poukazom na zásadu voľného hodnotenia dôkazov.

V určitom smere tu teda došlo k pokroku pokiaľ ide o rozlišovanie dvoch

základných druhov konania t.j. sporového a nesporového konania, ktoré sú ovládané

dvomi rozdielnymi princípmi, ale v praxi súdov a zodpovednosti súdov za zistenie

skutkového stavu táto novela neznamenala podstatný prelom.

4.2.2 Právna úprava v Českej republike od roku 1993

4.2.2.1  Novela OSŘ č.173/1993 Sb.

Zásadou materiálnej pravdy sa český civilný proces riadil do prijatia novely č.

171/1993 Sb. Cieľom novely bolo posilnenie zásady prejednacej pri dôslednejšom
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rozlíšení konania sporového a nesporového. Novelizované ustanovenie § 120 OSŘ248

malo posilniť zásadu prejednaciu v tom smere, že zakotvilo povinnosť súdu v zásade

vykonávať len tie dôkazy, ktoré navrhli účastníci konania. K vykonaniu dôkazov

z vlastnej iniciatívy mal súd pristúpiť len vo výnimočných prípadoch, za

predpokladu, že ich vykonanie je potrebné pre zistenie skutkového stavu. Naďalej však

zostalo nezmenené ustanovenie § 6 OSŘ, ktoré kládlo na súdy požiadavku spoľahlivého

zistenia medzi účastníkmi sporných skutočností. Legislatívne bola síce zásada

prejednacia posilnená zmenou ustanovenia § 120 OSŘ, v praxi však nedošlo

k žiadnemu podstatnému posunu, a to predovšetkým z dôvodu nezmeneného § 6 OSŘ

ako i zakotvenia povinnosti súdu vykonať dôkazy nenavrhnuté stranami, ak ich potreba

vyšla v konaní najavo. Kedy teda súd nemusel vykonávať dôkazy z vlastnej iniciatívy?

Logicky len vtedy, ak by účastníci svoje tvrdenia podopreli príslušnými dôkazmi

a počas konania dokázali zareagovať na nové skutočnosti, ktoré vyšli počas konania

najavo ďalšími návrhmi na vykonanie dokazovania. V konečnom dôsledku bol súd

zodpovedný za spoľahlivé zistenie sporných skutočností a nedostatočné splnenie tejto

zodpovednosti bolo „sankcionované“ zrušujúcim uznesením zo strany krajského súdu

pre nedostatočne zistený skutkový stav.

4.2.2.2  Veľká novela OSŘ č. 7/2009 Sb.

Snaha o prehĺbenie zásady prejednacej bola vykonaná tzv. veľkou novelou

Občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., ktorá nahradila požiadavku kladenú na súdy

vykonávať dôkazy, ak potreba ich vykonania ku zisteniu skutkového stavu vyšla

v konaní najavo požiadavkou vykonať dôkazy, ak sú potrebné ku zisteniu

skutkového stavu a vyplývajú  z obsahu spisu. Podľa dôvodovej správy „Zřetelně se

zdůrazňuje, že povinnost tvrzení a důkazní je ve sporném řízení věcí účastníků řízení.

Soud nesmí ve sporném řízení “pátrat” po důkazech. Právo soudu provádět důkazy

účastníky nenavržené se omezuje pouze na situace, kdy by soud pro formální nedostatek

důkazního návrhu účastníka nemohl provést důkaz potřebný ke zjištění sporné právně

                                                
248 Podľa § 120 ods. 3 OSŘ, 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. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování
skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.
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významné skutečnosti, která vyplývá z obsahu spisu.“ Pri porovnaní obsahového

významu novelizovaného ustanovenia § 120 ods. 3 OSŘ249 a výkladu tohto ustanovenia

obsiahnutého v dôvodovej správe sa nemôžme ubrániť dojmu, že novelizované znenie

ustanovenia § 120 ods. 3 OSŘ nezodpovedá úmyslu zákonodarcu. Z novelizovaného

ustanovenia totiž nevyplýva oprávnenie súdu vykonať dôkazy, ktoré síce účastníci

navrhli, ale tento návrh má formálne nedostatky. Je úplne nejasné, čo mal zákonodarca

na mysli pod pojmom “formálne nedostatky“, keď Občanský soudní řád neobsahuje

žiadne ustanovenie, ktoré by stanovilo nejaké formálne požiadavky pre dôkazný návrh.

Formálne požiadavky návrhu na vykonanie dokazovania neboli stanovené ani

doterajšou judikatúrou či ustálenou praxou súdov. Úmysel zákonodarcu vyjadrený

v dôvodovej správe teda nie je dostatočne premietnutý do zákonného znenia a naopak

nový pojmem zakotvený v ustanovení § 120 ods. 3 OSŘ – dôkaz „vyplývajúci z obsahu

spisu“ nie je v dôvodovej správe bližšie vysvetlený.

Je teda otázne, čo v skutočnosti rieši novelizované znenie a či bude znamenať

nejakú zmenu pre prax v podobe posilnenia prejednacej zásady spočívajúcej v posilnení

zodpovednosti účastníkov konania za zistenie skutkového stavu veci, alebo ide len

o kozmetickú, nič neriešiacu zmenu tohto ustanovenia. Samotní sudcovia250 nevidia

v zmene tohto ustanovenia žiaden praktický význam. Sú toho názoru, že sudca nebude

vykonávať dôkazy nad rámec návrhov účastníkov konania len v prípade, ak sa mu to

výslovne zakáže. Predstava sudcov, že dokazovanie je „ich vecou“ je totiž hlboko

zakorenená, je pozostatkom zásady materiálnej pravdy. Treba však dodať, že ťažko

možno očakávať zmenu v aktivite súdu či účastníkov pri zhromažďovaní dôkazov, ak

táto zmena nie je jednoznačne formulovaná prostredníctvom konkrétnych práv

a povinností.

Takisto je potrebné poukázať na skutočnosť, že na rozdiel od Slovenskej

republiky, v Českej republike aj po poslednej novele zostáva v zmysle § 6 OSŘ naďalej

                                                
249 Podľa § 120 ods. 3 OSŘ, 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.
Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového
stavu z důkazů, které byly provedeny.
250 pozri JIRSA, J.: Souhrnná novela občanského soudního řádu – příležitost ke změně. In. Právní
rozhledy, roč. 2006, č. 6, s. 198 a nasl.
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povinnosťou súdu spoľahlivo zistiť sporné skutočnosti, ktoré sú medzi účastníkmi

konania. Požiadavka spoľahlivého zistenia sporných skutočností, ako už bolo

spomenuté, zoslabuje zásadu prejednaciu, t.j. možnosť rozhodovania v zmysle pravidiel

unesenia dôkazného bremena a núti súd vykonávať dôkazy nad rámec účastníkmi

navrhnutých dôkazov. Pokiaľ nedôjde k zmene ustanovenia § 6 OSŘ, akákoľvek zmena

§ 120 OSŘ nebude zbavovať súdu povinnosti vykonávať dôkazy z úradnej povinnosti.

4.2.3 Právna úprava v Slovenskej republike od roku 1993

Mierne posilnenie zásady prejednacej priniesla novela 232/1995 Z.z., podľa

ktorej súd bol oprávnený vykonať i účastníkmi nenavrhnuté dôkazy. Nóvum spočívalo

v tom, že súd nebol povinný okrem účastníkmi navrhnutých dôkazov vykonávať ďalšie

dôkazy, naďalej však § 6 OSP zaväzoval súd k spoľahlivému zisteniu skutočností, ktoré

medzi účastníkmi boli sporné.

Najvýraznejšiu zmenu v dokazovaní však priniesol zákon č. 353/2003 Z.z.,

ktorým bol z  § 6 odstránený text vyjadrujúci zásadu vyšetrovaciu t.j. spoľahlivé

zistenie sporných skutočností. Aktuálne znenie § 6 OSP vyjadruje v podstate už len

prejedanciu zásadu, podľa ktorej súd v konaní postupuje v súčinnosti so všetkými

účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná.

Novela zaviedla úpravu, ktorá v rámci sporového konania nesie so sebou

procesnú zodpovednosť za neunesenie dôkazného bremena, teda povinnosť účastníkov

označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Len vo výnimočných prípadoch súd

môže vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie

nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Iniciatíva súdu pri vykonávaní dôkazov musí

byť teda podmienená tým, že určitý dôkaz je nevyhnutný pre rozhodnutie vo veci samej.

Táto iniciatíva súdu je vyjadrená ako oprávnenie súdu („súd môže“), na druhej strane,

ak súd nevykoná dôkaz nevyhnutný pre rozhodnutie vo veci, bude to mať za následok

nesprávne rozhodnutie vo veci.

Ani podľa predchádzajúcej právnej úpravy (stav pre novelou 353/2003 Z.z.) súd

nemal povinnosť vykonať všetky účastníkmi navrhované dôkazy a mal možnosť

rozhodnutia, ktoré dôkazy vykoná. Súdna prax však ukázala, že súdy napriek tomu
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vykonávali bezbrehé dokazovanie, čím sa dostávali do postavenia kvázi tretieho

účastníka sporu. Účelom novely bolo posilniť kontradiktórnosť konania, zvýšiť aktivitu

účastníkov a ich právnych zástupcov pri navrhovaní dôkazov, a teda preniesť na nich

v plnej miere zodpovednosť za unesenie resp. neunesenie dôkazného bremena.

V zmysle platného znenia OSP súd je teda povinný pri rozhodovaní vychádzať

z takého stavu, ktorý existenciu skutku ako predmetu konania buď preukazuje alebo

vylučuje. Pritom však musí ísť o taký skutkový stav, ktorý bol zistený z vykonaných

dôkazov, a teda vyplýva z výsledkov občianskeho súdneho konania a tento stav môže

ale i nemusí zodpovedať inak objektívnej pravde. Toto ustanovenie už nevyžaduje, aby

išlo o stav skutočný. Na základe toho možno povedať, že pre rozhodnutie veci už môže

postačovať zistenie iba pravdy procesnej, a to aj vzhľadom na možnosť voľného

hodnotenia dôkazov v zmysle ustanovenia § 132 OSP. Táto požiadavka procesného

práva už nie je založená na predchádzajúcej zásade materiálnej pravdy, ktorú súd bol

povinný zisťovať z úradnej povinnosti, ale je v prevažujúcej miere, pokiaľ ide o postup

podľa § 120 ods. 1 OSP, na zásade kontradiktórnosti procesu.

Teoreticky možno konštatovať, že pôsobenie zásady materiálnej pravdy a jej

uplatnenie je tak oslabené, že nadobúda len formálny význam, ktorý spočíva  v tom, že

súd musí rozhodovať na základe skutkového stavu veci, t.j. na základe určitého

objektivizovaného stupňa pravdy. V praxi sa však až do nedávnej novely súdy stretávali

s tým, že ich oprávnenie na vykonanie dôkazu nevyhnutného pre rozhodnutie vo veci,

ktorý nebol účastníkmi navrhnutý, bolo súdmi vyššieho stupňa chápané ako ich

povinnosť na vykonanie takéhoto dôkazu. V opačnom prípade rozhodnutie súdu prvého

stupňa považovali za rozhodnutie postihnuté vadou, čo bolo dôvodom na zrušenie

takéhoto rozhodnutia. Akákoľvek snaha zákonodarcu o posilnenie zásady prejednacej

cestou novelizácie § 6 a neskôr už len § 120 OSP, spočívajúcej v prenesení

zodpovednosti za zistenie skutkového stavu zo súdu na účastníkov konania, v praxi

stroskotala. Nech sa zákonodarca snažil akokoľvek obmedziť iniciatívu súdu pri

navrhovaní dôkazov, prax bola rovnaká. Súdy naďalej vykonávali (bezbrehé)

dokazovanie aj za situácie, že účastníci boli nečinní. Na rozdiel od Jirsu sme však toho

názoru, že sudcovia nevykonávajú dokazovanie preto, lebo takýto postup majú

„zakorenený“ ešte z čias, kedy civilný proces ovládala zásada materiálnej pravdy. Skôr
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sa prikláňame názoru, že sudcovia boli „nútení“ vykonávať dokazovanie nad rámec

návrhov účastníkov konania z dôvodu, že nevykonanie nevyhnutného hoc

nenavrhnutého dôkazu by bolo dôvodom na zrušenie rozhodnutia zo strany súdu

vyššieho stupňa, čomu sa logicky snaží každý sudca vyhnúť. Zákonodarca teda správne

vyhodnotil túto situáciu, keď pristúpil k okliešteniu právomoci súdu vyššieho stupňa

zrušiť rozhodnutie prvého stupňa. Nedostatočné zistenie skutkového stavu už samo

o sebe nie je dôvodom na zrušenie rozhodnutia, ale dôvodom na postup, podľa

ktorého súd vyššieho stupňa sám (alebo prostredníctvom súdu prvého stupňa

zopakuje príp. doplní dokazovanie.251 Práve táto zmena priniesla najväčší posun

v uplatňovaní zásady prejednacej v sporovom konaní.

4.3 Nemecko

V nemeckom civilnom procese sa uplatňuje spravidla prejednacia zásada

(Verhandlungsmaxime, Verhandlungsgrundsatz, Beibringungsgrundsatz), pričom

uplatnenie zásady vyšetrovacej (Untersuchungsmaxime, Untersuchunggrundsatz,

Inquisitionsmaxime, Amtsermitttlungsgrundsatz) je skôr výnimkou. Civilný proces totiž

vychádza z princípu slobody strán ako aj zodpovednosti strán len v prípadoch, kde je vo

verejnom záujme, aby rozhodnutie bolo založené na náležitom, rozsiahlom a pravdivom

objasnení skutočností – ako napr. v prípadoch starostlivosti o maloleté deti a s určitými

obmedzeniami i v manželských veciach –sa uplatňuje zásada vyšetrovania.252

To, že nemecký proces je ovládaný zásadou prejednacou, dokazujú

predovšetkým dve skutočnosti:

1. Súd môže vziať za základ svojho rozhodnutia len tie skutočnosti, ktoré

uviedli strany. To znamená, že súd z vlastnej iniciatívy neobjasňuje

skutkový stav.

                                                
251 pozri zákon č. 384/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
252 pozri bližšie MUSIELAK, H.J.: Grundkurs ZPO [Základný kurz OSP]. 7. vydanie. München : C.H.
Beck, 2004, s.64 až 66
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2. To, ktoré z navrhnutých dôkazov súd vykoná, závisí od správania strán.

Je potrebné preukazovať len tie skutočnosti, ktoré protistrana popiera.

Nepopierané skutočnosti, alebo tie, ktoré sú uznané nie je potrebné

preukazovať a súd má za to, že sú pravdivé. Súd je teda oprávnený

kontrolovať pravdivosť tých skutočností, ktoré mu predloží strana.253

V zmysle platnej právnej úpravy súd je oprávnený vykonať dôkazy bez návrhu

strán len výnimočne, a to v prípade nariadenia výsluchu strán, predloženia spisu (listín

vo vlastníctve strán alebo tretej osoby, úradných informácií alebo spisu či listín

z príslušného úradu), ohliadky a nariadenia znaleckého dokazovania. Podľa názoru

Najvyššieho spolkového súdu254 musí sudca aj bez návrhu strán nariadiť znalecké

dokazovanie v prípade týkajúcom sa zložitých technických alebo medicínskych otázok.

Nemeckí procesualisti255 však takýto prístup považujú za neprimeraný. Sú toho názoru,

že stranám musí stačiť, že im sudca podľa § 139 ZPO dá možnosť256, aby navrhli dôkaz.

Zdôrazňujú, že vykonanie dôkazu zo strany súdu je oprávnením súdu, nemôže však ísť

o jeho povinnosť.

V praxi súdy zásadne nevykonajú žiaden dôkaz (nanajvýš znalecké

dokazovanie) bez konkrétneho a jednoznačného návrhu strán. Takýto prístup

odôvodňujú tým, že akákoľvek iniciatíva súdu pri zhromažďovaní skutkového materiálu

by bola vykonaná v prospech jednej strany, čo by znamenalo porušenie zásady

nestrannosti súdu.

 Súd však nie je oprávnený vykonať výsluch svedka z vlastnej iniciatívy, pokiaľ

výsluch svedka strany výslovne nenavrhli. Tento zákaz výsluchu svedka vyplýva

z ustanovenia § 373 ZPO podľa ktorého, výsluch svedka sa vykoná na základe

označenia svedka a označenia skutočností, ku ktorým má byť svedok vypočutý. V praxi

                                                
253 pozri JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s.
89
254 BGH VersR 86, 545: kolízia lodí, NJW 74,1248: emisie prachu; NJW 97, 3381; 99, 1860“ dopravná
nehoda, NJW 2002, 2944: hrubé porušenie lekárskej starostlivosti;
255 pozri SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 250
256 podľa § 139 ZPO sudca spolu so stranami prerokuje stav veci a sporné skutočnosti po právnej a
skutkovej stránke, čo má viesť k tomu, aby sa strany vyjadrili k podstatným skutočnostiam a doplnili
potrebné údaje a navrhli dôkazy.
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to znamená, že pokiaľ súdy neobdržia kvalifikovaný návrh na vykonanie výsluchu

svedka, majú za to, že žiadny návrh nebol podaný. Ak by napr. žalobca v žalobe

opisoval rozhodné skutočnosti a poukázal na to, že tieto skutočnosti môže dosvedčiť

osoba XY, avšak výslovne by súd nepožiadal o výsluch tejto osoby ako svedka, súd by

z vlastnej iniciatívy nesmel túto osobu predvolať ako svedka. V prípade, že by účastník

navrhol vypočuť svedka, avšak neuviedol by súdu, aké skutočnosti chce výsluchom

svedka preukazovať, súd výsluch svedka odmietne, pretože, ako bolo uvedené vyššie,

súd je oprávnený vykonať výsluch svedka len za splnenia dvoch podmienok - na

výslovný návrh strany  a za predpokladu, že strana uvedie skutočnosti, ktoré majú byť

svedeckou výpoveďou preukázané.

Samozrejme, že je na uvážení súdu, či vykonaná dôkazy, ktoré účastníci

výslovne navrhli. Súd môže vykonanie dokazovania zamietnuť len z určitých dôvodov.

Je to v prípade:

a) neprípustnosti dôkazného prostriedku (napr. vyhlásenie rozsudku má byť

preukázané svedeckými výpoveďami),

b) ak vykonanie „vyšetrovacieho“ dôkazu (Ausforschungsbeweis,

Beweisermittlung) neprispeje k objasneniu skutkového stavu (napr. ak

účastník, ktorý vykonanie dôkazu navrhne, nie je schopný uviesť, ktoré

skutočnosti chce týmto dôkazom preukazovať),

c) zákazu dokazovania (napr. výsluch duchovného ohľadne skutočností, ktoré

sú predmetom spovedného tajomstva),

d) protiprávne získaného dôkazu (napr. nelegálne získaná nahrávka),

e) ak by vykonanie dôkazu bolo nadbytočné (napr. má byť preukázaná

skutočnosť, ktorú súd už považuje za preukázanú),

f) ak jeho vykonanie mohlo spôsobiť prieťahy v konaní257 (tejto problematike

sa budeme bližšie venovať v kapitole venovanej koncentrácii konania),

g) nepodstatného dôkazu258 (skutočnosť, ktorá má byť preukazovaná nie je

podstatná),

                                                
257 pozri bližšie JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianke právo procesné]. München : C.H.Beck,
2003, s. 215
258 pozri SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 251,
BGH 53, 261NJW 93, 1391
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h) nehospodárnosti (pri nízkej hodnote predmetu sporu je možné navrhovaný

dôkaz zamietnuť ako „nanajvýš neekonomický“)259

i) nedostatočného označenia dôkazu (napr. nedostatočné označenie mena

svedka príp. adresy). Ak v návrhu alebo písomnom vyjadrení protistrany je

navrhnutý výsluch svedka, ktorý je nedostatočne označený, napr. svedok

N.N. alebo chýba adresa svedka, nie je to dôvodom na to, aby súd nebral do

úvahy takýto návrh na vykonanie dôkazu. Súd má vyzvať stranu, ktorá

takýto dôkaz navrhla, aby v určitej lehote riadne označila svedka, ktorého

žiada vypočuť. V prípade, že strana v stanovenej lehote označenie svedka

nedoplní resp. neopraví, súd má právo takýto návrh zamietnuť z dôvodu

uvedeným pod bodom f). Obdobne tak postupujú súdy i v prípade označenia

listiny. Často sa v praxi stáva, že strana označí dôkaz celý spis príslušného

úradu bez konkretizácie dokumentu, ktorý má určité skutočnosti

preukazovať. Nie je povinnosťou súdu dať si pripojiť celý spis a z neho si

vytiahnuť tie informácie, ktoré sú v prospech strany, ktorá tento dôkaz

navrhla260,

j) ak dokazovanie sa týka výšky náhrady škody (v prípade, že sa má

preukazovať, či škoda vznikla a v akej výške, rozhodne o tom súd pri

zohľadnení všetkých okolností podľa voľnej úvahy),

k) ak sa dokazovanie týka skutočností, o ktorej už bolo právoplatne

rozhodnuté v inom konaní, ktoré je pre obe strany záväzné.

Nie je však prípustné, aby súd zamietol vykonať dokazovanie z dôvodu, že je tak

silno presvedčený o opaku ohľadne skutočnosti, ktorá má byť preukazovaná, že ani

pozitívny výsledok navrhnutého dokazovania by na tom nič nemohol zmeniť.261

Rovnako tak nie je prípustné zamietnuť dôkaz z dôvodu, že tvrdenie odporuje

typickému   priebehu  alebo  že  navrhnutý  svedok  nie  je  vierohodný.262  Súd  nesmie

                                                
259 BVerfGE 50, 35f.
260 pozri bližšie BALZER, CH.: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess [Dokazovanie
a hodnotenie dôkazov v civilnom procese]. Berlin : Erich Schmidt, 2001, s.44
261 pozri BVerfG NJW 93, 255
262 pozri BGH NJW 86, 1542
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zamietnuť návrh na vykonanie ohliadky, výsluch svedka alebo znalecké dokazovanie

s odôvodnením, že tento dôkaz bol vykonaný už v inom konaní.

4.4  Materiálne vedenie procesu

4.4.1 Materiálne vedenie procesu v nemeckom občianskom súdnom konaní

Zásadu prejednaciu do určitej miery zoslabuje tzv. objasňovacia povinnosť

súdu (gerichtliche Frage- und Aufklärungsplicht). Toto označenie je však zavádzajúce,

pretože § 139 ZPO výslovne neukladá súdu povinnosť, dokonca ho ani neoprávňuje

z vlastnej iniciatívy, bez ohľadu na procesné strany, zabezpečiť objasnenie skutkového

stavu. Podľa § 139 ZPO súd, ak je to potrebné, prerokuje stav veci a sporné skutočnosti

so stranami po právnej a vecnej stránke a za týmto účelom kladie stranám otázky, príp.

uloží stranám doplniť skutkové tvrdenia a označiť dôkazy. Tento postup nazývaný i ako

materiálne procesné vedenie (Materielle Prozessleitung) vyplýva z potreby usmerniť

strany, zamerať ich pozornosť na predmet sporu a na podanie informácií potrebných pre

správne rozhodnutie súdu. Takýto postup súdu voči stranám má  zabrániť zbytočnému

zaťažovaniu ako súdu tak i strán pre rozhodnutie nepodstatnými informáciami, má

prispieť k tomu, aby v spore nebola úspešná tá šikovnejšia a múdrejšia strana, ale tá

strana, ktorá je v práve. „Proces totiž nie je futbalová hra a sudca nie je rozhodca, ktorý

dbá len na dodržiavanie pravidiel a po zápase odovzdá víťaznú trofej – rozsudok“. 263

Nejde však o nejaké poručníkovanie zo strany súdu, ale o spoluprácu medzi

stranami a súdom, ktorá je dôležitá pre rýchle, racionálne a spravodlivé ukončenie

sporu, ale má veľký význam z hľadiska akceptovateľnosti rozhodnutia stranami.

Samozrejme, materiálne vedenie súdu má svoje hranice, ktoré vyplývajú z princípu

panstva strán (Prinzip der Parteiherrschaft) nad predmetom konania ako aj

z povinnosti súdu na nestranné a rovnaké zaobchádzanie so stranami.264 Ak strana

                                                
263 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 92
264 ZÖLLER, R. a kol.: Zivilprozessordnung [Občiansky súdny poriadok]. Köln : Verlag Dr. Otto
Schmidt, 2007, 620-624
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napriek poučeniu súdu nedoplní svoje skutkové tvrdenia a nenavrhne dôkaz, je

vylúčené, aby to namiesto nej urobil súd z vlastnej iniciatívy.

 Povinnosť súdu prediskutovať sporné skutočnosti zo skutkového a právneho

hľadiska platí všeobecne, t.z. nielen v prípade nedostatočného a nejasného podania,

zahŕňa povinnosť skompletizovania a konkretizovania predmetu sporu. Prostriedky,

ktorými sa vec prejednáva resp. prerokuje sú poučenia a otázky, ktorých cieľom je

orientovať strany na právnu a skutkový stránku veci. Uplatnenie nových doteraz

nevyužitých nárokov, námietok alebo návrhov je výlučne vecou strán, súd na ne nesmie

poukazovať, nakoľko by išlo o porušenie zásady nestrannosti. Súd nesmie v žiadnom

prípade stranami tvrdené skutočnosti hodnotiť, ale len dbať o to, aby skutkové tvrdenia

boli úplné, a viedli k objasneniu skutkového stavu. Súd má povinnosť prerokovať vec

so stranami nielen v počiatočnom štádiu konania, ale kedykoľvek keď vyvstane potreba

počas konania. Súd má možnosť komunikovať so stranami i mimo pojednávania.

V súčasnej dobe nie je vylúčené prerokovanie veci prostredníctvom telefónnej

konferencie či internetu.265

Hranice tejto v podstate poučovacej povinnosti sú otázne. Jednoznačnú odpoveď

nedáva ani platná judikatúra. Samozrejme má bezpochyby platiť, že sudca nie je

oprávnený a ani povinný poskytovať právne poradenstvo. To môže poskytnúť stranám

len ich právny zástupca. Súd má len dbať o to, aby strany neutrpeli ujmu pretože mylne

posúdili svoju právnu situáciu. Súd sa teda má postarať o tom, aby strana podala účelné

návrhy, úplné vysvetlenie skutkového stavu a označila dôkazy. 266

4.4.2 Materiálne vedenie procesu v slovenskom občianskom súdnom konaní

V slovenskej právnej úprave absolútne absentuje materiálne vedenie procesu,

ako to pozná nemecký civilný proces a v určitej modifikovanej forme i český civilný

proces. Pokiaľ ide o povinnosť účastníka konania úplne uviesť všetky podstatné

skutočnosti, táto povinnosť vyplýva len z ustanovenia §§ 79 ods. 1 a  101 ods. 1, 114

                                                
265 pozri bližšie  ZÖLLER, R. a kol.: Zivilprozessordnung [Občiansky súdny poriadok]. Köln : Verlag Dr.
Otto Schmidt, 2007, s. 620 - 624
266 pozri  MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno : Masarykova univerzita, 1997,
s. 165
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ods. 3 a 120 ods. 1 OSP.267 V prípade, že účastník neuvedie všetky podstatné

skutočnosti (a nie je tu daný postup podľa § 43 ods. 2 OSP – odmietnutie konania), nie

je povinnosťou súdu nejakým spôsobom nasmerovať účastníka k tomu, aby poskytol

súdu úplné skutočnosti, od ktorých odôvodňuje svoj právny nárok. Treba však

poznamenať, že účastníci k tejto povinnosti pristupujú v občianskom súdnom konaní

nedbanlivo. Pojem „prispieť“, použitý v § 101 ods. 1 OSP zrejme u účastníkov evokuje

predstavu, že ide o nejakú marginálnu, doplnkovú, všeobecnú povinnosť. Z obsahového

hľadiska potom žaloby obsahujúce iba základné, neúplné skutkové tvrdenia nie sú

výnimočné, rovnako ako žaloby neurčité a nezrozumiteľné.

V zmysle platnej právnej úpravy súd môže len účastníkom uviesť, ako sa mu

„javí vec“268 na základe doteraz tvrdených a preukazovaných skutočností. Tento pohľad

súdu môže byť podnetom pre účastníka konania k doplneniu ďalších relevantných

skutočností s cieľom zmeniť doterajší názor súdu na vec. Ďalším podnetom pre

následnú aktivitu účastníka doplniť svoje skutkové tvrdenia je konštatovanie súdu na

začiatku pojednávania, ktoré skutkové tvrdenia účastníkov považuje za zhodné a ktoré

zostali sporné.269

Vzhľadom k tomu, že v slovenskom procese má dôkaz výsluchom účastníka

rovnakú dôkaznú silu ako iné dôkazy získané prostredníctvom iných dôkazných

prostriedkov, musíme konštatovať, že v praxi materiálne vedenie nachádza svoje

vyjadrenie práve pri vykonávaní výsluchu účastníka konania. Výsluchom účastníka

konania je často v skutočnosti nahradzovaná povinnosť tvrdenia. Výsluch účastníka je

                                                
267 podľa § 79 ods. 1, veta druhá,  OSP, návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 ) obsahovať
(...), pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností (...).
Podľa § 101 ds.1 OSP, účastníci sú povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že
pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny
súdu.
Podľa § 114 ods. 3 OSP, Ak to povaha veci alebo okolnosti prípadu vyžadujú, môže súd s
výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 a § 153b ods. 5 uložiť odporcovi uznesením, aby sa k veci
písomne vyjadril a v prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení
rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy
na preukázanie svojich tvrdení. Na podanie vyjadrenia určí súd lehotu.
Podľa § 120 ods. 1, veta prvá OSP, účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
268 podľa § 100 ods. 1 OSP veta druhá, počas konania môže súd účastníkom uviesť, ako sa na základe
doteraz tvrdených a preukazovaných skutočností javí právne posúdenie veci.
269 podľa § 118 ods. 2 OSP, po vykonaní úkonov podľa odseku 1 predseda senátu alebo samosudca podľa
doterajších výsledkov konania uvedie, ktoré právne významné skutkové tvrdenia účastníkov je možné
považovať za zhodné, ktoré právne významné skutkové tvrdenia zostali sporné a ktoré z nahrnutých
dôkazov budú vykonané a ktoré dôkazy súd nevykoná, aj keď ich účastníci navrhli.



119

tak prostriedkom, ktorým sa de facto odstraňuje nedostatočne splnená povinnosť

tvrdenia účastníkov, či už žalobcu alebo žalovaného, a tak sa vytvára skutkový základ

pre ďalšie konanie resp. pre ďalšie dokazovanie.

4.4.3 Materiálne vedenie procesu v českom občianskom súdnom konaní

Česká právna úprava je v oblasti materiálneho vedenia sporu oproti slovenskej

právnej úprave v značnom predstihu. Právnym základom povinnosti tvrdenia sú §§ 79,

101 ods. 1 písm. a), 114 a ods. 2 písm. a), 114b ods. 1, 114c ods. 3 písm. b) 118a ods. 1,

118b ods. 1, 119a ods. 1, 120 ods. 1 OSŘ270.

                                                
270 podľa § 79 ods. 1, veta druhá OSŘ, návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 ods. 4 ) obsahovat
(...) vylíčení rozhodujících skutečností (...);
Podľa § 101 ods. 1 písm. a) OSŘ, k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména
tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuj –li všechna potřebná tvrzení žaloba
(návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou je v průběhu řízení;
Podľa § 114a ods. 2, písm. a) OSŘ, za tím účelem předseda senátu žalovaného, popřípadě ostatní
účastníky, kteří nepodali návrh na zahájení řízení, vyzve, aby se ve věci písemně vyjádřili a aby soudu
předložili listinné důkazy, jichž se dovolávají, ledaže se takový postup jeví s ohledem na povahu věci
neúčelným;
Podľa § 114b ods. 1 OSŘ, vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci
rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem,
může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas
vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok
uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu,
a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých
tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a ve věcech
uvedených v § 120 odst. 2.
Podľa § 114c ods. 3 písm. b) OSŘ, při přípravném jednání předseda senátu zejména vyzve účastníky, aby
do protokolu doplnili svá potřebná tvrzení o skutečnostech rozhodných pro věc a návrhy na provedení
důkazů k jejich prokázání a aby splnili své další procesní povinnosti, a poskytne účastníkům potřebná
poučení; § 118a zde platí obdobně;
Podľa § 118a ods. 1 OSŘ, ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné
skutečnosti nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem
má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy;
270 podľa § 118b ods. 1 OSŘ, ve věcech, v nichž byla provedena jednání podle § 114c, mohou účastníci
uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení přípravného
jednání, popřípadě do uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech
významných pr ověc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností
(§ 114c ods.4). Pokud nebyla provedena příprava jednání podle § 114c, mohou účastníci uvést rozhodné
skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení prvního jednání, popřípadě
do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných pro
věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později
uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo
důkazy, jimž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po
přípravném jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo
důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností
podle § 118a ods. 2.
Podľa § 119a, ods. 1 veta prvá OSŘ, před skončením jednání je předseda senátu povinen, s výjimkou věcí
uvedených v § 120 odst. 2, účastníky přítomné při jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti musí
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Z dôvodu prehĺbenia koncentrácie konania (ktorá v slovenskej úprave nie je tak

výrazná) v rámci prípravného konania má súd možnosť nasmerovať strany k predmetu

sporu tým, že účastníkov vyzve, aby doplnili potrebné tvrdenia o rozhodných

skutočnostiach a doplnili dôkazy. K tomuto im súd dáva potrebné poučenia. O aké

poučenia pôjde, nie je v zákone uvedené, avšak možno predpokladať, že ide o poučenia

ohľadne procesných práv a povinností účastníkov konania, najmä poučenia smerujúce

k splneniu si povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti. Aké konkrétne úkony budú

v rámci prípravného konania vykonané zo strany súdu, to je záležitosťou samotného

súdu. V prípravnom konaní by však súd mal zistiť, ktoré tvrdené skutočnosti sú medzi

účastníkmi sporné, a teda čo bude predmetom dokazovania.

Súčasťou predbežného konania môže byť i výsluch účastníka konania, avšak

nejde o výsluch ako dôkazný prostriedok v zmysle § 131 OSŘ, skôr ide o výsluch

vykonaný za účelom doplnenia skutkových tvrdení účastníka konania.

Ak počas konania vyjde najavo, že je tu ďalšia významná skutková okolnosť,

o ktorej súd (a často ani účastníci) doposiaľ neuvažovali, je nutné, aby súd poznal

tvrdenia účastníkov o tejto skutočnosti, teda, aby vedel, a akej konkrétnej podobe sa

podľa účastníkov konania táto skutočnosť udiala v obraze skutkového deja

vymedzeného žalobou. Je preto potrebné, aby súd účastníkovi sprístupnil svoj pracovný

záver o neúplnosti skutkových tvrdení, vysvetlil, v čom táto neúplnosť spočíva,

a umožnil účastníkom uviesť svoju vlastnú skutkovú verziu. Nie je totiž prípustné, aby

súd vychádzal z výsledkov vykonaného dokazovania či zo skutočností, ktoré inak vyšli

najavo bez toho, aby účastníkom umožnil chýbajúce skutočnosti doplniť alebo

vysvetliť. Len ak bol účastník poučený, a napriek poučeniu neuviedol svoju skutkovú

verziu, môže súd voči účastníkom vyvodiť záver neunesenia bremena tvrdenia.271

                                                                                                                                              
uvést a že důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později uplatněné
skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a.
Podľa § 120 ods. 1OSŘ, účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje,
které z navrhovaných důkazů provede.

271 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 547 - 548
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4.5 Resumé

Z doteraz uvedeného vyplýva, že podstatným znakom zásady prejednacej je to,

že zodpovednosť za zistenie skutkového stavu je v sporovom konaní prenechaná

predovšetkým na účastníkov konania. Táto zodpovednosť so sebou prináša povinnosť

tvrdenia rozhodujúcich skutočností ako i povinnosť navrhnúť či predložiť súdu dôkazy

na podporu svojich tvrdení (bremenu tvrdenia a bremenu dôkaznému sme sa venovali

vo všeobecnej časti). Novelami posledných 15 rokov sa zákonodarcovia Českej ako

i Slovenskej republiky snažili v sporovom konaní o návrat k zásade prejednacej. Ako

však bolo uvedené, zmeny v civilnom konaní sa predovšetkým dotýkali riešenia otázky

kto a v akej miere má navrhovať dôkazy. Jednotlivé zmeny procesného predpisu viedli

k snahe o posilnenie aktivity účastníka pri navrhovaní dôkazov s tým, že iniciatíva súdu

v tejto oblasti má byť subsidiárna, skôr výnimočná. Zakotvenie požiadavky

„výnimočnosti“ však v praxi neprinieslo žiaden posun od princípu materiálnej pravdy,

nakoľko buď samotné súdy prvého stupňa považovali za svoju povinnosť náležite zistiť

skutkový stav,272 alebo náležité zistenie skutkového stavu bolo nevyhnutnou

podmienkou pre potvrdenie príp. zmenu rozhodnutia súdmi vyššieho stupňa. Až

prenesenie povinnosti doplniť skutkový stav vykonaním dokazovania zo strany

odvolacieho súdu, podľa nášho názoru, viedlo v konečnom dôsledku k faktickému

posilneniu zásady prejednacej v občianskom súdnom konaní. Dovtedy totiž odvolacie

súdy pod rúškom nedostatočne zisteného skutkového stavu alibisticky rušili rozhodnutia

prvostupňových súdov, následkom čoho bolo „pingpongovanie“ veci medzi

prvostupňovým a odvolacím súdom.

Je nesporné, že nepriamym dôsledkom uplatnenia zásady prejednacej je

i zrýchlenie konania, pretože účastníci majú najlepšiu vedomosť o skutkovom stave, sú

„zžití“ s prebiehajúcim sporom a vedia najlepšie uviesť, akými dôkazmi by nimi

tvrdené skutočnosti mohli byť preukázané. Máme však za to, že pri každej novele

občianskeho súdneho poriadku smerujúcej k posilneniu zásady prejednacej je potrebné

                                                
272 Požiadavka spoľahlivého zistenia sporných skutočností je naďalej nesystémovo zakotvená v českom
občianskom súdnom poriadku, čo však nekorešponduje so zámerom zákonodarcu (vyjadrenom
v ostatných novelách) preniesť zodpovednosť za zistenie skutkového stavu na účastníkov konania.
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mať na zreteli účel súdneho konania, ktorým je poskytnutie spravodlivej ochrany práv

a oprávnených záujmov účastníkov. Úspech v spore by preto nemal byť len výsledkom

„šikovnosti“ strany príp. jej právneho zástupcu pri predkladaní procesných návrhov

a námietok, ale mal by byť výrazom spravodlivosti. Súd by mal mať vždy možnosť

vykonať dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, avšak len výnimočne, pričom otázku

posúdenia požiadavky „výnimočnosti“ by vyriešila samotná súdna prax a tomu

zodpovedajúca judikatúra. Sme však zároveň toho názoru, že súd by mal byť limitovaný

vo svojej iniciatíve nielen kritériom výnimočnosti ale i zákazom vykonávať niektoré

dôkazné prostriedky ako je výsluch svedka, ktorý by bol viazaný na výslovný návrh

účastníka konania tak, ako je tomu v nemeckej právnej úprave. Každý účastník bez

ohľadu na svoje vzdelanie totiž vie zhodnotiť, či ním tvrdené skutočnosti resp. priebeh

skutočností videla, počula alebo iným spôsobom vnímala iná osoba. K návrhu na

výsluch svedka teda nie je potrebná iniciatíva súdu. Rovnako by súd nemal iniciatívne

vykonávať dôkazy, na základe ktorých vnesie do konania nové skutočnosti. Každá

relevantná skutočnosť je na prospech vždy len jednej strany, preto takáto súdna

iniciatíva je podľa nášho názoru v rozpore so zásadou nestrannosti súdu.

V neposlednom rade je potrebné uviesť, že akákoľvek snaha o prenesenie

zodpovednosti na účastníkov konania za zistenie skutkového stavu musí byť

sprevádzaná vedením súdu v podobe poskytovania príslušných poučení. Nie je totiž

možné pripustiť stav, keď účastník konania neuspeje v spore len preto, že netvrdil

skutočnosti, pretože nevedel, že sú pre rozhodnutie podstatné. Požiadavka „tvrdenia

všetkých pre rozhodnutie veci významných skutočností“ či „úplného opísania všetkých

potrebných skutočností“ tak musí byť sprevádzaná náležitým poučením zo strany súdu.

Nemecký civilný proces túto povinnosť súdu pozná ako „materiálne vedenie“.

Zakotvenie povinnosti súdu materiálneho „nasmerovania“ sporových strán nielenže

garantuje sporovým stranám, že rozhodnutie súdu pre nich nebude prekvapivé, ale

v praxi umožňuje na strany preniesť plnú zodpovednosť za zistenie skutkového stavu.

Poučovacej povinnosti súdu sa budeme bližšie venovať v šiestej kapitole.
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5 KONCENTRÁCIA KONANIA

Základná charakteristika zásady koncentrácie je obsiahnutá už vo všeobecnej

časti tejto práce. Je nepochybné, že táto zásada predstavuje inštrument k urýchleniu

konania, podľa ktorej účastníci si musia splniť povinnosť tvrdenia a povinnosť dôkaznú

do určitého zákonom stanoveného alebo súdom určeného okamžiku. V prípade, že tieto

povinnosti nesplnia, musia znášať negatívne následky. Súd totiž na neskoro uvedené

skutkové tvrdenia a dôkazy (až na niektoré výnimky) nemôže prihliadnuť, čo

v konečnom dôsledku môže mať za následok nepriaznivé rozhodnutie pre účastníka

konania.

Všetky tri porovnávané právne úpravy prešli v posledných rokoch (v prípade

Nemecka v posledných desaťročiach) zmenami, vykonanými s cieľom urýchliť súdne

konania. Požiadavka prejednania veci v primeranej dobe je súčasťou práva na súdnu

ochranu. Zdĺhavé konania môžu obmedziť alebo zabrániť spravodlivosti, ak práve pre

dĺžku konania nebude môcť byť rozhodnutie súdu vykonateľné. Iustitiae dilatio est

quaedam negatio (odďaľovanie spravodlivosti je ako odmietnutie spravodlivosti). Práve

neprimeraná dĺžka konania bola motívom pre urýchlenie konania prostredníctvom jeho

koncentrácie.

K zavádzaniu alebo k prehĺbeniu koncentrácie v súdnom konaní je však

nevyhnutné pristupovať zvlášť citlivo, pretože oproti požiadavke na urýchlenie konania

stojí požiadavka náležitého zistenia skutkového stavu. Je preto potrebné zachovať

správnu mieru medzi bezbrehým, rozvláčnym a zdĺhavým dokazovaním

a rozhodovaním na základe fiktívneho skutkového stavu. Je potrebné si uvedomiť, že

rýchly proces nie je bezproblémový. Zistenie a zváženie všetkých skutkových

a právnych  okolností prípadu si vyžaduje čas. Rýchlosť a dôslednosť sa navzájom

„znášajú“ len obmedzene. Ak sa má proces zrýchliť, treba počítať s tým, že môže vzrásť

počet nesprávnych rozhodnutí.273

                                                
273 pozri JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s.
107
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5.1 Česká republika

Dňa 1.7.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 7/2009 Sb., ktorý prehlbuje zásadu

koncentrácie konania a kladie tak na účastníkov väčšiu zodpovednosť za podanie

včasných skutkových tvrdení a predloženie potrebných dôkazov.

5.1.1 Kvalifikovaná výzva v zmysle § 114b OSŘ

Ustanovením § 114b OSŘ novela zaviedla tzv. kvalifikovanú výzvu, na základe

ktorej, ak to vyžaduje povaha veci alebo okolnosti prípadu, alebo ak bolo vo veci

rozhodnuté v rozkaznom konaní, môže súd žalovanému uložiť, aby sa k veci písomne

vyjadril, a ak nárok žalobcu úplne neuzná, uviedol rozhodujúce skutočnosti, na

ktorých zakladá svoju obranu, pripojil listinné dôkazy, alebo označil dôkazy atď.

Z takto formulovaného znenia však nie je jednoznačné, kedy v skutočnosti súd môže

využiť inštitút kvalifikovanej výzvy (okrem prípadov, kedy bolo rozhodnuté

v rozkaznom konaní), pretože pojmy „povaha veci“ a „okolnosti prípadu“ sú pojmami

neurčitými, teda prinášajú so sebou odlišné výklady. Samozrejme, rozhodnutie o tom, či

konkrétny prípad spadá pod uvedené kritériá je na rozhodnutí jednotlivého sudcu.

Otázne je, či práve odlišný výklad uvedených neurčitých pojmov nebude v praxi

zakladať odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. a) OSŘ.274

Doterajšia judikatúra objasňujúca pojem „povaha veci“ či „okolnosti prípadu“ je

poskromná. Podľa platnej judikatúry povaha veci vyžaduje uznesenie podľa § 114b OSŘ

predovšetkým vtedy, ak je zisťovanie skutkového stavu veci s ohľadom na

predpokladané množstvo odlišných tvrdení účastníkov a navrhovaných dôkazov

mimoriadne obtiažne, a kedy bez znalosti stanoviska žalovaného nie je možné prvé

pojednávanie pripraviť tak, aby pri ňom bolo spravidla možné vec rozhodnúť. Okolnosti

prípadu odôvodňujú vydanie uznesenia podľa § 114b OSŘ predovšetkým v takom spore,

kedy doterajšie poznatky ukazujú, že – hoci by podľa  svojej  povahy  nemuselo ísť o vec

                                                
274 podľa § 205 ods. 2 písm. a) OSŘ, nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud
prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního
stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát.
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z hľadiska zisťovania skutkového stavu mimoriadne obtiažnu – sú tu také mimoriadne

skutočnosti, ktoré vedú k záveru, že bez písomného vyjadrenia žalovaného vo veci

nemôže byť prvé pojednávanie pripravené tak, aby pri ňom mohlo byť o spore

rozhodnuté. V úplne jednoduchých veciach, ktoré nevyžadujú podrobnejšiu

a rozsiahlejšiu prípravu konania, je vydanie uznesenia podľa § 114b OSŘ vylúčené. 275

Vydanie kvalifikovanej výzvy formou uznesenia bude okrem zákonom

uvedených prípadov276 vylúčené i v prípade, že žaloba bude zjavne bezdôvodná alebo

trpí vadami, ktoré súdu bránia pokračovať v konaní .277 Uznesenie o koncentrácii

konania je teda možné vydať len vtedy, keď zo skutočností uvedených v žalobe úplne

a bezo zbytku vyplývajú všetky nároky vznesené žalobcom napr. vrátane splatnosti

záväzku, ktorá je určujúca pre stanovenie doby vzniku nároku na úrok z omeškania. 278

Inak by navodenie skutkovej fikcie o tom, že skutočnosti uvedené v žalobe sú pravdivé,

nemohli viesť k vydaniu rozsudku pre uznanie, pretože i napriek tejto fikcii by zostali

určité v žalobe uvedené skutočnosti neobjasnené, ktoré sú dôležité pre posúdenie

žalobcovho nároku.

Ani platná judikatúra však nepriniesla jednotnosť v názoroch sudcov ohľadne

toho, v ktorých prípadoch možno aplikovať kvalifikovanú výzvu, nakoľko vždy ide

o subjektívny pohľad na vec t.j. jeho povahu a okolnosti. V praxi sa teda stávajú

prípady, keď niektorí sudcovia vydávajú výzvu v zmysle § 114b OSŘ napr.

i v konaniach o určenie výživného na manžela, pretože podľa ich názoru povaha veci to

pripúšťa, iní sudcovia takýto postup odmietajú. Argumentujú tým, že konanie je síce

právne jednoduché, ale býva skutkovo zložité, napr. pri zisťovaní zárobkových

a majetkových pomerov účastníkov. Iní považujú vec za právne i skutkovo jednoduchú,

preto postupujú len v zmysle § 114 a ods. 2 písm. a) OSŘ alebo predvolajú účastníkov

k prípravnému pojednávaniu či priamo nariadia vo veci pojednávanie.

Vzhľadom k tomu, že pojmy „povaha veci“ a „okolnosti prípadu“ sú, ako sme

vyššie uviedli, nejasnými pojmami, sudcovia z opatrnosti, aby „neriskovali“ zrušenie

rozsudku pre uznanie z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie výzvy, túto

                                                
275 pozri SJ 173/2004
276 pozri znenie § 114b ods. 1 pod odk. 267
277 pozri rozhodnutie NS ČR zo dňa 21.10.2003, sp. zn. 29 Odo 296/2003. SJ 153/2003
278 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 169
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výzvu v zmysle § 114b OSŘ nevyužívajú, nakoľko súčasný občanský soudní řád im

poskytuje ďalšie možnosti koncentrácie konania.279.

Pri zohľadnení problémov, ktoré uvedené neurčité pojmy prinášajú v praxi,

nezostáva nič iné, len súhlasiť s názormi280, podľa ktorých by mala byť podmienka

„povahy veci“ i „okolnosti prípadu“ pre vydanie kvalifikovanej výzvy vypustená a malo

by byť ponechané na úvahu súdu, či kvalifikovanú výzvu aplikuje alebo nie.

5.1.1.1  Lehota na vyjadrenie

Žalovaný má minimálne 30 dní k tomu, aby sa vo veci písomne vyjadril.281

Ak súd rozhodol platobným rozkazom, môže súd žalovanému zaslať kvalifikovanú

výzvu spolu s platobným rozkazom, alebo výzvu súdu priamo včleniť ako ďalší výrok

platobného rozkazu, podľa ktorej lehota na vyjadrenie začína plynúť odo dňa podania

odporu na súd.282 Zákon stanovuje minimálnu dĺžku lehoty 30 dní, pričom je na

konkrétnom sudcovi, či pristúpi k jej predĺženiu alebo nie, a to zrejme v závislosti od

zložitosti (či už skutkovej alebo právnej) konkrétneho prípadu. Najvyšší súd ČR je

nejednotný v názore na charakter lehoty283. Zatiaľ čo v rozhodnutí 32 Odo 1093/2004

najvyšší súd vyjadril názor, že v danom prípade ide o lehotu zákonnú - v takom prípade

by bolo možné  neuplatniť fikciu uznania len na základe žiadosti o odpustenie

zmeškania lehoty, nakoľko zákonnú lehotu nie je možné predĺžiť - v rozhodnutí 22 Cdo

4272/2007 najvyšší súd považoval uvedenú lehotu za lehotu sudcovskú s možnosťou jej

predĺženia.

                                                
279 pozri § 114c OSŘ, 118b OSŘ
280 pozri JIRSA, J.: Souhrnná novela občanského soudního řádu - příležitost ke změně. In: Právní
rozhledy, roč. 2009, č. 6, s. 198
281 Podľa § 114b ods. 2 OSŘ, k podání vyjádření podle odstavce 1 předseda senátu určí lhůtu, která
nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem,
elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne
podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému
platebnímu rozkazu.
282 pozri napr. rozhodnutie NSČR 30 Cdo/2602/2004 zo dňa 30. novembra 2005
283 pozri KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĽÁKOVÁ, K.: Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy
koncentrace v civilním soudním řízení z pohledu praxe. In: Právní rozhledy, roč. 2010, č. 12, s. 441
a nasl.
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5.1.1.2   Vyjadrenie žalovaného

Aplikačné problémy môžu nastať pri posudzovaní, či sa žalovaný dostatočne

vyjadril k jednotlivým skutočnostiam uvedeným v žalobe, resp. či dostatočne objasnil

skutkové okolnosti, na ktorých zakladá svoju obranu, teda či písomný prednes

žalovaného je dostatočne substancovaný. Naskytuje sa teda otázka, či žalovaný napriek

tomu, že reaguje na výzvu súdu vystavuje sa nebezpečenstvu uplatnenia fikcie uznania

žalobcom uplatňovaného nároku z dôvodu, že jeho vyjadrenie nebude súdom

považované za dostatočné. Je potrebné, aby žalovaný uviedol všetko, čo mu je o veci

známe, alebo stačí ak stručne reaguje na skutočnosti obsiahnuté v žalobe? Na uvedené

otázky dáva odpoveď už samotné zákonné znenie. Podľa § 114b ods. 5 OSŘ následky

pre žalovaného vo forme vydania rozsudku pre uznanie môžu nastať len v prípade, ak sa

žalovaný k veci napriek výzve súdu v stanovenej lehote nevyjadrí. Zákon „sankcionuje“

žalovaného za to, že nereagoval včas, nie za to, že jeho vyjadrenia nie sú dostatočne

kvalifikované. Platná judikatúra potvrdzuje tento právny záver, keď uvádza, že

vyjadrenie žalovaného k výzve podľa § 114b OSŘ, ktoré obsahuje opísanie skutočností

žalovaným považované za rozhodné vo veci, nespôsobuje vznik fikcie uznania nároku,

i keď ide o obranu právne nevýznamnú a nedostačujúcu.284

Niektorí autori285 vyjadrili názor, aby v prípade nedostatočného opísania

rozhodných skutočností zo strany žalovaného bol daný postup súdu podľa § 43 OSŘ.

V danom prípade možno argumentovať, že žalovaný má rovnako ako žalobca právo na

rovnaké zaobchádzanie zo strany súdu, čo je vyjadrením zásady rovnosti účastníkov

konania, a teda má právo, aby ho súd na vady a nedostatky jeho vyjadrenia upozornil,

príp. vyzval na ich odstránenie a doplnenie vyjadrenia obdobne, ako je tomu pri

odstraňovaní vád návrhu podľa § 43 OSŘ. Okrem toho ustanovenie § 43 OSŘ sa

vzťahuje na každé podanie ktoréhokoľvek účastníka konania, ktoré neobsahuje

stanovené náležitosti. Samozrejme možno protiargumentovať, že podaniu návrhu

žalobcom nepredchádza žiadne poučenie zo strany súdu, čo má žaloba obsahovať.

                                                
284 Pozri SJ 2/2004, s. 59
285 KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĽÁKOVÁ, K.: Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. In: Právní rozhledy, roč. 2010, č. 12, s. 441 a nasl.
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Otázne však je, aký by bol ďalší postup súdu, ak by žalovaný na výzvu súdu v zmysle §

43 OSŘ nereagoval, príp. reagoval rovnako nekvalifikovane ako predtým. Bol by

v takom prípade daný dôvod na rozhodnutie rozsudkom pre uznanie?

Podľa nášho názoru už samotná reakcia žalovaného (nech je akákoľvek) je

prejavom toho, že žalovaný má záujem spor riešiť, preto je na mieste ďalší postup súdu

buď v podobe prípravného pojednávania podľa § 114c OSŘ alebo pojednávania podľa §

115 a nasl. OSŘ.

5.1.1.3 Následky nečinnosti žalovaného

V prípade, že žalovaný nereaguje včas na kvalifikovanú výzvu súdu a ani súdu

v stanovenej lehote neoznámi, aký vážny dôvod mu v tom bráni, platí fikcia, že

žalovaný nárok žalobcu uznáva.286 Uvedené ustanovenie prinieslo so sebou vlnu

kritiky287 kvôli „sankcii“ voči žalovanému, ktorú predvída ustanovenie § 114b ods. 5

OSŘ, teda uplatneniu rozsudku pre uznanie.

V danom prípade by sa podľa nášho názoru mal uplatniť rozsudok pre

zmeškanie podľa § 153 b) OSŘ, pretože predpokladom vydania takéhoto rozsudku je

práve zmeškanie úkonu žalovaného. Je prinajmenšom nesystémové a i nelogické, ak

zákon v prípade nereagovania (resp. oneskoreného reagovania) žalovaného na

kvalifikovanú výzvu uplatní rozhodnutie rozsudkom pre uznanie a pri nedostavení sa na

prvé pojednávanie uplatní rozsudok pre  zmeškanie. Nečinnosť zo strany žalovaného je

tak bez opodstatnenia sankcionovaná dvomi odlišnými rozhodnutiami. Máme za to, že

vydanie rozsudku pre uznanie (§ 153a) OSŘ) predpokladá výslovný prejav vôle zo

strany žalovaného. Takisto je treba si uvedomiť, že podmienky pre vydanie rozsudku

pre zmeškanie sú oproti rozsudku pre uznanie prísnejšie. V prípade rozsudku pre

zmeškanie je podmienkou okrem neustanovenia sa žalovaného na prvé pojednávanie

i návrh žalobcu na vydanie takéhoto rozsudku a predovšetkým presvedčenie súdu o tom,

                                                
286 podľa § 114b OSŘ, jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas
nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok,
který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To
neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.
287 pozri napr. BARTONÍČKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J.:  Koncentrace civilního soudního řízení
zavedená zákonem č. 7/2009 Sb. a problémy s ní spojené. In: Právní rozhledy, roč. 2009, č.17, s. 611;
WINTEROVÁ, A.: Civilní soudní řízení opět jinak. In: Právní zpravodaj, roč. 2008, č.12, s. 14
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že tvrdenie žalobcu o skutkových okolnostiach, týkajúcich sa sporu, je nesporné.

V prípade rozsudku pre uznanie však stačí, ak žalovaný nereaguje na výzvu súdu, príp.

reaguje oneskorene. Súd nepreskúmava spornosť alebo nespornosť žalobcom

uvádzaných skutkových tvrdení.

V prípade, že žalovaný zmeškal lehotu na vyjadrenie sa k výzve z vážnych

dôvodov, má možnosť podať voči takémuto rozsudku odvolanie podľa § 205 ods. 2

písm. a) OSŘ. O odvolaní však musí rozhodnúť súd vyššieho stupňa. V prípade

rozsudku pre zmeškanie má žalovaný možnosť žiadať konajúci súd o zrušenie rozsudku

pre zmeškanie. Zrušením rozsudku pre zmeškanie sa konanie dostáva do toho istého

štádia ako pred jeho vydaním, t.j. súd nariadi pojednávanie. Nakoľko súd sa spravidla o

dôvodoch zmeškania lehoty zo strany žalovaného dozvie až po vydaní toho ktorého

rozsudku, samotná zákonná konštrukcia v podobe uplatnenia rozsudku pre uznanie, ako

sankcie voči žalovanému, sa v prípadoch ospravedlniteľného zmeškania lehoty

žalovaným javí ako riešenie v neprospech žalobcu, pretože v prípade dôvodného

odvolania žalovaného sa tak oddiali žalobcom očakávaný verdikt súdu a v konečnom

dôsledku i vymáhateľnosť v žalobe uplatneného práva, nehovoriac o tom, že práve

vydávaním rozsudkov pre uznanie na základe fikcie sa zbytočne zaťažia súdy vyššieho

stupňa z dôvodu odvolania žalovaného, o ktorom mohli rozhodovať konajúce súdy, ak

by zákonodarca pre takýto prípad zakotvil možnosť vydania rozsudku pre zmeškanie.

5.1.2 Prípravné pojednávanie

Súhrnná novela OSŘ zaviedla nový inštitút v civilnom procese, doteraz

neznámy, a to – přípravné jednání, t.j. prípravné pojednávanie. Podľa dôvodovej správy

prípravné pojednávanie navrhovateľ zákona včlenil do civilného procesu z dôvodu, aby

súd skutočne mohol vec rozhodnúť na jednom pojednávaní. Súd nesmie nariadiť

pojednávanie, ak nie je známy okruh právne významných skutočností, ktorú budú medzi

účastníkmi sporné a dôkazy, ktoré účastníci navrhujú k preukázaniu svojich tvrdení.

Prípravné pojednávanie predpokladá situáciu, keď súd nevyužil výzvu v zmysle §114a

ods. 2 OSŘ alebo výzva súdu podľa tohto ustanovenia bola neúčelná, príp. súd
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neuplatnil v konaní kvalifikovanú výzvu v zmysle § 114b OSŘ. Výnimkou nariadenia

predbežného pojednávania sú spory a právne veci, v ktorých sa taký postup s ohľadom

na okolnosti prípadu javí ako neúčelný. To znamená, že prípravné pojednávanie nie je

potrebné nariadiť vtedy, ak vzhľadom na charakter veci možno predpokladať, že vec

bude rozhodnutá na prvom pojednávaní. Prípravné pojednávanie by v takomto prípade

znamenalo len zbytočné predlžovanie konania.288

So zavedením prípravného pojednávania sa do zákona dostáva ďalší prvok

koncentrácie konania, pretože súd umožní účastníkom konania uvádzať skutočnosti

počas prípravného pojednávania, najneskôr do jeho skončenia, príp. im stanoví lehotu,

v ktorej môžu svoje skutkové tvrdenia doplniť a podať návrhy na vykonanie

dokazovania. Po skončení prvého pojednávania príp. uplynutím stanovenej lehoty ( nie

dlhšej ako 30 dní) už účastníci nebudú môcť uvádzať nové skutočností či navrhovať

alebo predkladať nové dôkazy okrem prípadov podľa § 118b OSŘ.

5.1.2.1 Následky nečinnosti žalobcu a žalovaného

Nečinnosť žalovaného má rovnaké následky ako v prípade nereagovania na

kvalifikovanú výzvu v zmysle § 114b OSŘ, teda vydanie rozsudku pre uznanie.

Pasivita žalobcu naproti tomu je dôvodom na zastavenie konania.289 Je pritom

prinajmenej zarážajúce, prečo sa zákonodarca uchýlil k tak očividne nerovnomernému

sankčnému postihu u žalobcu a žalovaného. V prípade pasivity žalobcu dôjde

k zastaveniu konania, pričom uznesenie o zastavení konania netvorí prekážku rei

iudicatae, to znamená, že žalobca sa opätovne môže v tej istej veci voči tomu istému

žalovanému novou žalobou obrátiť na súd.  Naproti  tomu  žalovaný  vydaním rozsudku

                                                
288 pozri JIRSA, J.: Souhrnná novela občanského soudního řádu - příležitost ke změně. In: Právní
rozhledy, roč. 2009, č. 6, s. 198
289 podľa§ 114c ods. 6 OSŘ, nedostaví-li se žalovaný k přípravnému jednání, ačkoliv byl řádně a včas
předvolán nejméně 20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého
důvodu omluvil, má se, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí
uvedených v § 120 odst. 2, za to, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován žalobou; o tomto
následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen v předvolání k přípravnému jednání. To neplatí, jsou-li splněny
předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.
Podľa § 114c ods.7 OSŘ, nedostaví-li se k přípravnému jednání žalobce nebo jiný navrhovatel, ačkoliv
byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, soud
řízení, s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2, zastaví; o tomto následku musí být poučen v předvolání
k přípravnému jednání.
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pre uznanie spor prehráva. Vyváženejším variantom by bolo, ak by v prípade nečinnosti

žalovaného mohol byť vydaný rozsudok pre zmeškanie.290 Ak však zákonodarca trvá na

rozsudku pre uznanie ako „sankcii“ pre žalovaného, prečo potom nepredvolať žalobcu

na prípravné pojednávanie s výzvou, že ak sa na pojednávanie neustanoví, má sa za to,

že žalobca sa svojho práva vzdáva? A následkom nečinnosti žalobcu by tak bol

rozsudok na základe vzdania sa nároku ako ho pozná slovenský civilný proces. Len

takýto následok by bol vyvážený k terajšiemu následku pre žalovaného v podobe

rozsudku pre uznanie.

Zmyslom koncentrácie konania však nie je sankcionovať účastníkov konania, ale

zakotviť určité „stopstavy“ ohľadne tvrdenia skutočností a predkladania dôkazov za

účelom urýchlenia konania, pričom však musí byť vždy ponechaná možnosť súdu

„napraviť“ svoje rozhodnutia, ktoré boli vydané v situácii, keď neboli splnené

podmienky pre ich vydanie. A znova tak prichádzame k tomu istému záveru, že

najvhodnejšie riešenie ako riešiť nečinnosť žalovaného je rozsudok pre zmeškanie,

pretože v prípade, ak zmeškanie žalovaného bolo z ospravedlniteľného t.j. vážneho

dôvodu, konajúci súd svoje rozhodnutie zruší a postavenie žalovaného tak zostáva

nezmenené.

5.1.2.2 Je možné prípravné pojednávanie odročiť?

Ako už bolo vyššie uvedené zmyslom prípravného pojednávania je pripraviť vec

tak, aby bolo možné o nej rozhodnúť na jedinom pojednávaní. V skutočnosti pôjde

zároveň o možnosť, kedy protistrany príp. ich právni zástupcovia budú mať možnosť

pred súdom prvýkrát o veci spolu komunikovať, resp. reagovať na skutkové tvrdenia

a prípadné dôkazy druhej strany. Počas prípravného pojednávania majú účastníci príp.

ich zástupcovia možnosť doplniť potrebné skutkové tvrdenia priamo do protokolu.

Keďže prípravnému konaniu nemusí prechádzať výzva podľa § 114a OSŘ

a nepredchádza výzva podľa § 114b OSŘ, môže v praxi nastať situácia, že vec, ktorá sa

na prvý pohľad súdu nezdala skutkovo zložitá, sa pri prípravnom konaní takouto ukáže.

                                                
290 pozri tiež WINTEROVÁ, A.: Civilní soudní řízení opět jinak. In: Právní zpravodaj, roč. 2008, č.12, s.
14; BARTONÍČKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J.:  Koncentrace civilního soudního řízení zavedená
zákonem č. 7/2009 Sb. a problémy s ní spojené. In: Právní rozhledy, roč. 2009, č.17, s. 611, SVOBODA,
K.: Další novela OSŘ – změny v režimech koncentrace. In: Právní zpravodaj, roč. 2008, č. 5, s. 14 a nasl.
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V praxi sa môže vyskytnúť situácia, že sudca si nevymedzí dostatočný časový priestor

na to, aby mohol zaprotokolovať všetky tvrdenia účastníkov konania. Otázkou je, ako

má súd v danom prípade postupovať. Je nedostatok časového priestoru dôležitým

dôvodom k tomu, aby súd uložil účastníkom povinnosť „dokončiť“ svoje skutkové

tvrdenia v písomne v lehote nie kratšej ako 30 dní,291 alebo je to prípadne dôvod na

odročenie prípravného pojednávania? Vzhľadom na účel prípravného pojednávania sme

toho názoru, že prípravné pojednávanie by nemalo byť odročované. Skôr sa prikláňame

k možnosti, aby súd uložil účastníkom lehotu na doplnenie resp. „dokončenie“ svojich

skutkových tvrdení. Prípravné pojednávanie má slúžiť k tomu, aby si nielen súd ale

i účastníci konania urobili predstavu o tom, aký názor má na vec druhá strana, o aké

skutočnosti a dôkazy svoj nárok opiera, a teda akým smerom sa bude uberať

dokazovanie. Konkrétne podrobné vymedzenie skutočností a navrhnutie dôkazov môže

byť už predmetom písomného vyjadrenia účastníka konania. Ak však protistrana

v písomnom vyjadrení argumentuje skutočnosťami a dôkazmi, ktoré na prípravnom

pojednávaní ani len nenaznačila, protistrana na ne môže reagovať „protitvrdeniami“ a

„protidôkazmi“ aj po uplynutí tejto lehoty, nakoľko ide o tvrdenia alebo dôkazy, ktoré

účastník nemohol uviesť v stanovenej lehote bez vlastnej viny.

Rovnako ako s odročením prípravného pojednávania sa nestotožňujeme

s názorom niektorých autorov292 na prerušenie prípravného pojednávania. Prerušenie

konania by bolo jednak v rozpore so samotným účelom prípravného pojednávania

a jednak neexistujú zákonné predpoklady pre takéto prerušenie. Prerušiť konanie len

z dôvodu, že súd nesprávne odhadol dĺžku prípravného pojednávania a potrebuje

„dovypočuť“ účastníkov konania ohľadne rozhodných skutočností a ich návrhov na

vykonanie dokazovanie, je prinajmenšom neštandardné.

                                                
291 podľa § 114c ods. 4 OSŘ, Procesní povinnosti podle odstavce 3 jsou účastníci povinni splnit do
skončení přípravného jednání. Z důležitých důvodů soud účastníkům poskytne na žádost některého z nich
lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů
nebo ke splnění dalších procesních povinností; tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.
292 KŘIVÁČKOVÁ, J., HAMUĽÁKOVÁ, K.: Devět měsíců účinnosti nové právní úpravy koncentrace
v civilním soudním řízení z pohledu praxe. In: Právní rozhledy, roč. 2010, č. 12, s. 441 a nasl.
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5.1.3 Koncentrácia konania podľa § 118b OSŘ

V prípade, že súd nenariadi prípravné pojednávanie, koncentrácia konania sa

„presúva“ do prvého pojednávania, pretože účastníci sú oprávnení uviesť

rozhodujúce skutočnosti a podať návrhy na vykonanie dôkazov len do skončenia

prvého pojednávania, najneskôr však do uplynutia lehoty stanovenej súdom.293 Tu

zákon však sudcu pri stanovení dĺžky lehoty nijako neobmedzuje. Je teda na uvážení

súdu s prihliadnutím na právnu a predovšetkým skutkovú zložitosť veci, akú lehotu

poskytne účastníkom na doplnenie svojich skutkových tvrdení a predloženie návrhov na

vykonanie dokazovania.

5.1.3.1 Výnimky z koncentrácie konania

a) Nemožnosť uviesť skutočnosti a dôkazy bez vlastnej viny

Niektorí autori294 sa obávajú, že v skutkovo zložitých sporoch účastníkmi

navrhnuté dôkazy nebudú môcť byť vykonané na prvom pojednávaní, a tieto dôkazy

môžu spor posunúť nepredvídateľným smerom. Koncentrácia konania takmer zbavuje

účastníkov a do istej miery i súd možnosti na zmenu skutkovej situácie reagovať.

V skutkovo zložitých prípadoch ani koncentrácia konania nezabráni tomu, že súd bude

musieť kvôli vykonaniu množstva dôkazov pojednávanie odročiť. Odročenie tu bude na

mieste. Koncentrácia konania znamená limitovanie vnášania skutkových tvrdení

a návrhov dôkazov do určitého štádia konania. Ide o zabránenie určitého taktizovania zo

strany účastníkov konania, ktoré väčšinou vedie len k predlžovaniu konania.

Koncentrácia konania však neznamená, že navrhnuté dôkazy musia byť v tomto určitom

štádiu konania i vykonané. Ako sme už uviedli v stati venovanej prípravnému

pojednávaniu, máme za to, že ak by počas dokazovania vyšli na povrch skutočnosti

alebo dôkazy, o ktorých protistrana nevedela (preto na ne nemohla  reagovať), alebo

nebolo  možno od  nej  spravodlivo  žiadať,  aby  ich  uviedla,  pretože   sa  v  čase  pred

                                                
293 pozri § 118b OSŘ
294 SVOBODA, K.: Další novela OSŘ – změny v režimech koncentrace. In: Právní zpravodaj, roč. 2008,
č. 5, s. 14 a nasl.
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koncentráciou konania nejavili pre vec významné, možno výnimočne pripustiť vnesenie

ďalších skutočností i nových dôkazov do konania, nakoľko účastník tieto tvrdenia

a dôkazy nemohol bez vlastnej viny včas uviesť.

Účelom koncentrácie konania nie je šikanovať účastníkov konania, ale

poskytnúť rýchlu a účinnú ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Samozrejme, ak

súd pripustí výnimku z koncentrácie, musí takýto postup náležite v rozhodnutí

odôvodniť.

b) Spochybnenie vierohodnosti vykonaných dôkazných prostriedkov

Ďalšou výnimkou z koncentrácie konania je prípad, keď strana uvedie nové

skutočnosti alebo označí nové dôkazy po „skoncentrovaní“ konania za účelom

spochybnenia  vierohodnosti vykonaných dôkazných prostriedkov. Navrhovanie

takýchto dôkazov môže samozrejme viesť k obštrukciám v konaní, nakoľko konajúci

súd tým, že účastník dôkaz označí ešte nevie vyhodnotiť, či tento dôkaz je skutočne

spôsobilý spochybniť vierohodnosť doteraz vykonaných dôkazov. Z opatrnosti, aby

nedošlo k porušeniu práva účastníka na súdnu ochranu, takýto dôkaz vykoná. Avšak

môže sa v praxi skutočne stať, že takéto dôkazy bude navrhované len za účelom

oddialenia nepriaznivého rozhodnutia pre účastníka konania. O tom, ktorý dôkaz je

možno považovať za dôkaz spochybňujúci vierohodnosť doposiaľ vykonaných dôkazov

sa vyjadril Ústavný súd ČR295, prostredníctvom svojej judikatúry, podľa ktorej dôkazom

spochybňujúcim vierohodnosť doterajších dôkazov je akýkoľvek dôkaz, ktorý je

spôsobilý posunúť skutkové zistenie v prospech účastníka296. Naproti tomu Najvyšší

súd ČR si vysvetľuje uvedenú výnimku z koncentrácie konania reštriktívne, keď

v rozhodnutí 21 Cdo 818/2003 zo dňa 16.7.2003 uvádza: Zpochybněním věrohodnosti

důkazních prostředků se rozumí tvrzení a pomocí důkazů prokázání takových

skutečností, které vyvrací závěry soudu prvního stupně o tom, že určitý důkazní

prostředek je nevěrohodný (a že proto z něj nelze při zjišťování skutkového stavu věci

vycházet), nebo že je věrohodný (a že tedy je třeba na něm vybudovat zjištění

skutkového stavu), popřípadě které vedou k závěru, že důkazní prostředek měl být

                                                
295 pozri napr. IV. ÚS 125/2005 zo dňa 7.2.2006
296 pozri SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 170
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správně z hlediska své věrohodnosti hodnocen soudem prvního stupně jinak.

Zpochybnění věrohodnosti důkazních prostředků může spočívat i na takových

skutečnostech, které - kdyby byly prokázány - mohou mít samy o sobě nebo ve spojení s

již známými skutečnostmi jen vliv na hodnocení provedených důkazních prostředků, z

nichž vychází rozhodnutí soudu prvního stupně, z hlediska jejich věrohodnosti. O

zpochybnění věrohodnosti důkazního prostředku však nejde, jestliže účastník uvede v

odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně nebo za odvolacího řízení skutečnosti či

navrhne důkazy, pomocí kterých má být skutkový stav věci zjištěn jinak, než jak ho zjistil

soud prvního stupně na základě jím provedeného hodnocení důkazů.

Súd teda nemôže z „znevierohodňujúceho“ dôkazu urobiť žiadny pozitívny

skutkový poznatok. Len sa obmedzí na zistenie, že nový dôkaz úspešne spochybnil

alebo nespochybnil niektorých z doterajších dôkazov (príp. všetky). Na spochybnené

dôkazy súd pri svojom hodnotení nebude prihliadať.297 Otázne je, ako postupovať, ak

nový dôkaz nielenže spochybní doterajší dôkaz, ale vnesie do konania ďalšie skutkové

zistenia. Napr. ak účastník spochybní vierohodnosť listiny predložením jej originálu,

ktorý je odlišný od doteraz predloženej listiny. Nielenže spochybnil vierohodnosť

pôvodne predloženej listiny, ale do konania vniesol nové skutočnosti, ktoré sú obsahom

originálu listiny. V zmysle zákonnej úpravy na takúto novú skutočnosť by bolo možné

prihliadnuť len v prípade, ak by mohla byť uplatnená ďalšia výnimka z koncentrácie –

účastník nemohol, originál listiny pred „skoncentrovaním“ konania predložiť bez

vlastnej viny. V opačnom prípade, súd na nové skutočnosti nemôže prihliadnuť. Sudca

sa tak môže dostať do situácie, kedy musí prihliadnuť len na včas predložené dôkazy,

hoci neskôr predložené dôkazy (na ktoré nesmie prihliadnuť) odôvodňujú iné

rozhodnutie vo veci. Práve takéto situácie sú najväčším nebezpečenstvom koncentrácie.

Ich eliminovanie však môže byť dosiahnuté len procesnou disciplínou účastníkov

konania.

                                                
297 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 171
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5.1.4 Koncentrácia konania podľa § 119a ods. 1 OSŘ

Koncentrácia podľa § 119a OSŘ bola v podstate prvou koncentráciou

zakotvenou v OSŘ. Zmyslom tohto ustanovenia bolo, aby všetky skutočnosti dôležité

pre rozhodnutie vo veci ako aj dôkazy tieto skutočnosti preukazujúce boli predmetom

konania pred súdom prvého stupňa.  Svoboda298 túto koncentráciu nazýva „zrelou“

koncentráciou konania, pretože ku koncentrácii dochádzalo až po tom, čo boli vykonané

všetky navrhnuté dôkazy, príp. tie, ktoré ešte sudca považoval za nevyhnutné vykonať

z vlastnej iniciatívy. Po súhrnnej novele ku koncentrácii dochádza už pri ukončení

prípravného pojednávania či prvého pojednávania, najneskôr však uplynutím lehoty,

ktorú stanoví súd. Preto koncentrácia konania v zmysle § 119a OSŘ stráca na význame.

5.2 Slovenská republika

Hoci Ministerstvo spravodlivosti SR ako predkladateľ noviel Občianskeho

súdneho poriadku sa netají tendenciou približovania právnej slovenskej právnej úpravy

k nemeckej právnej úprave, predsalen ostatné novely občianskeho súdneho poriadku (a

nebolo ich málo) sa koncentrácie konania dotkli len minimálne. Právnym základom

koncentrácie konania je ustanovenie § 114, 118a a 120 OSP.

5.2.1 Kvalifikovaná výzva podľa § 114 OSP

Rovnako ako v prípade kvalifikovanej výzvy podľa § 114b OSŘ aj slovenský

sudca má možnosť podľa § 114 ods. 3 OSP (okrem vecí podľa § 120 ods. 2 OSP a §

153b ods. 5 OSP – veci, v ktorých nie je možné uzatvoriť zmier) uložiť odporcovi

uznesením, aby sa k veci písomne vyjadril. Podmienky, za ktorých je možné vydať

kvalifikovanú výzvu, sú totožné s tými, ktoré stanovil český zákonodarca t.j. povaha

veci     alebo     okolnosti     prípadu     (bez     bližšieho    objasnenia).      Rovnako     sú

                                                
298 pozri SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 159
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kladené požiadavky i na protistranu – uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju

obranu, pripoji ť listiny, na ktoré sa odvoláva a označiť dôkazy na preukázanie

svojich tvrdení, ak uplatnený nárok žalobcu v plnom rozsahu neuznáva.

Následkom nečinnosti žalovaného však nie je fikcia, že žalovaný tým, že sa

k veci nevyjadril, nárok žalobcu uznáva, ale rozsudok pre zmeškanie. O tomto následku

však musí byť žalovaný v kvalifikovanej výzve poučený. Rovnako tak musí byť

poučený i o tom, že súd v prípade jeho nečinnosti môže vo veci rozhodnúť bez

nariadenia pojednávania. To znamená, že § 114 ods. 3 OSP síce nezavádza tzv. stoptav

ohľadne tvrdenia skutočností a predkladania dôkazov, avšak ignorovaním

kvalifikovanej výzvy žalovaný berie na seba riziko, že súd rozhodne vo veci bez

nariadenia pojednávania, teda nepredvolá účastníka na pojednávanie a nedá mu ďalšiu

možnosť vyjadriť sa k veci, ale rozsudok len verejne vyhlási.299 Vzhľadom k tomu, že

ide rozsudok pre zmeškanie300, dôvodom na odvolanie nebudú skutočnosti popierajúce

uplatnený nárok ale len skutočnosti preukazujúce, že neboli splnené podmienky na

rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie.301

V prípade, že súd má pochybnosti o skutkovom stave tvrdenom žalobcom,

nariadi pojednávanie i v prípade, že žalovaný zostal nečinný a na výzvu nereagoval.

Cieľom súdneho konania totiž nie je čo najrýchlejšie „vybavenie veci“, ale poskytnutie

ochrany dotknutým právam a právom chráneným záujmom.

Otvorenou zostáva otázka, ako postupovať v prípade, že žalovaný nedostatočne

substancuje svoje vyjadrenie k žalobe. V podkapitole 5.1.1.2 sme uviedli, že súd by mal

vždy nariadiť pojednávanie, ak žalovaný prejaví záujem o konanie vo forme odpovedi

na výzvu, a to bez ohľadu na to, či obsahuje relevantné skutočnosti alebo nie, nakoľko

česká právna úprava umožňuje aplikovať fikciu uznania len v prípade, ak žalovaný sa

bez vážneho dôvodu na výzvu súdu včas nevyjadrí.302 Slovenská právna úprava  je  však

                                                
299 Súd miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámi na úradnej tabuli súdu najmenej 5 dní pred
jeho vyhlásením (§ 156 ods. 3 OSP)
300 Tu však musí byť okrem uvedeného splnený i predpoklad, že žalobcom tvrdený skutkový stav
považuje súd za nesporný (§ 153b ods. 3 OSP)
301 Podľa § 202 ods. 1 OSP, Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe
uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania
podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z
dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
302 pozri § 114b ods. 5 OSŘ
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v tejto časti odlišná, keď umožňuje vydať rozsudok pre zmeškanie v prípade, ak

„odporca bez vážneho dôvodu nesplní povinnosť uloženú uznesením (…).“ 303 Jeho

povinnosť spočíva v písomnom vyjadrení, či nárok uznáva v celom rozsahu, v opačnom

prípade v uvedení rozhodujúcich skutočností a označení dôkazov. V danom prípade

zastávame názor, že súd by mal citlivo pristupovať pri skoncentrovaní konania.

Žalovaný každým svojim vyjadrením dáva súdu najavo, že spor, ktorý sa voči nemu

vedie, neberie na ľahkú váhu a uplatnený nárok (hoci neobratne) popiera. Ak súd

napriek nedostatočnému vyjadreniu žalovaného postupoval v zmysle § 153b OSP

a vydal rozsudok pre zmeškanie, žiada sa, aby žalovaný poznal dôvody takéhoto

postupu, ktoré by mal súd uviesť v odôvodnení rozsudku.

Máme za to, že povinnosť označiť dôkazy by mal mať žalovaný až po tom, čo

by na ňom spočívalo dôkazné bremeno, takže absencia tejto zložky vo vyjadrení

v žiadnom prípade nesmie mať za následok rozhodnutie veci v prospech žalobcu

rozsudkom pre zmeškanie.

5.2.1.1 Lehota na vyjadrenie

V ustanovení § 114 OSP nenájdeme zmienku o minimálnej dĺžke lehoty, ktorú

musí súd poskytnúť žalovanému na vyjadrenie sa k návrhu. Súd však pri rozhodovaní

rozsudkom pre zmeškanie postupuje podľa § 153b OSP, ktorý v druhom odseku pod

písm. b) stanovuje ako jednu z podmienok vydanie rozsudku pre zmeškanie márne

uplynutie 15 dňovej lehoty žalovanému na vyjadrenie sa k žalobe. Akékoľvek skrátenie

tejto lehoty by zakladalo odvolací dôvod podľa § 202 ods. 1 OSP.

5.2.2 Koncentrácia konania v taxatívne vymedzených veciach

Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele občianskeho súdneho poriadku č.

384/2008 Z.z., tvorca novely sa pri zavedení nového ustanovenia do súdneho poriadku

                                                
303 Podľa § 114 ods. 5 OSP, Ak odporca bez vážneho dôvodu nesplní povinnosť uloženú
uznesením vydaným podľa odseku 3, môže súd bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o
návrhu rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b; o tomto následku musí byť odporca poučený.
Ustanovenia § 153b ods. 1 a ods. 2 písm. a) a c) sa nepoužijú.
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inšpiroval zákonnou úpravou v tom čase existujúcou v Českej republike ( § 118b OSŘ

v znení do 30.6.2009 - zrušený novelou 7/2009 Sb.).304

Koncentrácia konania spočíva v tom, že účastníci konania musia všetky

rozhodujúce skutočnosti o veci samej a dôkazy predložiť alebo označiť najneskôr

do skončenia prvého pojednávania, o čom súd účastníkov poučí už v predvolaní na

prvé pojednávanie vo veci. Na neskôr predložené alebo označené rozhodujúce

skutočnosti a dôkazy súd nesmie prihliadať.

Výnimky z takto prísnej koncentrácie sú skutočnosti a dôkazy, ktoré:

- spochybňujú vierohodnosť dosiaľ vykonaných dôkazných prostriedkov,

- nastali, ktoré vyšli najavo po prvom pojednávaní,

- účastník nemohol bez svojej viny včas uviesť.

Nejde o duplicitné ustanovenie popri § 120 ods. 4 OSP, ale o prísnejšiu

koncentráciu v taxatívne vymedzených veciach, pretože povinnosť uviesť rozhodné

skutočnosti a označiť dôkazy je uložená do skončenia prvého pojednávania.

5.2.3 Uznesenie o skončení dokazovania

Podľa § 120 ods. 4 OSP, účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky

dôkazy a skutočnosti najneskôr do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania,

pretože na dôkazy alebo skutočnosti, ktoré účastníci súdu predložia po vyhlásení tohto

uznesenia, súd už nebude môcť vo svojom rozhodnutí prihliadať a to ani odvolací

súd.305 Súd je povinný o koncentrácii konania účastníkov poučiť. Absencia poučenia má

za následok možnosť predkladať nové skutočnosti a dôkazy i pred odvolacím súdom.306

Poučovacia  povinnosť  v zmysle  tohto  uznesenia  zodpovedá  českému  §  119a ods. 1

                                                
304 Koncentrácia konania sa vzťahuje na konania vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho
zákonníka,  vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch
vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, o základe veci v sporoch o ochranu
hospodárskej súťaže, o základe veci v sporoch o ochranu práv porušených alebo ohrozených nekalým
súťažným konaním, o základe veci v sporoch porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo.
305 Koncentrácia konania sa nevzťahuje na konanie o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie
rodičovstva, osvojiteľnosti, osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých
otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 120 ods.2 OSP)
306 § 205a ods. 1 písm. c) OSP
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OSŘ. Cieľom tohto ustanovenia je ukončiť dokazovanie v rámci prvostupňového

konania.

Poučenie zo strany súdu by nemalo byť len formálne (obsiahnuté medzi

ostatnými poučeniami účastníka konania o jeho procesných právach a povinnostiach,

ktoré je účastníkovi konania doručované spolu s predvolaním), ale súd by mal priamo

na pojednávaní účastníkov upozorniť na fakt, že (keďže nie sú ďalšie návrhy) už nebude

v konaní vykonávať ďalšie dokazovanie a vec rozhodne. Účastník by mal poznať, že

konanie sa schyľuje do finálneho štádia a on má poslednú možnosť predniesť súdu nové

dôkazy či skutočnosti. Vyhlásenie uznesenia o skončení dokazovania by teda nemalo

byť pre účastníka prekvapivé, ale očakávané.

5.3 Nemecko

V nemeckom civilnom procese bolo tzv. zjednodušujúcou novelou

(Vereinfachungsnovelle) z roku 1976 sledovaný cieľ pripraviť pojednávanie

(Haupttermin) tak, aby spravidla na tomto prvom pojednávaní došlo k prejedaniu veci,

vykonaniu dôkazov a vyhláseniu rozsudku. Tento cieľ si však vyžadoval sprísnenie

koncentrácie konania, ktorá v nemeckom procese bola už zavedená novelami z roku

1924 a 1933.

Požiadavka na „vybavenie“ veci už na prvom pojednávaní je zakotvená

v ustanovení § 272 ods. 1 ZPO. K dosiahnutiu tohto účelu zákon ponúka sudcovi dve

možnosti: buď stanoviť tzv. „skorý prvý termín“ (früher erster Termin), ktorý budeme

ďalej nazývať ako prípravné pojednávanie alebo „písomné predbežné konanie“

(schriftliches Vorverfahren).

Rozhodnutie sudcu o tom, či stanoví prípravné pojednávanie alebo písomné

predbežné konanie závisí v prvom rade od charakteru veci. V prípade jednoduchých

vecí a takých, kde je predpoklad, že môže byť dosiahnutý zmier, je vhodnejšie

prípravné pojednávanie. Naproti tomu vo veciach, ktoré si budú vyžadovať rozsiahlejšiu

prípravu kvôli zložitému a obsiahlemu predmetu konania je vhodnejšie písomné

predbežné konanie. Podľa Musielaka otázka, či už raz urobená voľba ohľadne postupu

konania je záväzná, alebo je prípustná zámena postupu, zostáva sporná. Rozhodnutie
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o tom, aký procesný postup bude zvolený, je ponechané na sudcovi resp. predsedovi

senátu.307 Zöller je však toho názoru, že zákon nepredpokladaná zámenu procesného

postupu. Možné je len včasné zrušenie písomného predbežného konania za súhlasu

strán. Je takisto prípustné, aby si súd popri nariadení prípravného pojednávania vyžiadal

písomné vyjadrenia strán v zmysle § 273 ods. 2, veta prvá ZPO.308

5.3.1 Písomné predbežné konanie

Ak sa sudca nerozhodne pre prípravné pojednávanie, doručí žalovanému žalobu,

pričom žalovaný má dvojtýždňovú lehotu, v rámci ktorej je povinný oznámiť súdu, či

sa voči predmetnej žalobe bude brániť. Zároveň súd poskytne žalovanému lehotu

ďalších minimálne dvoch týždňov na zaslanie vyjadrenia k žalobe.309 Spolu s výzvou je

žalovanému doručené poučenie o následkoch zmeškania lehoty na oznámenie, či sa

bude voči žalobe brániť. Po doručení vyjadrenia žalovaného, zašle súd vyjadrenie

žalobcovi na zaujatie stanoviska k nemu. V prípade, že žalovaný zmešká dvojtýždňovú

lehotu na oznámenie súdu, či sa predmetnej žalobe bude brániť, môže súd na návrh

žalobcu vydať rozsudok pre zmeškanie. To, či je potrebné návrh žalobcu na vydanie

rozsudku pre zmeškanie doručovať žalovanému, je otázne. V praxi však návrh žalobcu

na vydanie rozsudku pre zmeškanie, v prípade oneskoreného oznámenia žalovaného

(alebo nereagovania žalovaného,) je už súčasťou žaloby.

                                                
307 MUSIELAK, H.J.: Grundkurs ZPO [Základný kurz OSP]. 7. vydanie. München : C.H. Beck, 2004 , s.
46
308 ZÖLLER, R. a kol.: Zivilprozessordnung [Občiansky súdny poriadok]. Köln : Verlag Dr. Otto
Schmidt, 2007, s. 841
309 V rámci tejto dvojtýždňovej lehoty je žalovaný povinný tvrdiť relevantné skutočnosti a označiť dôkazy
na preukázanie svojich tvrdení – Verteidigungsmittel.
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5.3.2 Ústne pojednávanie

5.3.2.1 Zmierovacie konanie

Zmierovacie konanie je obdobou procesného postupu zakotveného v § 99

OSŘ/OSP. Ak sa sudca rozhodne pre prípravné pojednávanie, v prvom rade doručí

žalovanému žalobu spolu s predvolaním na čo možno najskorší termín zmierovacieho

konania (Güteverhandlung). Žalovanému je takisto doručená výzva na vyjadrenie

k žalobe v lehote minimálne dvoch týždňov (to neplatí ak ide o veci týkajúce sa

manželstva, životného partnerstva a maloletých detí). Súd v zásade poskytuje

žalovanému len dvojtýždňovú lehotu (teda na spodnej hranici jej dĺžky). K dlhšej lehote

pristupuje len v prípade, že ide o vec zložitú.

Účelom zmierovacieho konania je zmierlivé urovnanie sporu alebo aspoň

niektorých sporných bodov. Je vhodné, aby ústnemu pojednávaniu predchádzalo

zmierovacie konanie okrem prípadov, ak sa účastníci už predtým pokúšali o urovnanie

sporu mimosúdne alebo ak dosiahnutie zmierlivého urovnania sporu sa zdá byť

bezvýznamné.310 Jauernig 311 spochybňuje význam zmierovacieho konania. Svoj názor

odôvodňuje tým, že ak sa niekto rozhodne podať žalobu, tak jej podaniu spravidla

predchádzal pokus o zmierlivé vyriešenie sporu s potenciálnym žalovaným. Preto sa

podľa Jauerniga začať konanie zmierovacím konaním, je veľmi predčasné. Omnoho

viac by strany boli motivované k zmierlivému urovnaniu sporu počas konania, kedy by

už dokázali odhadnúť svoje šance na úspech v spore.312

Počas zmierovacieho konania súd prerokuje so stranami skutkový stav, sporné

skutočnosti, a ak je to potrebné, kladie stranám otázky. V rámci zmierovacieho konania

môže dôjsť k uzatvoreniu zmieru. Zmierovacie konanie môže pôsobiť na ďalšie

procesné úkony strán smerujúce k ukončeniu sporu ako späťvzatie žaloby, uznanie

nároku, vzdanie sa nároku a pod. V tomto konaní sa vyžaduje osobná účasť strán.

V prípade, že strany sa nedostavia na zmierovacie konanie, súd konanie preruší, ak sa

                                                
310 pozri § 278 ZPO
311 JAUERNIG, O.: Zivilprozessrecht [Občianske právo procesné]. München : C.H.Beck, 2003, s. 108
312 Na margo tohto názoru musíme konštatovať, že konanie obdobné zmierovaciemu konaniu bolo
v nemeckom civilnom procese za vedené od roku 1924 do roku 1950. Práve pre nízku úspešnosť tohto
postupu a tým i stratu významu bolo toto konanie zo zákona vypustené. V  praxi sudcovia tento inštitút
veľmi nevyužívajú.
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na zmierovacie konanie dostaví len jedna strana príp. zmierovacie konanie je neúspešné,

súd stanoví termín pojednávania, ktorým je buď prípravné pojednávanie (früher erster

Termin) alebo „hlavné“ pojednávanie (Hauptermin).

5.3.2.2 Prípravné pojednávanie

Prípravné pojednávanie nemá len prípravnú funkciu. Na prípravnom

pojednávaní môže dôjsť i k ukončeniu konania predovšetkým uzatvorením zmieru alebo

vydaním rozsudku pre zmeškanie, či konečného rozsudku (Endurteil).

V prípade, že prípravnému pojednávaniu nepredchádzalo zmierovacie konanie,

súd v prvom rade doručí žalovanému žalobu s výzvou na jej vyjadrenie v lehote dvoch

týždňov. Ak žalovanému bola už doručená žaloba na vyjadrenie (pred zmierovacím

konaním), ale žalovaný sa k žalobe nevyjadril, alebo sa nevyjadril dostatočne, súd mu

takisto stanoví lehotu dvoch týždňov na vyjadrenie alebo doplnenie vyjadrenia.

Žalovaný je povinný (resp. spočíva na ňom bremeno) včas uviesť všetky skutočnosti

a dôkazy na svoju obranu (Verteidigungsmittel).

V prípade, že sa žalovaný k žalobe vyjadril, súd môže uložiť žalobcovi, aby

zaujal stanovisko v stanovenej lehote k vyjadreniu žalovaného.

Ak pojednávanie bolo riadne pripravené, súd môže ukončiť konanie vyhlásením

rozsudku, predovšetkým v konaniach, ktoré treba vybavovať prednostne (napr.

o vypratanie) alebo v konaniach, v ktorých rozhodnutie bolo závislé len od právneho

posúdenia alebo v skutkovo jednoduchých veciach.

5.3.2.3 „Hlavné“ pojednávanie

Pojednávanie resp. „hlavné“ pojednávanie je v podstate rovnaké ako prípravné

pojednávanie. Podkladom pre vydanie rozsudku je obsah celého ústneho konania bez

ohľadu na štádium konania. Na „hlavnom“ pojednávaní dôjde opätovne k prerokovaniu

predmetu sporu a sporných skutočností s ohľadom na prípadné vykonané dokazovanie.

Zúčastnené strany sú osobne vypočuté.
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V prípade, že žalobca bol riadne a včas predvolaný na ústne pojednávanie

(prípravné pojednávanie, hlavné pojednávanie) a nedostavil sa na termín pojednávania,

môže súd za predpokladu, že žaloba je odôvodnená, na návrh žalovaného rozsudkom

pre zmeškanie žalobu voči žalobcovi zamietnuť.313 Rovnako rozsudkom pre zmeškanie

môže súd rozhodnúť i voči žalovanému na návrh žalobcu.

5.3.3 Návrhy a vyjadrenia strán po skončení ústneho pojednávania

Podľa § 283 ZPO smie strana aj po ukončení ústneho pojednávania tvrdiť,

popierať alebo navrhovať dôkazy, ak je to súd výslovne dovolí, a pokiaľ sa vyjadrenie

obmedzuje len na odpoveď na oneskorené vyjadrenie protistrany. To znamená, že ak sa

niektorá zo strán vyjadrila oneskorene z ospravedlniteľného dôvodu, musí byť

umožnené protistrane reagovať na toto oneskorené vyjadrenie. Musí však ísť

z obsahového hľadiska len o repliku (odpoveď, reakciu) na skutočnosti príp. dôkazy

uvedené v oneskorenom vyjadrení, pričom predpokladom takéhoto „povolenia“ zo

strany súdu je, že oneskorené vyjadrenie obsahuje nové skutočnosti alebo dôkazy.

Ustanovenie § 156 veta prvá ZPO umožňuje súdu znovu otvorenie

a pokračovanie v ústnom pojednávaní v prípadoch:

- ak súd sa dopustil procesnej chyby, ktorá môže mať vplyv na rozhodnutie alebo

procesnej chyby, ktorú namietla procesná strana

- súd porušil svoju povinnosť poskytnúť strane poučenie a objasnenie (materiálne

vedenie procesu)

- súd porušil právo na súdne vypočutie

- boli dodatočne uvedené skutočnosti, ktoré sú dôvodom na obnovu konania

Súd má možnosť, nie však povinnosť, znovuotvoriť ústne pojednávanie. Návrh

strany na znovuotvorenie a pokračovanie v pojednávaní je vnímaný len ako podnet,

ktorému  súd  nemusí  vyhovieť.  V  prvých  troch  prípadoch,  ak  súd  pred vyhlásením

                                                
313 Voči rozsudku pre zmeškanie môže strana podať v lehote dvoch týždňov od doručenia rozsudku pre
zmeškanie námietku (Einspruch)
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rozsudku dospeje k rozhodnutiu, ktoré by pre strany bolo prekvapivé, mal by znova

pokračovať v ústnom konaní (napr. súd „objavil“ nový právny pohľad na vec alebo

zistil nedostatky v skutkovom odôvodnení).314

5.3.4 Oneskorené vyjadrenie strany

V rámci prípravného konania ako i „hlavného pojednávania“ či písomného

predbežného pojednávania sme uviedli, že súd poskytne stranám lehotu na vyjadrenie,

ktorá musí byť v trvaní najmenej dvoch týždňov. Predovšetkým ide o vyjadrenie

žalovaného k žalobe alebo následne žalobcu k vyjadreniu žalovaného. Obsahom

každého vyjadrenia majú byť „prostriedky útoku a obrany“, teda musí ísť

o kvalifikované vyjadrenie, obsahujúce opísanie relevantných skutočností a návrhy na

vykonanie dokazovania. Stanovenie lehoty na vyjadrenie je prostriedkom

k urýchľovaniu konania, pretože po uplynutí tejto lehoty dochádza ku koncentrácii

konania.

 Podľa § 296 ZPO súd odmietne oneskorene predložené „prostriedky útoku

a obrany“ strany, ak by oneskorené „prostriedky útoku a obrany“ spôsobili predĺženie

konania alebo strana sa za oneskorenie dostatočne neospravedlnila. Súd o tejto otázke

rozhoduje na základe vlastnej úvahy.

Pojem „pred ĺženie konania“ zostáva v právnej teórii nevyjasnený. Najvyšší

spolkový súd315 sa rozhodol pre pojem absolútneho predĺženia konania (absoluter

Verzögerungsbegriff), podľa ktorého o predĺženie konania ide vtedy, ak sa konanie

pripustením oneskoreného návrhu (na vykonanie dôkazu) predĺži v porovnaní s

prípadom, ak by takýto návrh bol odmietnutý. Naproti tomu podľa prevažujúcej právnej

teórie, ktorá je zástancom pojmu relatívneho predĺženia konania (relativer

Verzögerungsbegriff), o predĺženie konania pôjde len vtedy, ak by sa konanie v prípade

prijatia oneskoreného návrhu predĺžilo v porovnaní so stavom, keď by takýto návrh bol

                                                
314 pozri SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s.211
315 pozri napr. BGH 75, 138; 76, 133; 86, 31
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podaný včas. Ak sa napr. stane, že účastník v súdom stanovenej lehote navrhol výsluch

svedka, ktorý sa však nemohol dostaviť z ospravedlniteľného dôvodu na súd, súd musí

pojednávanie odročiť. Ak by účastník navrhol výsluch svedka po uplynutí stanovenej

lehoty, dĺžka konania bude taká istá. To znamená, že súd pripustí ďalšie skutočnosti,

dôkazy, ak napr. existuje aj iný dôvod na odročenie pojednávania.

V praxi sa teda uplatňuje prísnejší výklad pojmu „predĺženie konania“ v súlade

s rozhodnutím najvyššieho súdu. Tento výklad je aj praktickejší, pretože absolútne

predĺženie konania je možno zistiť  ľahko, zatiaľ čo relatívne predĺženie konania možno

len predpokladať. Nie je však prípustné, aby odmietnutím návrhu bol bolo porušené

právo účastníka konania na jeho vypočutie (rechtliches Gehör).316 Výklad pojmu

„absolútne predĺženie konania“ do značnej časti zmierňuje Ústavný súd, ktorý

nepripúšťa zamietnutie oneskoreného návrhu, ak by očividne proces trval rovnako dlho

ako v prípade, ak by účastník podal návrh včas.317

Súd pri skúmaní, či by prijatie oneskoreného návrhu malo za následok

predĺženie konania, sa riadi voľnou úvahou. Za týmto účelom nevykonáva žiadne

dokazovanie.

Možno však konštatovať, že prijatie oneskoreného návrhu (prostriedku útoku

a obrany) je spôsobilé predĺžiť konanie len v prípade, ak je vec už pripravená na

rozhodnutie (entscheidungsreif). Proces však aj bez oneskoreného podania nie je

pripravený na rozhodnutie, ak si súd beztak ešte musí splniť poučovaciu povinnosť (§

139 ZPO) alebo musí vykonať iné dokazovanie. V takomto prípade je oneskorené

podanie prípustné.318 Dokonca pokiaľ len časť predmetu konania nie je „spôsobilá“ na

rozhodnutie, nesmie súd odmietnuť oneskorený návrh vzťahujúci na časť konania, ktorá

je pripravená na rozhodnutie a vydať čiastočný rozsudok.319 Takisto nie je možné

zamietnuť „prostriedky obrany“, ktoré zároveň odôvodňujú vzájomný návrh.320

Konanie môže predĺžiť len podstatná a sporná skutočnosť. Nepodstatný návrh

nikdy  nepredĺži  konanie,  nesporná s kutočnosť  nanajvýš  vtedy,  ak ju začne namietať

                                                
316 BVerfG NJW 85, 1150; 87, 2733; 89, 705
317 BVerfG NJW 75, 1745; 86, 134; 91, 1181
318 BGH NJW 87, 2733
319 BGH 77, 306; NJW 86, 135
320 BGH NJW 85, 3079
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protistrana. To, či je skutočnosť sporná alebo nie, závisí od protistrany, ktorá sa k nej

musí vyjadriť. Ak sa protistrana nevyjadrí, znamená to, že neskôr uvedená skutočnosť je

nesporná a teda nepredlžuje konanie.321 Samotná sporná skutočnosť a podstatný dôkaz

predlžujú konanie len vtedy, ak si súd nedokáže zaobstarať potrebné dôkazy k termínu

pojednávania. Súd sa však musí snažiť zabrániť predĺženiu konania zo všetkých síl.322

Nie je však podstatné, kedy sa oneskorený návrh dostal k sudcovi, rozhodujúce je, kedy

došiel na súd, pretože nedostatky v organizácii súdu nemôžu ísť na vrub účastníka

konania.323 Ak ešte čas postačuje, je povinný súd predvolať svedkov na pojednávanie.324

Ak súd už nestihne predvolať svedkov, môže uložiť strane, aby zabezpečila ich účasť na

pojednávaní.325 Svedkov žalobcu musí však predvolať len vtedy, ak žalovaný poprel

tvrdenia žalobcu.326

K predĺženiu konania ale dôjde v týchto prípadoch:

- dokazovanie by bolo rozsiahle, pretože obe strany označili viacerých svedkov.327

- svedkovia mimo obvodu súdu musia kvôli veľkej vzdialenosti byť vypočutí

prostredníctvom dožiadaného súdu328

- svedkovia strany, ktorá sa omeškala, by síce mohli byť predvolaní, ale nie

svedkovia protistrany329

- oneskorený návrh na vykonanie dôkazov „provokuje“ protidôkazy330, alebo

spôsobuje, že iné sporé tvrdenia sa stávajú podstatnými331

- ak neskôr označený, ale včas predvolaný svedok sa nedostaví332 alebo

neprevezme predvolanie333

                                                
321 BVerfG NJW 89, 705; BGH 94, 195
322 BVerfG NJW 85,1149
323 BVerfG NJW 86, 333
324 BVerfG, NJW 89, 706; BGH NJW 84, 1965
325 BGH NJW 80, 1848
326 BGH NJW, 87, 499
327 BGH NJW 99, 3272, 8 svedkov k príliš obsiahlemu predmetu dokazovania
328 OLG Köln MDR 71, 1017
329 BGH 83, 310; 86, 198
330 BGH NJW 71, 1564; 82, 1535
331 BGH 86, 198
332 BGH NJW 82/2559; 86, 2319
333 BGH NJW 89, 719
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Súd však nemôže odmietnuť neskoro podané „prostriedky útoku a obrany“ ak

svoje oneskorenie účastník dostatočne ospravedlnil. Súd nemusí dokazovať strane, že

zmeškanie lehoty zavinila, ale strana sa musí ospravedlniť, a keď to súd vyžaduje i

podať presvedčivý dôkaz odôvodňujúci jej ospravedlnenie. Strane sa pripisuje

v neprospech i zavinenie jej zákonného alebo splnomocneného zástupcu.

Zmeškanie lehoty môže byť ospravedlnené z týchto dôvodov:

- strana nemohla dôkaz zabezpečiť skôr334

- strana sa dozvedela o predmete dokazovania len krátko pred termínom, čo jej

nemožno vyčítať335

- lehota bola prikrátka336

- súd spôsobil oneskorenie tým, že lehotu neúčinne predĺžil337

- právny zástupca, ktorý vec pozná, nemohol byť skôr splnomocnený, lebo bol na

dovolenke338

5.3.5 Proces podporujúca povinnosť

Dôležitou procesnou povinnosťou strán je tzv. proces podporujúca povinnosť

(Prozessförderungspflicht) – vlastné bremeno – strán. Vzťahuje sa na ústne

pojednávanie (früher erster Termin, Haupttermin), ktorému predchádza príprava zo

strany súdu ako i časový priestor pre strany na včasné predloženie „prostriedkov útoku

a obrany“ (Angriffs –und Verteidigungsmittel).339 Podľa § 282 ZPO každá strana je

povinná na ústnom pojednávaní predložiť včas svoje prostriedky útoku a obrany,

predovšetkým tvrdenia, popierania, námietky, dôkazy v závislosti od procesnej situácie.   

                                                
334 BGH NJW 76, 1742
335 BGH NJW 88, 62
336 OLG Hamm MDR 83, 63
337 BGH NJW 83, 2030
338 OLG Köln NJW 80, 2421
339 Prostriedkami útoku rozumieme všetky relevantné skutočnosti a dôkazy odôvodňujúce opodstatnenosť
žaloby (ide o prostriedky, ktoré predkladá žalobca); prostriedkami obrany rozumieme všetky relevantné
skutočnosti a dôkazy, ktoré slúžia na obranu žalovaného, t.j. spochybňujú alebo vyvracajú žalobcom
tvrdené skutočnosti a predložené dôkazy
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Táto povinnosť účastníkov konania je všeobecná popri konkrétnej povinnosti

účastníkov konania v súdom stanovenej podať vyjadrenie k žalobe, príp. stanovisko

k vyjadreniu žalovaného, ktoré budú obsahovať „prostriedky útoku a obrany“. Proces

podporujúca povinnosť spočíva v povinnosti strany predniesť „prostriedky útoku

a obrany“ v závislosti od procesnej situácie.  Toto všeobecne formulované ustanovenie

ZPO umožňuje stranám reagovať na novo zistený skutkový alebo právny stav. Ak napr.

strana žiada odstránenie určitej vady diela a za týmto účelom je vyhotovený znalecký

posudok, pričom znalec odhalí ďalšie vady diela, má žalobca i žalovaný napriek tomu,

že uplynula ich dvojtýždňová lehota na vyjadrenie, predložiť súdu ďalšie návrhy na

vykonanie dokazovania, či tvrdiť ďalšie podstatné skutočnosti. V zásade v praxi strany

dokážu uviesť všetky relevantné skutočnosti a navrhnúť dôkazy už na začiatku konania

(či už v samotnej žalobe alebo vo vyjadrení k žalobe), avšak predovšetkým v skutkovo

zložitých prípadoch môže byť skutkový stav zistený odlišne od skutkového stavu

predpokladaného stranami pred koncentráciou konania. Preto zákon dáva možnosť

stranám aj po uplynutí súdom stanovených lehôt uviesť „prostriedky útoky a obrany“.

Musí ísť však o také prostriedky, ktoré reagujú na zmenenú procesnú situáciu, strany

nesmú predkladať také prostriedky, ktoré mohli predložiť ešte pred koncentráciou

konania. V takom prípade súd oneskorene podané „prostriedky útoku a obrany

zamietne“.

Zákon teda ukladá stranám, aby predkladali prostriedky vo svoj prospech, ale

neukladá im, aby všetky „tromfy“ uviedli hneď na začiatku konania (napr. v žalobe

alebo vo vyjadrení k žalobe). Napriek koncentrácii majú stále strany možnosť v konaní

taktizovať. Žalobcovi stačí, ak bude v žalobe uvádzať nevyhnutné argumenty

odôvodňujúce v žalobe uplatnený nárok. V prípade, že by súd takúto žalobu považoval

za neúplnú resp. nedostatočne odôvodnenú (unschlüssig), súd je povinný žalobcu najprv

vyzvať na doplnenie (materielle Prozessleitung). Žalovaný musí vo svojom vyjadrení

už reagovať na konkrétne argumenty žalobcu, avšak stačí mu uviesť len tie, ktoré

bezpochyby žalobu „prebijú“. Napr. namietne premlčanie nároku. Žalobca však už vo

svojej replike (reakcia na vyjadrenie žalovaného) pozná protiargumenty žalovaného, na
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ktoré môže reagovať uvedením ďalších argumentov, ktoré argumenty žalovaného

vyvracajú.340

V minulosti sa v nemeckom procese uplatňoval tzv. eventuálny princíp. Proces

bol rozdelený na viacero štádií – štádium tvrdenia a navrhovania dôkazov žalobcom,

štádium tvrdenia a navrhovania dôkazov žalovaným, štádium dokazovania. Po ukončení

toho ktorého štádia nebolo stranám umožnené uvádzať ďalšie tvrdenia a predkladať

ďalšie dôkazy. Pretože strany nevedeli predpokladať, čo prinesie ďalšie štádium

konania, uvádzali všetky tvrdenia a predkladali všetky dôkazy naraz, aj také, ktoré by

len „in eventum“ mohli byť pre konanie významné. Pozostatkom tohto princípu je

v nemeckom súdnom procese ustanovenie § 282 ods. 3 ZPO, podľa ktorého námietky,

ktoré sa týkajú podmienok konania, je povinný žalovaný uviesť ešte pred vyjadrením

sa vo veci samej. Ak je žalovanému uložená lehota na vyjadrenie sa k žalobe, musí

svoje námietky podať v rámci tejto lehoty (napr. námietka procesnej spôsobilosti,

námietka nedostatku procesného zastúpenia)341. Oneskorené podanie námietky sú

prípustné len z ospravedlniteľného dôvodu na strane žalovaného.

Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy strany môžu predkladať prostriedky

úroku a obrany do skončenia ústneho pojednávania, resp. po skončení ústneho

pojednávania už v zásade nie je možné predkladať súdu prostriedky útoku a obrany (§

296a ZPO). Toto je zákonné pravidlo, ktoré však prelamuje ustanovenie § 296 ZPO.

Pre prípad plnenia tzv. proces podporujúcej povinnosti v zmysle § 282 ZPO

zákonodarca ani judikatúra nebola k dôvodom pre ospravedlnenie omeškania účastníka

pri plnení si tejto povinnosti taká striktná ako pri posudzovaní včasnosti iných podaní.

Ako sme už uviedli vyššie, táto povinnosť na predloženie „prostriedkov útoku

a obrany“ sa vzťahuje na ústne pojednávanie. Podľa § 296 ods. 2 ZPO môže súd

odmietnuť „prostriedky útoku a obrany“, ak strana porušila povinnosť včas ich

predložiť z hrubej nedbanlivosti a v dôsledku toho by došlo k predĺženiu konania.

V tomto prípade však nie je povinnosťou strany ospravedlniť sa za omeškanie, ale súd

                                                
340 SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 209
341 pozri bližšie ZÖLLER, R. a kol.: Zivilprozessordnung [Občiansky súdny poriadok]. Köln : Verlag Dr.
Otto Schmidt, 2007, s. 864
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musí mať za to, že zo strany účastníka konania išlo o hrubú nedbanlivosť a túto

v rozsudku i náležite odôvodniť.342 Hrubú nedbanlivosť posudzuje súd podľa voľnej

úvahy bez vykonávania dokazovania.

Pod pojmom hrubá nedbanlivosť sa rozumie očividné lajdáctvo: Strana sa

zdržiava predloženia „prostriedkov útoku a obrany“, hoci sa v danom štádiu konania

priamo natískajú.343

Napr. Po doručení žaloby odíde žalovaný do zahraničia bez toho, aby zanechal

na seba kontaktnú adresu344. Napriek súdnej výzve na zaplatenie, nezaplatí strana, ktorá

podala návrh na výsluch svedka, preddavok na trovy svedeckej výpovede.345

O hrubú nedbanlivosť však nejde, ak strana predpokladá, že jej podanie je

postačujúce a súd ju o nedostatkoch podania poučí.346

Oneskorené námietky, týkajúce sa podmienok konania (§ 282 ods. 3 ZPO),

môže súd odmietnuť, ak boli podané po začatí ústneho konania vo veci samej a strana

svoje oneskorenie neospravedlnila. Tu je však potrebné poznamenať, že súd vždy

skúma podmienky konania z úradnej povinnosti. Námietky protistrany sa tak týkajú

najmä miestnej a vecnej príslušnosti.347

Súd o odmietnutí oneskoreného podania nerozhoduje ani formou uznesenia ani

medzitýmnym či čiastočným rozsudkom, ale svoje rozhodnutie obsiahne v odôvodnení

konečného rozsudku (Endurteil). Rovnako tak odôvodní i prípady, kedy neodmietol

oneskorené podanie uvedením skutočností odôvodňujúcich jeho rozhodnutie. Pred

rozhodnutím  musí  súd  vypočuť  strany  ku  všetkým   skutočnostiam   potrebným   pre

                                                
342 BVerfG NJW 87, 1621
343 BGH NJW 75, 1928; 82, 1533; 83, 2030; 87, 201; 89, 717; 97, 2244; 2003, 200
344 BGH NJW 86, 134
345 BVerfG NJW 2000, 1327; BGH NJW 98, 761
346 BGH NJW 81, 1378; 83, 999
347 Podľa nemeckého civilného procesu vo veci môže rozhodnúť i vecne nepríslušný súd, pokiaľ žalovaný
nenamieta vecnú nepríslušnosť súdu. Ak je takýmto nepríslušným súdom okresný súd (Amtsgericht) je
povinný poučiť žalovaného o následkoch jeho vyjadrenia vo veci bez prechádzajúcej námietky vecnej
nepríslušnosti. To znamená o tom, že ak sa žalovaný vyjadrí vo veci samej bez podania predchádzajúcej
námietky nepríslušnosti, súd sa stáva príslušným na rozhodnutie vo veci.
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rozhodnutie súdu o odmietnutí oneskoreného podania a dať možnosť stranám

ospravedlniť sa.348

Ak súd protizákonne pripustí oneskorené podanie (resp návrh na vykonanie

dokazovania, podanie obsahujúce podstatné skutočnosť), protistrana takýto postup súdu

nemôže napadnúť, pretože procesné ustanovenia týkajúce sa odmietnutia podania

nemajú za cieľ trestať účastníka konania, ale zrýchliť konanie. To však neplatí v prípade

oneskorenej námietky týkajúcej sa podmienok konania, ktorá je napadnuteľná

opravným prostriedkom.349

V praxi však môže nastať i opačná situácia, kedy súd protizákonne rozhodne

o nepripustení oneskoreného podania. Takýto postup je dôvodom na podanie odvolania

alebo dovolania a v prípade, že dôjde k porušenie zásady na súdne vypočutie, je to

dôvodom na podanie ústavnej sťažnosti.350

Koncentrácia konania je v nemeckom civilnom procese zabezpečená stanovením

tzv. stopstavov, po uplynutí ktorých nie je možné do konania vnášať nové dôkazy či

podstatné skutočnosti (prostriedky útoku a obrany). Výnimky sú v procesnom poriadku

formulované veľmi všeobecne, ich aplikácia je plne ponechaná na voľnú úvahu súdu.

Rozsiahla judikatúra týkajúca sa posudzovania výnimiek koncentrácie konania je však

dostačujúcim vodítkom pre konajúce súdy.

5.4 Resumé

Je nepochybné, že zavedenie koncentrácie do občianskeho súdneho konania je

motivované snahou urýchliť vyriešenie sporu. Koncentrácia konania sa stala

nevyhnutnou pre naplnenie požiadavky rozhodnutia veci v primeranej dobe, ktoré je

základným   právom   každého   účastníka.   Umožnenie predkladať a označovať dôkazy

                                                
348 BVerfG NJW 87, 1621
349 BGH NJW 85, 743
350 BVerfG NJW 87, 1621, 2733;
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a relevantné skutočnosti v ktoromkoľvek štádiu konania, teda i v odvolacom konaní,

malo za následok neprimerané predlžovanie konania. Hoci súd po mnoho násobnom

odročovaní pojednávania dospel k spravodlivému rozhodnutiu, toto rozhodnutie bolo

pre žalobcu často len morálnou satisfakciou bez faktického významu, nakoľko jeho

nárok práve z dôvodu uplynutia neprimerane dlhej doby častokrát zostal

nevymožiteľný. Predlžovanie konania je totiž spravidla na prospech jednej strany – tej,

ktorá nie je v práve. Vymáhateľnosť práva je jedným zo znakov právneho štátu, preto

bolo nevyhnutné, aby sa prijali prostriedky pre urýchlenie súdneho konania, a to nielen

vo forme personálnych, administratívnych a technických opatrení, ale predovšetkým

zavedením efektívnych pravidiel, ktoré umožnia čo najrýchlejšie naplnenie účelu

občianskeho súdneho konania.

Jedným z týchto prostriedkov je nepochybne koncentrácia konania to znamená

zakotvenie určitých „stopstavov“, uplynutím ktorých sporové strany strácajú možnosť

predkladať súdu nové dôkazy či uvádzať ďalšie relevantné skutočnosti. Rovnako ako

pri prehlbovaní zásady prejednacej, aj pri zavedení zásady koncentrácie konania je

potrebné, aby zvýšeným požiadavkám kladeným na sporové strany zodpovedala

zvýšená poučovacia povinnosť zo strany súdu. To znamená, že strana musí byť zo

súdom upozornená jednak na skutočnosť, že dôkazy a skutočnosti je oprávnená

predkladať súdu len do určitého okamihu a jednak by mala byť oboznámená s právnou

kvalifikáciou veci, aby vedela zhodnotiť, ktoré skutočnosti a dôkazy sú vzhľadom na

právnu kvalifikáciu veci relevantné. Rovnako by mala strana mať možnosť reagovať na

novú skutkovú alebo právnu situáciu, ktorá vyjde najavo až počas konania. Nemecký

súdny proces tento problém vyriešil zakotvením všeobecného ustanovenia upravujúceho

proces podporujúcu povinnosť, na základe ktorej strany majú povinnosť predkladať

„prostriedky útoku a obrany“ v závislosti od procesnej situácie. Český občiansky súdny

poriadok na uvedený problém reagoval zakotvením výnimky, podľa ktorej sú prípustné

ďalšie skutočnosti a dôkazy, ak ich účastník nemohol bez svojej viny včas uviesť. Len

súdna prax ukáže, ako bude uvedená výnimka premietnutá do praxe. Podľa nášho

názoru by však súd mal pripustiť nové skutočnosti a dôkazy vždy, ak po vykonanom

dokazovaní nebol potvrdený skutkový stav tvrdený stranami (resp. ani jednou z nich)

pred koncentráciou konania.
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Slovenský občiansky súdny poriadok zotrváva na svojej prvotnej právnej

úprave, podľa ktorej ku koncentrácii konania dochádza pred vyhlásením rozhodnutia vo

veci samej, momentom vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania súdom prvého

stupňa. Podľa nášho názoru by však vyhláseniu uznesenia o skončení dokazovania malo

predchádzať poučenie o právnej kvalifikácii. Takéto poučenie slovenský občiansky

súdny poriadok nepozná. Súd len účastníkom môže oznámiť, ako sa mu vec javí po

právnej stránke, ide však o predbežné právne posúdenie veci, ku ktorému môže súd

pristúpiť spravidla na začiatku prvého pojednávania. Nie je to však jeho povinnosť. Nie

je neobvyklé, že počas súdneho konania účastníci netušia, ako súd vec posúdi

a rozhodnutie vo veci samej môže byť pre nich prekvapením. Preto podľa nášho názoru

koncentrácia konania zakotvená v § 120 ods. 4 OSP je nesprávna, nakoľko

nezodpovedá požiadavke zákazu prekvapivého rozhodnutia.

Kritici koncentrácie konania argumentujú tým, že je to prostriedok k urýchleniu

konania na úkor spravodlivosti, pretože sa účastníkom odníma možnosť kedykoľvek

predkladať dôkazy a relevantné skutočnosti. Podľa nášho názoru koncentrácia konania

dokáže skĺbiť obe požiadavky, ak každej koncentrácii konania prechádza náležité

poučenie zo strany súdu, dostatočná lehota pre účastníka konania na označenie príp.

predloženie dôkazov a tvrdenie relevantných skutočností a možnosť účastníka predložiť

ďalšie dôkazy alebo tvrdiť nové skutočnosti v prípade, že dôjde k zmene skutkovej

a právnej situácie do takej podoby, ktorú nepredpokladala resp. ktorou neargumentovala

ani jedna zo sporových strán pred koncentráciou konania.

Zmyslom koncentrácie konania nie je sankcionovať účastníka konania, ale

zrýchliť proces v záujme naplnenia práva účastníka na súdnu ochranu, súčasťou ktorého

je i právo každého účastníka, aby jeho vec bola prejednaná v primeranej lehote. Prvky

koncentrácie síce do určitej miery obmedzujú účastníkov konania vo svojom

taktizovaní, ale neodnímajú účastníkovi možnosti predložiť argumenty a dôkazy

preukazujúce jeho právny nárok, resp. preukazujúce neoprávnenosť nároku protistrany,

a to je podstatou spravodlivého procesu.
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6 POUČOVACIA POVINNOS Ť SÚDU

Súdne konanie považujeme za súhrn pravidiel správania, ktorými sa riadi súd,

strany konania a osoby na konaní zúčastnené pri zisťovaní skutočností dôležitých pre

rozhodnutie vo veci a pri rozhodovaní samom. Procesné pravidlá vychádzajú jednak

z písaným právnych noriem, jednak zo spoločenských zvyklostí. Je úlohou súdu, aby

zabezpečil, že účastníci budú nielen poznať svoje procesné práva, ale ich i správne

chápať (poučovacia povinnosť súdu).351 Poučovacia povinnosť predpokladá teda

aktivitu súdu spojenú s poskytovaním všetkých potrebných informácií stranám o ich

právach a povinnostiach, ktoré sa bezprostredne vzťahujú k danému sporu.

Poučovaciu povinnosť možno rozdeliť podľa viacerých kritérií:

- spravidla sa poučovacia povinnosť delí na všeobecnú a osobitnú. 352 Už zo

samotného názvu vyplýva, že všeobecná poučovacia povinnosť bude klásť

všeobecné požiadavky na súd, poučiť účastníkov v priebehu konania, napr.

poučenie o možnosti podať opravný prostriedok. Osobitná poučovacia

povinnosť sa však nevzťahuje na každý prípad všeobecne, ale závisí od

konkrétnej procesnej situácie, napr. poučenie o doplnení návrhu a odstránení vád

podania. Je logické, že k takémuto poučeniu súd nebude pristupovať paušálne

pri každom podanom návrhu, ale len ak návrh bude vykazovať nedostatky.

Naproti tomu poučenie o možnosti podať opravný prostriedok bude súd

poskytovať v každom prípade, pri každom svojom rozhodnutí.

- ďalej možno poučovaciu povinnosť deliť podľa jej obsahu na poučenie

procesnoprávne a poučenie hmotnoprávne.

Svoboda uvádza ďalšie delenie poučovacej povinnosti podľa toho, komu je

poskytovaná – priamo strane sporu alebo jej právnemu zástupcovi, svedkovi, znalcovi,

tlmočníkovi, tretej osobe, ktorej je uložená nejaká povinnosť a poučenie podľa toho,

                                                
351 pozri SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009,  293
352 pozri MACUR, J.: Postmodernizmus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Brno :
Masarykova univerzita, 2001, s 294
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v akom štádiu konania je súdom poskytované – napr. poučenie smerujúce k odstráneniu

prekážok konania, ktoré súd poskytujú pred konaním vo veci samej.353

Možno teda zhrnúť, že súd je povinný poskytnúť účastníkom konkrétne a podrobné

poučenie v takom štádiu konania, kedy je to pre vedenie konania potrebné a za takej

situácie, kedy bez konkrétneho a podrobného poučenia by mohli pre nedostatok

potrebných znalostí procesných pravidiel utrpieť ujmu na svojich právach. „(...) súd je

povinný poučenie poskytnúť nie „automaticky“ a na začiatku konania, ale vždy v dobe,

kedy je to podľa stavu konania pre účastníka potrebné.“354

Vzhľadom k tomu, že predmetom tejto práce je dokazovanie, budeme sa ďalej

zaoberať poučovacou povinnosťou všeobecnou ako i poučovacou povinnosťou

vzťahujúcou sa na povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť.

6.1 Česká republika

6.1.1 Všeobecná poučovacia povinnosť

Všeobecná poučovacia povinnosť súdu je zakotvená v § 5 OSŘ.355 Podľa názoru

Ústavného súdu všeobecná poučovacia povinnosť súdu sa má vyložiť tak, že súd je

povinný účastníkov poučiť, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú

procesnoprávne predpisy, ako je potrebné procesné úkony vykonať, poprípade ako je

treba odstrániť vady procesných úkonov už vykonaných, aby vyvolali zamýšľané

účinky a aby mohol splniť procesné povinnosti. Do poučovacej povinnosti teda nepatrí

návod, čo by účastník mal alebo mohol v danom prípade urobiť, ale len pomoc k tomu,

aby mohol zákonom staveným spôsobom dať najavo, čo hodlá v konaní urobiť.356

Ustanovenie § 5 OSŘ predstavuje poučovaciu povinnosť procesnoprávnu.

Vzťahuje sa len na účastníkov konania, nie na ich zástupcov. Za súčasť úpravy

                                                
353 bližšie pozri SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009,  s. 294 až 296
354 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 7
355 Podľa § 5 OSŘ, súdy poskytujú účastníkom poučenie o ich procesných právach a povinnostiach.
356 pozri Sb. ÚS sv. 8 č. 82 s. 267
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všeobecnej poučovacej povinnosti zo strany súd treba považovať i § 32 OSŘ ods. 3

OSŘ, podľa ktorého povinnosť súdu poskytnúť účastníkovi potrebné poučenie, výzvu

alebo upozornenie možno splniť i tým, že budú poskytnuté jeho zástupcovi. To však

neplatí pre prípad, ak účastník splnomocnil zástupcu len na niektoré úkony. Uvedené

ustanovenie reaguje na prípady, kedy nebude vhodné poučovať účastníka konania

o jeho procesnoprávnych či hmotnoprávnych právach a povinnostiach z dôvodu, že

účasť napr. nemá spôsobilosť na právne úkony.

6.1.2 Poučenie poskytnuté v súvislosti s povinnosťou tvrdenia a dôkaznou

povinnosťou

Základným predpokladom toho, aby sa súd zaoberal žalobou je podanie, ktoré

obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.357 Jednou z náležitostí je i opísanie

rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich uplatnený nárok. Ak žalobca v žalobe

natoľko nedostatočne skutkovo odôvodní svoj nárok, že nie je zrejmé, aké skutočnosti

vlastne žalobca tvrdí a nie je možné vymedziť predmet konania, je povinnosťou súdu

vyzvať žalobcu na doplnenie žaloby príp. odstránenie jej vád. Podmienkou takejto

výzvy súdu je skutočnosť, že pre nedostatky podania, ktoré podľa obsahu má

predstavovať žalobu, nie je možné v konaní pokračovať. Poučovacia povinnosť súdu

v takomto prípade bude spočívať v pokynoch pre žalobcu, akým spôsobom má

odstrániť vady podania resp. podanie doplniť. Úlohou súdu nie je síce poučovať

účastníka o hmotnom práve358, avšak súd pri poučovaní účastníka  o tom, ako treba

podanie doplniť, vychádza z hypotézy hmotnoprávnej normy, pod ktorú bude možné

doplnený skutkový stav subsumovať. Ak napr. žalobca žiada od žalovaného zaplatenie

určitej sumy, musí uviesť skutočnosti, na základe ktorých si uplatňuje svoj nárok.

Povinnosťou žalobcu nie je nárok právne kvalifikovať, avšak jeho povinnosť opísať

skutočnosti, o ktoré opiera svoj nárok, je povinnosťou nenahraditeľnou.

                                                
357 pozri § 42 ods. 4 a § 79 ods. 1 OSŘ
358 pozri BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 172
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V súvislosti s novelou 30/2000 Sb. a 7/2009 Sb. možno konštatovať, že

poučovacia povinnosť súdu už nepredstavuje formálne poučovanie účastníka konania

o jeho procesných právach a povinnostiach realizovaných odcitovaním príslušných

ustanovení občianskeho súdneho poriadku, ale sa dostáva do roviny „vedenia účastníka“

počas konania, čo nevyhnutne predpokladá spojenie procesného poučenia s poučením

hmotnoprávnym.

Nová koncepcia poučovacej povinnosti vychádza z požiadavky predvídateľnosti

postupu súdu v konaní a predovšetkým predvídateľnosti rozhodnutia.359 

Legislatívnym vyjadrením materiálneho vedenia účastníka konania (tak ako to

poznáme v nemeckom súdom poriadku) je ustanovenie okrem spomenutého § 43 ods. 1

predovšetkým §§ 114c, 118a OSŘ, podľa ktorých súd vyzve účastníkov na doplnenie

potrebných tvrdení o rozhodných skutočnostiach a na návrhy na vykonanie

dôkazov na ich preukázanie.  Výzvy súdu v zmysle §114c a 118a OSŘ však nenahrádza

postup súdu podľa § 43 ods. 1 OSŘ. Naopak prichádza do úvahy len v prípade, ak

podanie nebolo pre nedostatočné náležitosti návrhu odmietnuté. Úlohou výziev je

zabezpečiť úplné skutkové tvrdenia tam, kde je to potrebné pre posúdenie právne

významných skutočnosti. „Stanovenie právne významných skutočností nie je možné

bez určenia skutkovej podstaty právnej normy, ktorá má byť k právnej kvalifikácii

uplatnených skutočností (ako žalobcom, tak  žalovaným) použitá.“360 Potreba doplnenia

tvrdenia môže vyvstať kedykoľvek počas konania, napr. v dôsledku vykonaného

dokazovania môžu vyjsť najavo relevantné skutočnosti, o ktorých súd ani účastníci

neuvažovali. Je nevyhnutné, aby súd poznal tvrdenia účastníkov o týchto

skutočnostiach, aby vedel, v akej konkrétnej podobe sa podľa účastníkov táto

skutočnosť udiala v obraze skutkového deja vymedzeného žalobou. Je nevyhnutné, aby

súd účastníkom sprístupnil svoj záver o neúplnosti skutkových tvrdení, vysvetlil, v čom

táto neúplnosť spočíva a umožnil účastníkom uviesť vlastnú skutkovú verziu. Len ak

účastník bol poučený o potrebe doplniť skutkové tvrdenia a napriek poučeniu neuviedol

svoju skutkovú verziu, môže súd  voči  účastníkovi  vyvodiť záver v podobe neunesenia

                                                
359 pozri napr. IV. ÚS 690/01
360 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 547
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bremena tvrdenia. O tom, že je potrebné označiť dôkaz na preukázanie určitej

skutočnosti, je možné účastníka poučiť len vtedy, ak takú skutočnosť vôbec tvrdí.361

Neposkytnutie poučenia spôsobuje vadu konania a je dôvodom na uplatnenie opravného

prostriedku.

6.1.3 Poučenie o inej možnej právnej kvalifikácii veci

V praxi môže nastať situácie, kedy nie je potrebné doplniť skutkový stav

a ďalšie skutočnosti, avšak účastníkmi opísané skutočnosti bude súd po právnej

stránke hodnotiť inak, ako to účastníci predpokladali. Zákon ukladá súdu, aby poučil

účastníkov o tom, ako bude vec hodnotiť z právneho hľadiska a dal účastníkom

možnosť vyjadriť sa príp. doplniť svoje skutkové tvrdenia vo svetle tohto právneho

náhľadu na vec.362 Občianske súdne konanie totiž vychádza zo zásady predvídateľnosti

rozhodnutia, ktorá vychádza z princípu právnej istoty účastníkov konania a je súčasťou

práva na spravodlivý súdny proces. Predvídateľné môže byť len také rozhodnutie,

ktorému predchádza predvídateľný postup súdu pri konaní a dokazovaní. Český

občiansky súdny poriadok jasne uvádza, že účastník nesmie byť zaskočený iným

právnym posúdením veci súdom bez toho, aby bolo účastníkom konania umožnené

reagovať na právne hodnotenie sporu súdom uvedením právne významných skutočností

a označením dôkazov. „Nie je v záujme spoločnosti, aby rozhodnutie súdu nevyriešilo

sporné vzťahy účastníkov len preto, že sa mýlia v právnej kvalifikácii svojich vzťahov.

Túto spoločenskú požiadavku možno vyjadriť zásadou, že ak súd zamieta žalobu, tak

v zamietavom rozhodnutí „skrýva“ záver, že nároku žalobcom uplatneného na základe

určitých skutkových okolností nie je možné vyhovieť podľa hmotného práva vôbec,

a nie len podľa účastníkom uvažovaného právneho predpisu.“363

                                                
361 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 548
362 podľa § 118a ods. 2 OSŘ, má- li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce
posoudit jinak než podle účastníkova právniho názoru, vyzve účastníka, aby v potŕebném rozsahu doplnil
vylíčení rozhodných skutečností; postupuje přitom obdobně podle odstavce 1

362 BUREŠ, J. a kol.:
Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, Bureš, s. 548
363 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, Bureš, s. 548
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6.1.4 Spôsob a miera poučenia

Zákon vo svojom ustanovení § 118a ods. 2 OSŘ však výslovne neuvádza, akým

spôsobom má súd  oznámiť stranám, resp. ich poučiť o tom, že vec bude posudzovať po

právnej stránke inak, ako sa domnieval ten ktorý účastník konania. Pri zavádzaní tohto

ustanovenia do praxe nastali obavy, či plnenie tejto poučovacej povinnosti nebude so

sebou prinášať pochybnosti o nestrannosti súdu, a teda porušenie zásady rovnosti

účastníkov konania. Poučenie o inej právnej kvalifikácii nesie so sebou i zhodnotenie

doteraz zisteného skutkového stavu a výzvu na doplnenie rozhodujúcich skutočností,

ktoré by mali tvoriť skutkovú podstatu. Zákon neuvádza, do akej miery a akým

konkrétnym spôsobom má k poučeniu dôjsť. Pokiaľ ide o spôsob poučenia, tento musí

byť zachytený v zápisnici z pojednávania. Keďže poučenie môže byť podnetom na

podanie námietky zaujatosti, je vhodné, aby vec prejednávajúci sudca obsah poučenia

doslovne zaprotokoloval. Len z doslovného znenia poučenia možno preskúmať, či súd

dostatočne plnil povinnosti voči účastníkom vyplývajúcich z § 118a ods. 2 OSŘ a či súd

svojím poučením príp. prekročil pomyselné hranice nestrannosti. Odpoveď na otázku,

do akej miery je potrebné účastníkov poučovať, môže dať len prax súdov

prostredníctvom ustálenej judikatúry. V žiadnom prípade však nemožno poučovaciu

povinnosť súdu ohľadne právnej kvalifikácie a potrebe doplnenia skutkových tvrdení

zamieňať s právnym poradenstvom.364 V prípade, že účastník nebude reagovať na

poučenie súdu a na jeho výzvu na doplnenie skutkových tvrdení, účastník sa tak

vystavuje následku neúspechu v spore pre neunesenie povinnosti tvrdenia, o čom musí

byť poučený.

                                                
364 Soudní rozhledy 3/2006 s 94: 1. z § 118 ani z § 118a OSŘ nelze dovodit povinnost soudu, aby žalobce
poučil o tom, že namísto žaloby o určení neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, na
jejímž základě již došlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je třeba žalovat o určení
vlastníckého práva k těmto nemovitostem. 2. Povinnost soudu vyzvat účastníka ve smyslu § 118a ods. 2
OSŘ k doplnění vylíčení rozhodných skutečností příchází v úvahu jen v tom případě, jestliže účastník
materiální základ žalobního nároku ve formě skutkových tvrzení již vylíčil, avšak že např. výsledky
dokazování nasvědčují tomu, že pro soudem uvažovanou aplikaci jiné právní normy je zapotřebí tvrdit
další (pro rozhodnutí ve věci) právně významné skutečnosti. Tak by tomu mohlo být např. tehdy, usiloval-
li by účastník skrze tvrzené skutečnosti o přisouzení náhrady škody na základě skutkové podstaty v § 420
OZ, přičemž podle názoru soudu by bylo možno návrhu vyhovět v důsledku aplikace jiného pravidla
chování upravujíciho odpovědnost za škodu, pakliže by žaloba vnezbytném ( a v tomto směru soudem
avizovaném) rozsdahu byla skutkově doplněna.
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Možno teda zhrnúť, že súd má povinnosť oboznámiť účastníkov so svojim

predbežným skutkovým a právnym záverom vtedy ak:

- strana sporu netvrdí všetky pre rozhodnutie dôležité skutočnosti

- strana sporu následkom svojho omylu v právnom posúdení veci smeruje svoje

skutkové tvrdenia a dokazovanie nesprávnym smerom

- strana sporu nesprávne vyhodnotila skutkovú situáciu veci.365

Poučenie v zmysle §118a OSŘ súd poskytuje účastníkom na pojednávaní. Ak sa

však účastník nedostaví na pojednávanie a nie sú dôvody na odročenie pojednávania,

súd nie je povinný dodatočne poskytnúť poučenie mimo pojednávania a za týmto

účelom pojednávanie odročiť.

6.1.5 Poučenie pred vyhlásením rozhodnutia

V ustanovení § 119a ods. 1 OSŘ je zakotvená špeciálna poučovacia povinnosť,

ktorá vyplýva z uplatnenia princípu neúplnej apelácie v odvolacom konaní, zmyslom

ktorej je poskytnúť účastníkom poslednú možnosť na splnenie povinnosti tvrdenia

a dôkaznej povinnosti v konaní pred súdom prvého stupňa. Zároveň súd musí

účastníkom vysvetliť, že ak došlo ku koncentrácii konania skôr, možnosť uviesť nové

skutočnosti a dôkazy sa vzťahujú len na výnimky z koncentrácie konania. Poučenie

v zmysle §119a OSŘ súd účastníkom poskytuje na pojednávaní. Adresátmi tohto

poučenia teda nie sú tí účastníci, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili, pričom nebol

daný dôvod na odročenie pojednávania, ale boli splnené podmienky pre konanie v ich

neprítomnosti.366

                                                
365 SVOBODA, K.: Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 314
366 podľa § 101 ods. 3 OSŘ, nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal
z důležitého důvodu o odročení, může soud věc přejednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového
účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.
pozri taktiež R 61/2002: Odvolatel, který nebyl poučen podle § 119a OSŘ, protože se k jednání bez
omluvy nedostavil (§ 101 OSŘ), nemůže v odvolacím řízení uplatňovat nové skutečnosti a důkazy ve
smyslu § 205a ods. 1 písm. d)( v súčasnosti § 205a ods.1písm. e)) OSŘ.
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Podľa Bureša a spol.367, poučenie podľa § 119a ods. 1 OSŘ súd neposkytuje

účastníkom vtedy, ak sú splnené podmienky, aby súd rozhodol rozsudkom pre

zmeškania alebo rozsudkom pre uznanie. Rozsudkom pre uznanie súd rozhoduje na

základe uznania nároku žalobcu žalovaným alebo na základe fikcie uznania nároku

žalobcu. Rozsudok pre zmeškanie vychádza z fikcie nespornosti tvrdení žalobcu

obsiahnutých v žalobe o skutkových okolnostiach, týkajúcich sa sporu.  Pretože oboma

týmito rozsudkami sa nerozhoduje na základe výsledkov dokazovania (zisteného

skutkového stavu veci) a pretože odvolacie dôvody vymedzuje vo vzťahu k týmto

rozsudkom § 205b OSŘ368, nemá žiadny zmysel účastníkov konania poučovať o tom, že

by mali uviesť rozhodujúce skutočnosti alebo označiť dôkazy skôr, ako tieto rozsudky

budú vyhlásené, keď na ich tvrdenia a dôkazné návrhy nemôže byť pred súdom prvého

stupňa prihliadnuté a nemajú význam ani pre odvolacie konanie.

Ak po poskytnutí poučenia v zmysle § 119a ods. 1 OSŘ účastníci uvedú ďalšie

rozhodné skutočnosti a návrhy na vykonanie dokazovania, súd za týmto účelom

pojednávanie odročí, ak nie je možné dôkaz vykonať bezprostredne na uvedenom

pojednávaní. V prípade, že účastníci uvedú rozhodujúce skutočnosti bez toho, aby

označili dôkazy na ich preukázanie, musí súd postupovať podľa § 118a ods. 3 OSŘ

a viesť účastníkov konania k splneniu dôkaznej povinnosti. Ak po doplnení

dokazovania súd dospeje k záveru že konanie má byť ukončené, znova musí účastníkov

poučiť podľa § 119a ods. 1 OSŘ. Pôvodne poskytnuté poučenie totiž bolo uvedeným

procesným postupom súdu „konzumované“ a pred novým skončením konania z neho

nie je možné vychádzať, pretože sa mohla zmeniť (a často sa i zmenila) konkrétna

procesná situácia, za ktorej bolo poskytnuté.369

                                                
367 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 563
368 podľa § 205b OSŘ, v odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou
odvolacím důvodem jen vady uvedené v §205 ods. 2 písm. a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být
prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b).
369 BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 564
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6.1.6 Poučenie v zmysle § 99 ods. 1 veta druhá OSŘ370

Ustanovenie § 99 ods. 1 veta druhá OSŘ nemá charakter poučenia v pravom

slova zmysle. V podstate ide oboznámenie strán s platnou judikatúrou a stanoviskami

najvyššieho súdu vzťahujúcimi sa na daný prípad. Cieľom tohto ustanovenia nie je

poučiť strany ohľadne ich povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosť, ale snaha

o vyriešenie veci zmierom.  Za týmto účelom má súd možnosť, nie však povinnosť,

apelovať na účastníkov konania aj pomocou toho, že s účastníkmi vec preberie

a upozorní ich na príslušnú judikatúru a stanoviská najvyššieho súdu, čím im vlastne

odhalí svoj (i keď len predbežný)  právny názor na celú vec. Pohľad súdu na vec však

môže strany utvrdiť vo svojom doterajšom právnom názore na vec a viesť k tomu, že

strany doplnia svoje tvrdenia, navrhnú nové dôkazy zodpovedajúce právnemu pohľadu

súdu na vec alebo uvedú tvrdenia a predložia dôkazy vyvracajúce tento predbežný

právny názor súdu. Možno teda konštatovať, že i uvedený procesný postup súdu má

v konečnom dôsledku vplyv na plnenie povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti

účastníka konania.

6.2 Slovenská republika

Právna úprava všeobecnej poučovacej povinnosti ako i poučovacia povinnosť

v prípade neúplných a vadných návrhov a poučovacia povinnosť pred vydaním

rozhodnutia je vo svojej podstate zhodná s právnou úpravou obsiahnutou v českom

civilnom súdnom poriadku, preto jej nebudeme ďalej venovať bližšiu pozornosť.

                                                
370 podľa § 99 ods. 1, veta druhá OSŘ, soud usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda
senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a
rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností
případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu.
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6.2.1 Poučenie o právnej kvalifikácii veci

Novela občianskeho súdneho poriadku č.384/2008 Z.z. zakotvila nové

oprávnenie súdu, a to možnosť súdu kedykoľvek počas konania na základe doteraz

tvrdených a preukazovaných skutočností  uviesť účastníkom, ako sa súdu javí

právne posúdenie veci.371 Ide o obdobné ustanovenie, ako ho pozná český súdny

proces pod § 99 ods. 1 OSŘ. Uvedené ustanovenie má chrániť účastníkov pred

prekvapivými rozhodnutiami. Na druhej strane však (ako sme uviedli v prípade

materiálneho vedenia súdu) prináša so sebou riziko vznášania námietky zaujatosti od

účastníka, pre ktorého právna kvalifikácia súdu nebude „výhodná“. Je však potrebné

poznamenať, že právna kvalifikácia, ku ktorej dospel súd na základe doteraz tvrdených

skutočností a vykonaných dôkazov, je len predbežná a nemusí byť zhodná s

konečným právnym posúdením veci. Preto aj zákonodarca výstižne používa formuláciu

„ako sa javí právne posúdenie veci.“ Účastník, pre ktorého je doterajšie právne

posúdenie veci zo strany súdu nepriaznivé, má možnosť „zmobilizovať“ sa a uviesť

skutočnosti či predložiť dôkazy, ktoré zmenia právny názor súdu na celú vec.

Tento fakultatívne uplatňovaný inštitút má nasmerovať účastníkov konania, aby

súdu nepredkladali právne irelevantné skutočnosti a nesnažili sa navrhovať dôkazy,

ktoré sú zjavne „mimo veci“, naopak, aby doplnili skutočnosti tvoriace hypotézu

právnej normy a navrhli dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V žiadnom prípade

však nemá ísť o nejaké napomáhanie niektorému z účastníkov konania, aby tvrdené

skutočnosti určitým konkrétnym smerom doplnil.

Začlenenie tohto oprávnenia do súdneho poriadku bolo inšpirované práve

materiálnym vedením konania známym z nemeckého občianskeho súdneho poriadku.

Znamená veľký prelom v doterajšom vedení civilného procesu, kedy sa sudcom

zakazovalo prejudikovať svoje rozhodnutie. Sudca nesmel ani len náznakom vyjaviť

svoj názor na vec. Rozhodnutie vo veci bolo jediným a zároveň konečným priestorom

pre sudcu, kedy sa mohol k veci vyjadriť.

                                                
371 § 100 ods. 1, veta tretia OSP
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S uvedeným ustanovením úzko súvisí i ustanovenie § 118 ods. 2 OSP zavedené

do súdneho poriadku rovnakou novelou. Týka sa zakotvenia povinnosti sudcu uviesť

(spravidla na prvom pojednávaní), ktoré skutkové tvrdenia účastníkov považuje za

zhodné, ktoré právne významné skutkové tvrdenia sú sporné, a ktoré

z navrhnutých dôkazov vykoná, a ktoré nevykoná. Túto povinnosť môže súd plnil

len za predpokladu, že strany si splnia svoju povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť.

Aj keby súd nevyužil svoje oprávnenie vyjadriť predbežné právne posúdenie veci, môže

účastník konania právny názor súdu vytušiť podľa toho, aké dôkazy súd ďalej bude

vykonávať.

Uvedené novozakotvené ustanovenia občianskeho súdneho poriadku umožňujú

súdu viesť pred účastníkmi „otvorený proces“. Z doterajšej praxe možno konštatovať,

že predbežné hodnotenie veci neraz viedlo účastníkov konania k tomu, že na jeho

základe prehodnotili svoje šance v spore a ukončili celý spor zmierom. Správne

využívanie týchto inštitútov však vyžaduje schopného, zrelého sudcu, ktorý má

perfektne naštudovanú prejednávanú matériu a nadhľad nad vecou a na druhej strane

vnímavého účastníka, ktorý názor súdu bude brať ako niečo, čo mu môže napomôcť

k správnej argumentácii a siahnuť po potrebných dôkazoch a nie ako nadŕžanie sudcu

účastníkovi, v prospech ktorého svedčí doterajšie právne posúdenie veci. Len ďalšia

prax ukáže, či slovenský sudca ale i účastník príp. jeho zástupca sú dostatočne zrelí na

„otvorený proces“, a predbežné hodnotenie sa tak stane efektívnym nástrojom výkonu

súdnictva, alebo bude dôvodom na predkladanie námietok zaujatosti voči sudcovi.

6.3 Nemecko

6.3.1 Ochrana pred prekvapivými rozhodnutiami

V súdnom konaní strany určujú predmet sporu a súd aplikuje na zistený

skutkový stav príslušné právne normy. Strany počas konania predkladajú návrhy,

tvrdenia a dôkazy. To, ktoré návrhy, tvrdenia a dôkazy sú v konaní podstatné, závisí od
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právnych noriem, ktoré súd pre daný prípad aplikuje. Aby sa predišlo situácii, kedy

strany a súd budú vec posudzovať odlišne, vedie súd podľa § 139 ZPO strany k tomu,

aby predkladali tie správne návrhy, úplne opísali skutkový stav a označili potrebné

dôkazy.372 „Súdne poučenie má realizovať materiálne právo, chrániť strany pred

prekvapivým rozhodnutím a zabrániť nepotrebným opravným prostriedkom.“373 Súd

síce môže z vyjadrení strán vyvodiť právne závery, ktoré nevyvodila žiadna zo strán, ale

nemôže strany svojimi právnymi závermi prekvapiť až v rozsudku. Musí stranám dať

vopred možnosť odstrániť nedostatky svojich návrhov, tvrdení a dôkazov.

6.3.2 Obsah a hranice poučovacej povinnosti súdu

Poučovacia povinnosť súdu a nestrannosť súdu sa navzájom obmedzujú. Ak si

súd plní len svoju poučovaciu povinnosť v zmysle § 139 ZPO, nemôže voči nemu

strana úspešne podať námietku zaujatosti.374 A naopak, poučovacia povinnosť končí

tam, kde možno badať náznak zaujatosti.375 „Nestranný sudca si zachováva odstup,

poučovací sudca nevyhnutne pomáha jednej strane.“376 Hranica medzi odstupom sudcu

z dôvodu nestrannosti a „napomáhaním“ strane z dôvodu plnenia si poučovacej

povinnosti však nie je pojmovo definovateľná. Preto možno predpokladať, že vhodná

miera poučenia bude vždy predmetom diskusie a námetom pre tvorbu ďalšej judikatúry,

ktorá už v súčasnosti je v Nemecku pestrá.

Správe poučiť účastníkov dokáže súd len vtedy, ak dobre pozná prípad. Podľa §

139 ods. 1, vety prvá ZPO, súd, ak je to potrebné, prejedná po skutkovej a právnej

stránke so stranami skutkový stav, sporné skutočnosti a kladie stranám otázky. Ak

chce položiť účastníkovi správnu otázku, musí vedieť, aká právna norma sa vzťahuje na

daný prípad a kto je nositeľom povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti. Obsah

poučovacej povinnosti závisí i od toho, do akej miery strany splnili požiadavku úplnosti

                                                
372 pozri bližšie SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s.
272, s. 187
373 pozri napr. BVerfG NJW 91,2823; 94, 849
374 OLG Karlsruhe Justiz 78, 72
375 BVerG NJW 79, 1925; BGH NJW 2004, 164: premlčanie
376 SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 188
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a vecnosti svojich podaní a návrhov. Niekedy postačuje, aby len naznačil právne

a skutkové hodnotenie veci alebo oznámil stranám výsledky prípravy na pojednávanie.

Podľa §139 ZPO súd neskúma skutkové okolnosti a dôkazy z vlastnej iniciatívy,

ale naznačí stranám potrebu doplniť tvrdené skutočnosti a označiť dôkazy na ich

preukázanie. Je len na samotných účastníkoch, či tak urobia. Súd len nasmeruje strany,

aby sa sústredili na zodpovedanie rozhodujúcich právnych otázok a

podstatných skutočností. Nie je pritom podstatné, či účastník je právne zastúpený alebo

nie. Právne zastúpenie účastníka konania môže mať vplyv len na mieru poučenia,

v žiadnom prípade však súd nezbavuje poučovacej povinnosti voči zastúpenému

účastníkovi.

6.3.3 Poučenie vzťahujúce sa na povinnosť tvrdenia

Podľa § 139 ods. 1, veta druhá ZPO, súd dbá na to, aby strany včas a úplne

uviedli všetky podstatné skutočnosti, doplnili už uvedené skutočnosti, označili

dôkazy a podali vecné návrhy. Nejde pritom len o všeobecnú povinnosť súdu, ktorá sa

vzťahuje na neúplné alebo nejasné podania. Zmyslom tejto poučovacej povinnosti je

skompletizovať a skonkretizovať predmet sporu.

Podľa § 139 ods. 1 veta prvá ZPO, súd prerokuje so stranami, ak je to potrebné,

stav veci a sporné skutočnosti po vecnej a právnej stránke a kladie stranám otázky.

Prerokovanie veci je nevyhnutné, ak podania strán, skutkový stav a návrhy na

vykonanie dokazovania sú neúplné, nejasné alebo „mimo veci“. Prostriedkom pre

prerokovanie veci sú teda poučenia a otázky. Cieľom prerokovania veci je, aby  podanie

strany bolo štruktúrované, orientované na právnu stránku veci a podstatu veci.

Potreba prerokovať vec so stranami sa môže počas konania vyskytnúť v rôznych

štádiách konania, dokonca i viackrát. Najväčší význam má však na začiatku konania

z dôvodu, aby došlo k usmerneniu konania a zabráneniu predlžovaniu konania. Zásada

ústnosti nebráni súdu, aby vec so stranami prerokoval mimo pojednávania, napr.

prostredníctvom telefonickej konferencie či internetu. Súd však aj tu musí dbať o to aby
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nedal podmet k podaniu námietky zaujatosti. Preto pri využití telefonickej alebo

internetovej komunikácie musí ísť o viacstrannú komunikáciu. 377

Povinnosť súdu klásť stranám otázky a poučovacia povinnosť súdu sa vzťahuje

na skutkové prednesy strany. Súd má dbať o to, aby strany uviedli všetky podstatné

skutočnosti a príp. nedostatočné údaje doplnili. Jeho povinnosťou je poukázať na to, že

podanie strany je neodôvodnené ako i na to, že je neúplné či nejasné.

Napr. Žalobca v konaní o zaplatenie tvrdí, že so žalovaným uzatvoril „kúpnu

zmluvu“ bez toho, aby objasnil konkrétne skutkové okolnosti tohto právneho pojmu.

V prípade, že žalovaný poprie uzatvorenie kúpnej zmluvy, musí súd poučiť žalobcu

o potrebe opísania konkrétnych skutkových okolností, z ktorých by vyplynulo, že došlo

k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

K dosiahnutiu tohto účelu môže súd v zmysle § 139 ods. 1 ZPO, ako už bolo

uvedené, so stranami prerokovať vec a sporné skutočnosti a klásť stranám otázky.

Poučenie a otázky sa však musia držať len rámca, ktorý je vymedzený žalobou a

vyjadrením k žalobe. Súd nesmie dať podnet k novým žalobným dôvodom či

námietkam žalovaného. Súd nesmie sám do konania vnášať nové skutočnosti, o ktorých

potom má rozhodovať. Uvádzanie nových, doteraz neuvedených právnych nárokov,

námietok alebo návrhov je výhradným právom strán. Ak by tohto práva súd nejako

zasahoval, došlo by k porušeniu zásady prejednacej a rovnako tak nestrannosti súdu. Ak

samotná protistrana poukázala na nedostatky podania, nezbavuje sa tým súd povinnosti

poskytnúť strane poučenie.

Napr. ak napr. na otázku súdu, či má žalovaný námietky voči žalobnému nároku

odpovie, že žalobcovi nie je nič dlžný, môže sa ho súd spýtať na skutočnosti, na základe

ktorých došiel k takémuto tvrdeniu, ale nesmie ho poučiť o možných konkrétnych

námietkach (napr. započítanie). Rovnako tak nesmie súd žalovaného poučiť o to, že

môže namietnuť premlčanie uplatneného práva žalobcu.

                                                
377 pozri bližšie ZÖLLER, R. a kol.: Zivilprozessordnung [Občiansky súdny poriadok]. Köln : Verlag Dr.
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6.3.4 Poučenie vzťahujúce sa na dôkaznú povinnosť

Ustanovenie § 139 ZPO sa vzťahuje i na povinnosť strán označiť dôkazy

preukazujúce ich tvrdenia. Táto poučovacia povinnosť má najväčší význam pre dôkaz

svedeckou výpoveďou, keďže výsluch svedka je jediným dôkazným prostriedkom,

ktorý súd nesmie vykonať z vlastnej iniciatívy.378

Schilken379 uvádza príklad, kedy v prípade, že žalobca tvrdí, že pri údajnom

uzatváraní zmluvy bola prítomná len jeho manželka, môže súd poučiť žalobcu

o označení svojej ženy ako svedkyne. Je podľa neho dokonca prípustné, aby súd poučil

účastníka konania o možnosti žiadať výsluch účastníka konania, čo je pre laika často

neznámy dôkazný prostriedok.

V praxi je však možné stretnúť sa s opačnými názormi, ktoré poučovaciu

povinnosť súdu vnímajú veľmi rigorózne a napriek tomu, že strana uvedie vo svojich

podaniach osoby, ktoré boli „pri tom“ (nejakej právne významnej skutočnosti), súd

nevypočuje túto stranu ako svedka a ani nepoučí účastníka konania o možnosti

navrhnúť výsluch tejto osoby ako svedka, pretože by došlo k porušeniu zásady

nestrannosti. Takisto sa prikláňame k názoru zodpovedajúcemu súčasnej praxi súdov,

pretože máme za to, že poučenie súdu tvrdiť všetky rozhodné skutočnosti a „pomoc“

súdu pri doplnení skutkového stavu prostredníctvom poučenia a kladenia otázok

a následné poučenie účastníka označiť dôkazy na podporu tvrdených skutočností musí

byť pre účastníka postačujúca. Navádzanie účastníka k tomu, aby žiadal o vykonanie

konkrétneho dôkazu (žiadal vykonať výsluch  konkrétnej osoby ako svedka) podľa

nášho názoru už zachádza do roviny právneho poradenstva a prekračuje hranice

nestrannosti súdu.

                                                                                                                                              
Otto Schmidt, 2007, s. 621
378 pozri bližšie SCHILKEN, E.: Zivilprozeβrecht [Občianske právo procesné]. 3 aktualizované vydanie.
Köln; Berlin; Bonn; München : Carl Heymanns, 2000, s.204 - 206
379 pozri bližšie SCHILKEN, E.: Zivilprozeβrecht [Občianske právo procesné]. 3 aktualizované vydanie.
Köln; Berlin; Bonn; München : Carl Heymanns, 2000, s.206
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6.3.5 Poučenie vzťahujúce sa na hodnotenie dôkazov

Poučenie týkajúce sa hodnotenia dôkazov úzko súvisí s ochranou účastníkov

pred prekvapivými rozhodnutiami.380

Napr.  Ak súd sa počas konania dá najavo, že tvrdenia žalobcu považuje za

preukázané, zmení však svoj názor a žalobu zamietne. Ak však súd počas konania

„uistil“ žalobcu, že jeho tvrdenia má za preukázané, nesmie žalobu zamietnuť pred tým,

ako dá žalobcovi možnosť navrhnúť ďalší dôkaz.381

Možno teda zhrnúť, že súd stranám dáva poučenie súvisiace s povinnosťou

tvrdenia a dôkaznou povinnosťou:

- v prípade neúplného, vadného, neodôvodneného podania

- v prípade chýbajúcich alebo nedostatočných návrhoch na vykonanie

dokazovania

- ohľadne právneho posúdenia veci

- ohľadne hodnotenia dôkazov

6.4 Resumé

Podstatou poučovacej povinnosti je podnietiť účastníka konania k tomu, aby

všetky skutočnosti a dôkazy odôvodňujúce oprávnenosť jeho nároku predložil súdu včas

a tak, aby sa mohli stať podkladom pre rozhodnutie súdu. Ako už bolo spomenuté, aby

úspech v súdnom spore nebol závislý od „šikovnosti“ účastníka pri predkladaní

procesných návrhov, námietok a vykonávaní iných procesných úkonov, ale od

existencie jeho hmotného práva.

Obsah a miera poučovacej povinnosti sú závislé od miery uplatnenia zásady

prejednacej a zásady koncetrácie v konaní. Už vyššie sme uviedli, že posilnenie zásady

prejednacej, teda prenesenie podstatnej zodpovednosti za zistenie skutkového stavu na

                                                
380 SCHELLHAMMER, K.: Zivilprozess [Civilný proces]. Heidelberg: C.F. Müller, 2007, s. 194
381 BGH VersR 63, 1149; NJW 2002, 3317
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účastníka konania, musí byť zákonite sprevádzané rozšírením poučovacej povinnosti zo

strany súdu. Rovnako je tomu i v prípade uplatnenia koncentrácie konania. Účastník

konania si musí byť vedomý, že poznanie skutkového stavu je závislé predovšetkým od

jeho aktívneho pôsobenia pri uvádzaní skutočností a predkladaní dôkazov na ich

preukázanie. Jeho činnosť však musí byť usmernená súdom, aby nenastala situácia, že

účastník si síce aktívne a včas plní svoje povinnosti, avšak súd zahrňuje množstvom

nepodstatných skutočností a dôkazov, pričom právne relevantné argumenty a dôkazy

zostávajú „za dverami súdu“.

Poučovacia povinnosť súdu je protiváhou zásady prejednacej. Je na každom

zákonodarcovi nájsť správnu mieru medzi nimi tak, aby proces nepredstavoval len

súhrn procesných pravidiel, v ktorom sudca má úlohu pasívneho pozorovateľa, ale aby

ani nebol procesom, kde strany sa spoliehajú na poručníkovanie súdu.

Vďaka posilneniu zásady prejednacej a koncentrácie konania došlo k opusteniu

tak dlho zaužívaného názoru, podľa ktorého sudca nesmie stranám „prezradiť“ ako vec

posúdi a ani nijakým spôsobom naznačiť ako sa mu vec javí. Takéto konanie sudcu sa

totiž považovalo za konanie v rozpore so zásadou nestrannosti a bolo dôvodom na

podanie námietky zaujatosti. V súčasnosti samotný zákon a judikatúra nielenže

oprávňujú sudcu na vyjadrenie svojho pohľadu na vec, ale v prípade iného názoru na

právnu kvalifikáciu českému a nemeckému sudcovi ukladajú povinnosť oznámiť

stranám, ako súd vec právne posúdi. Oboznámenie strán s právnou kvalifikáciou je

nevyhnutným predpokladom predvídateľnosti súdneho rozhodnutia. To znamená, že

sudca poskytuje stranám hmotnoprávne poučenie, ktoré bolo pri uplatňovaní zásady

materiálnej pravdy neprípustné (okrem poučenia vzťahujúceho sa na odstránenie vád

návrhu a doplnenie návrhu). Hmotnoprávne poučenie je nevyhnutným sprievodným

znakom posilnenia zásady prejednacej a koncentrácie konania. Ak zákon zakotvuje pre

účastníka určité „stopstavy“, do uplynutia ktorých môžu účastníci predkladať nové

skutočnosti a dôkazy, musí účastníka informovať o tom, podľa akej právnej normy súd

vec posúdi, či je potreba doplniť skutkové tvrdenia a dôkazy, alebo či súd doterajšie

skutkové tvrdenia a navrhnuté dôkazy považuje za dostatočné. Je totiž neprípustné, aby

sa účastník odlišnú právnu kvalifikáciu veci dozvedel až z rozhodnutia súdu vo veci

samej, teda v štádiu, keď na ňu nemôže reagovať doplnením tvrdení a dôkazov

relevantných z hľadiska daného právneho posúdenia veci.
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Hmotnoprávne poučenie je v porovnaní s procesnoprávnym poučením pre

konajúci súd náročnejšie. Zatiaľ čo pri poučení o procesných právach a povinnostiach

stačilo v tom ktorom štádiu konania odcitovať príslušné ustanovenia občianskeho

súdneho poriadku, hmotnoprávne poučenie si vyžaduje dôkladné naštudovanie

prejednávanej matérie, príslušných hmotnoprávnych noriem, pričom forma a obsah

poučenia musia byť zvolené tak, aby poučenie znamenalo skutočné nasmerovanie strán

pri doplnení relevantných skutočností a dôkazov, ale zároveň nepredstavovalo právne

poradenstvo či bolo dôvodom na podanie námietky zaujatosti pre porušenie zásady

nestrannosti súdu.

Po prijatí noviel českého občianskeho súdneho poriadku č. 30/200Sb. a 7/2009

Sb. možno konštatovať, že poučovacia povinnosť súdov plne zodpovedá zavedenej resp.

prehĺbenej koncentrácii konania. Česká úprava rovnako ako nemecká vychádza

predovšetkým z rovnakého princípu, ktorým je zákaz prekvapivého rozhodnutia ako

jedného z predpokladov spravodlivého procesu.

Slovenská republika v prehĺbení poučovacej povinnosti mierne zaostáva. Už

niekoľkokrát sme zdôraznili, že pred každým skoncentrovaním konania by strany mali

strany poznať právny názor súdu na vec a mali by byť poučené, či doterajšie skutočnosti

a dôkazy sú vzhľadom na právnu kvalifikáciu veci dostatočné, alebo či je tu potreba ich

doplnenia. Slovenský občiansky súdny poriadok zakotvil koncentráciu konania len

vyhlásením uznesenia o skončení dokazovania, ktorým sa končí konanie na súde prvého

stupňa, avšak skoncentrovanie konania je podmienené len poučením zo strany súdu, že

všetky dôkazy a skutočnosti musia strany predložiť súdu najneskôr do vyhlásenia

uznesenia o skončení dokazovania. Keďže podľa § 100 ods. 1 OSP nie je povinnosťou

súdu oznámiť účastníkom, ako sa mu javí vec po právnej stránke, ako potom môžu

účastníci vedieť, aké skutočnosti alebo dôkazy je potrebné predložiť pred vyhlásením

uznesenia, keďže im zostáva skryté, podľa akej hmotnoprávnej normy súd celú vec

posúdi? Účastníci len môžu vytušiť právne hodnotenie veci z toho, aké súd dôkazy

vykonal a aké odmietol vykonať. Žiaľ, nie zriedka sa stáva, že sudca vykoná všetky

dôkazy, ktoré účastníci navrhli, hoci častokrát mnohé z nich sú zbytočné a ani nie sú

podkladom pre rozhodnutie súdu. Nezostáva teda nič iné len konštatovať, že slovenská
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právna úprava nezodpovedá požiadavke zákazu prekvapivých rozhodnutí a účastníci

konania musia len dúfať, že ich vec bude pridelená zrelému sudcovi s potrebnou dávkou

nadhľadu, ktorý využije svoje oprávnenie dané mu občianskym súdnym poriadkom

a vyjaví účastníkom svoj právny pohľad na vec, čim ich „ochráni“ pred neočakávanými

rozhodnutiami.
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ZÁVER

Na základe vykonanej komparácie českého a slovenského občianskeho súdneho

poriadku s nemeckou právnou úpravou civilného procesu možno konštatovať, že česká

právna úprava sa približuje právnej k úprave nemeckej omnoho viac ako slovenská.

Výrazným posunom v českom civilnom procese je navrátenie sa k tradičnému

ponímaniu výsluchu účastníka ako subsidiárnemu dôkaznému prostriedku ako je to

zaužívané v nemeckom civilnom procese. Slovenský občiansky súdny poriadok zatiaľ

zotrváva na koncepcii, podľa ktorej sa k výsluchu účastníka pristupuje vždy, čo je ešte

pozostatkom uplatňovania zásady materiálnej pravdy v civilnom konaní. Hoci sa

k výsluchu účastníka spravidla pristupuje ako k prvému dôkaznému prostriedku, v praxi

mu nie je pripisovaná rovnaká váha ako ostatným dôkazným prostriedkom, a to

vzhľadom na jeho dôveryhodnosť deformovanú egoistickým (a zároveň logickým)

zámerom každého účastníka o dosiahnutie úspechu v spore. Rovnako význam výsluchu

účastníka deformuje i skutočnosť, že súd si prostredníctvom neho len dopĺňa tvrdenia

účastníka týkajúce sa rozhodujúcich skutočností. Je preto namieste, aby slovenskí

zákonodarcovia prehodnotili opodstatnenie tohto dôkazného prostriedku a inšpirovali sa

práve právnou úpravou nemeckou či českou.

Pokiaľ ide o ďalší dôkazný prostriedok, ktorým je výsluch svedka, sme toho

názoru, že česká a slovenská právna úprava by mohla byť doplnená o nové právne

inštitúty ako je písomná svedecká výpoveď uplatnená len voči svedkom, ktorý nemajú

žiaden osobný vzťah k účastníkom konania ani vzťah k prejednávanej veci, ako napr.

notár, poštový doručovateľ a pod. Nemálo zaujímavý a prospešný by mohol byť inštitút

väzby svedka ako ďalší z poriadkových opatrení v prípade, že svedok ignoruje

predvolania súdu na pojednávanie. V praxi by sa tento inštitút osvedčil práve

v prípadoch, kedy sa svedok v mieste bydliska zdržiava len cez víkendy, a preto ho

nemožno predviesť na súd, pričom miesto, kde sa zdržiava počas týždňa sa mení, príp.

sa nedarí súdu zistiť. Sme toho názoru, že hrozba takéhoto poriadkového opatrenia by

bola dobrým psychologickým účinkom  voči  svedkom  a zároveň by zvyšovala význam
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tohto dôkazného prostriedku. K posilneniu významu a vážnosti svedeckej výpovede by

nepochybne prispela i prísaha svedka najmä ak by išlo o prípady, kedy by svedecká

výpoveď bola jediným dôkazným prostriedkom alebo rozhodujúcim prostriedkom v

konaní.

Je potrebné vyzdvihnúť, že po ostatnej novele je v českom občianskom súdnom

poriadku zakotvený presný postup výsluchu svedka, vrátane zákazu kladenia

sugestívnych a kapcióznych otázok, čo bolo doposiaľ len súčasťou právnej teórie

a absentuje u ostatných dvoch právnych úpravách.

V prípade znaleckého posudku česká a najmä slovenská právna úprava je

precíznejšie rozpracovaná najmä pokiaľ ide o náležitosti znaleckého posudku. Bez

stanovenia konkrétnych náležitostí znaleckého posudku vzniká totiž nebezpečenstvo, že

posudok nebude obsahovať preskúmateľné postupy, prostredníctvom ktorých sa znalec

dopracoval k deklarovaným výsledkom. Veľkou výhodou oproti nemeckej úprave je

i centrálna evidencia znalcov. Na druhej strane však chýba úprava týkajúca sa postupu

súdu pri vykonávaní výsluchu znalca, aspoň v podobe odkazu na ustanovenia

vzťahujúce sa na výpoveď svedka.

Pokiaľ ide o ďalšie dôkazné prostriedky ako je ohliadka a listina, najväčší

nedostatok českej a slovenskej procesnoprávnej úpravy možno vidieť v absencii

špecifikovania právnych následkov nesplnenia edičnej povinnosti dôkazným bremenom

nezaťaženej strany vo vzťahu k dôkaznej povinnosti protistrany. Zatiaľ čo jedinou

sankciou bezdôvodného nesplnenia edičnej povinnosti podľa českého a slovenského

občianskeho súdneho poriadku pre stranu nezaťaženú dôkazným bremenom je uloženie

poriadkových pokút, podľa nemeckého občianskeho súdneho poriadku má odopretie

plnenia edičnej povinnosti stranou nezaťaženou dôkazným bremenom za následok

prijatie fikcie, podľa ktorej strana zaťažená dôkazným bremenom, hoci nedisponujúca

potrebnou listinou, či predmetom ohliadky, dôkazné bremeno uniesla ohľadne

skutočností, ktoré mali byť preukázané prostredníctvom uvedených dôkazných

prostriedkov. V prípade týchto dôkazných prostriedkov považujeme nemeckú úpravu za

najlepšie prepracovanú a slúžiacu spravodlivému rozhodnutiu veci. Oproti nemeckej

právnej úprave sa sankcie za neplnenie edičnej povinnosti uplatňované v Českej
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republike a na Slovensku v podobe poriadkových pokút zdajú byť nedostatočne

efektívne, keď najmä v sporoch s vysokou hodnotou predmetu konania sa strane

disponujúcej potrebným dôkazom „oplatí“ znášať takéto sankcie ako predložiť dôkaz,

majúci za následok jej neúspech v spore. Tu je však potrebné dodať, že podľa nášho

názoru, plnenie nesplnenie edičnej povinnosti by malo mať procesné následky pre

stranu len v prípade, ak by jej povinnosť predložiť vec vyplývala z hmotného práva.

V súvislosti so snahou o prehĺbenie zásady prejednacej v civilnom procese

a opúšťaním zásady materiálnej pravdy v českom a slovenskom civilnom procese

vyvstáva otázka, do akej miery je súd oprávnený príp. povinný vykonávať dôkazy, ktoré

účastníci nenavrhli. Na základe vykonanej analýzy pozitivnoprávnej úpravy

v jednotlivých krajinách a ich vzájomnej komparácii, majúc na pamäti účel občianskeho

súdneho konania, ktorým je zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a oprávnených

záujmov účastníka konania, možno konštatovať, že sudca by nemal zastávať rolu

pasívneho pozorovateľa resp. garanta dodržiavania procesných pravidiel ale garanta

spravodlivosti, a teda mal by mať možnosť zasahovať do priebehu dokazovania

vykonaním dôkazov, ktoré účastníci nenavrhli. Je potrebné si však uvedomiť, že

v sporovom konaní majú strany protichodné záujmy na výsledku konania a iniciatívny

zásah zo strany súdu, majúci potenciálny vplyv na rozhodnutie vo veci samej, je vždy

na prospech len jednej strany, čo je v rozpore s požiadavkou nestrannosti súdu. Súd tak

stojí pred dilemou ako zabezpečiť spravodlivé rozhodnutie a zároveň zostať

nestranným. Súd by však nemusel iniciatívne „zasahovať“ do dokazovania, ak by strany

boli schopné úplne opísať skutkový stav a predložiť dôkazy na podporu svojich tvrdení

- to znamená dôsledne si plniť svoju povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť. Preto je

potrebné súdom „viesť“ strany počas konania poskytovaním potrebného

(hmotnoprávneho) poučenia vzťahujúceho sa na ich povinnosť tvrdenia a dôkaznú

povinnosť, a len výnimočne pristúpiť k vykonaniu účastníkmi nenavrhnutých dôkazov.

Vzhľadom na jestvujúcu požiadavku nestrannosti súdu aj podmienka výnimočnosti

musí mať svoje limity, ktoré vidíme v zákaze výsluchu svedka, pokiaľ výsluch svedka

strany výslovne nenavrhli a rovnako tak v zákaze vykonávať dokazovanie, ktorým by

súd dokonania vniesol nové skutočnosti, ako je tomu v nemeckom civilnom procese.
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Obmedzenie súdu pri vykonávaní účastníkmi nenavrhnutých dôkazov je teda

nutné riešiť komplexne, a to v súvislosti s poučovacou povinnosťou. Je potrebné si

uvedomiť, že bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno je kladené „na plecia“ strán, ktoré

v spore hája svoje protichodné záujmy. Váhu a vážnosť svojho bremena si strany musia

uvedomovať a nespoliehať sa na pomoc súdu v podobe jeho odľahčovania. Rovnako

súd musí toto bremeno účastníkov rešpektovať a poskytnúť pomoc stranám len

v podobe príslušných poučení, avšak v žiadnom prípade nie v podobe právneho

poradenstva.

Rovnako komplexne je potrebné pristupovať i pri zavádzaní tzv. „stopstavov“ do

konania, týkajúcich sa možnosti uvádzať relevantné skutočnosti a predkladať príp.

označovať súdu dôkazy na podporu svojich tvrdení. Koncentrácia konania je jedným

z prostriedkov urýchlenia konania, ktoré sa v súdnom konaní uplatňuje z dôvodu

naplnenia požiadavky práva na prejednanie veci v primeranej lehote, ktoré je súčasťou

práva na súdnu ochranu. Neskorá spravodlivosť totiž nie je už viac spravodlivosť. Ak sa

síce účastník dočká spravodlivého rozhodnutia, ale už v čase, keď súdne rozhodnutie je

prakticky nevykonateľné, nemožno hovoriť, že došlo k naplneniu účelu súdneho

konania. Rovnako tak nie je naplnením účelu súdneho konania, ak súd rozhodne síce

rýchlo, avšak v rozpore so skutkovým stavom, ktorý bolo možné zistiť dokazovaním.

V záujme rešpektovania požiadavky na spravodlivý súdny proces na jednej strane

a požiadavky na prejednanie veci v primeranej lehote, je potrebné k zavedeniu

koncentrácie do konania pristupovať citlivo a hlavne systémovo.

Každej koncentrácii konania musí predchádzať náležité poučenie zo strany súdu

vzťahujúce sa na povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť a v prípade, že účastníci vec

posudzujú po právnej stránke odlišne ako súd, súd musí účastníkom poskytnúť poučenie

i o právnej kvalifikácii. Účastníci musia mať vedomosť o tom, kedy ku skoncentrovaniu

konania dôjde, teda súd im musí oznámiť lehotu, po uplynutí ktorej už nebudú spravidla

môcť súdu predkladať skutočnosti a dôkazy, pričom lehota musí byť dostatočne

primeraná s ohľadom na zložitosť veci. Účelom koncentrácie konania nie je

sankcionovať účastníkov konania za ich nečinnosť, preto každé ospravedlniteľné

omeškanie účastníka musí byť súčasťou výnimky z koncentrácie. Od účastníkov



178

konania však možno očakávať predloženie len tých skutočností a dôkazov, ktoré

zodpovedajú danej procesnej a skutkovej situácii. V prípade, že sa situácia zmení,

účastník musí mať právo na ňu reagovať predložením ďalších relevantných skutočností

či dôkazov tak, ako to upravuje nemecký civilný poriadok.

Je len otázne, ako sa vyvinie súdna prax v Českej republike a či súdy budú

akceptovať aj skutočnosti a dôkazy, ktoré účastníci uviedli ako reakciu na zmenenú

skutkovú situáciu, a uvedený stav kvalifikovať ako prípad, kedy účastník nemohol

uviesť skutočnosti a dôkazy bez vlastnej viny. V opačnom prípade by bolo zavedenie

koncentrácie, v takom znení ako ho poznáme teraz, krokom späť.

Slovenská republika zotrváva na koncepcii, podľa ktorej účastníci môžu súdu

predkladať skutočnosti a dôkazy kedykoľvek v konaní pred súdom prvého stupňa. Ku

skoncentrovaniu konania dochádza až v momente vyhlásenia uznesenia a vyhlásení

dokazovania za skončené, ktoré bezprostredne predchádza rozhodnutiu vo veci samej.

Z pohľadu plnenia povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti sa slovenská právna

úprava môže javiť pre účastníka najprijateľnejšia, avšak veľký nedostatok tejto právnej

úpravy spočíva v tom, že súd nie je povinný poučovať účastníkov ohľadne doplnenia

svojich tvrdení i preloženia dôkazov. Rovnako tak nie je súd povinný poučiť

účastníkov, že vec bude posudzovať po právnej stránke odlišne ako účastníci.

Výsledkom takéhoto postupu v konaní je často pre účastníkov prekvapivé rozhodnutie.

Možno teda konštatovať, že ak

- koncentrácii predchádza poučenie zo strany súdu týkajúce sa plnenia dôkaznej

povinnosti a povinnosti tvrdenia

- koncentrácii predchádza poučenie ohľadne právnej kvalifikácie veci,

- ospravedlniteľné zmeškanie lehoty bráni skoncentrovaniu konania,

- sa rešpektuje právo účastníka reagovať novými skutočnosťami a dôkazmi na

zmenenú skutkovú či právnu situáciu,

koncentrácia konania zodpovedá požiadavke na spravodlivý súdny proces.
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Na základe vykonanej analýzy právnych úprav a ich vzájomnej komparácie

možno konštatovať, že de lege ferenda v Českej a Slovenskej republike bolo vhodné:

- prinavrátiť výsluchu účastníka konania, ako jednému z dôkazných prostriedkov,

jeho tradičný subsidiárny charakter, okrem konaní týkajúcich sa vecí manželských

(týka sa len Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej republiky);

- stanoviť postup súdu pri výsluchu svedka – určiť poradie osôb oprávnených klásť

svedkovi otázky, negatívne vymedziť charakter otázok, ktoré sú neprípustné

(kapciózne, sugestívne), stanoviť spôsob, akým účastníci môžu podávať námietky

k už položenej otázke protistrany a spôsob, ako sa má procesne s takouto námietkou

vysporiadať súd  (týka sa Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej republiky);

- zaviesť inštitút písomnej svedeckej výpovede, ktorý by bolo možné aplikovať len

za predpokladu, kedy je nepochybné, že svedok nemá žiaden vzťah k účastníkom

konania ani k prejednávanej veci;

- zvážiť zakotvenie prísahy svedka, ku ktorej by súd pristupoval predovšetkým

v prípadoch, kedy by rozhodnutie súdu záviselo od svedeckej výpovede (ako

jediného dôkazného prostriedku). Zakotvenie tohto inštitútu bude spojené zo

zmenou trestného zákona, nakoľko s krivou svedeckou výpoveďou pod prísahou  sa

musia spájať prísne trestnoprávne následky. V opačnom prípade by zavedenie tohto

inštitútu nemalo praktický význam;

- zaviesť inštitút väzby svedka ako sankcie, ku ktorej by súd pristúpil pod

podmienkou, že iné opatrenia súdu boli neúčinné. Vzhľadom k tomu, že s týmto

inštitútom je spojený zásah do základných ľudských práv, podmienky aplikovania

väzby svedka musia byť presne zadefinované, s určením maximálnej doby jej

trvania, s určením spôsobu jej výkonu, ktorý by mal byť odlišný od výkonu väzby

osôb obvinených zo spáchania trestného činu. Zavedenie tohto inštitútu tak bude

predpokladať nielen zmeny občianskeho súdneho poriadku ale i ostatných právnych

predpisov (zákon o výkone väzby, príp. trestný zákon, trestný poriadok);
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- upraviť postup súdu pri výsluchu znalca k záverom písomne podaného znaleckého

posudku (minimálne odkazom na ustanovenia o výsluchu svedka) ako i v prípade,

že znalec posudok nevypracoval písomne;

- v prípade dôkazných prostriedkov ako ohliadka či listina – zakotviť procesné

následky pre stranu nezaťaženú dôkazným bremenom, bezdôvodne odopierajúcu

splniť edičnú povinnosť, a to v podobe fikcie, že strana zaťažená dôkazným

bremenom dôkazné bremeno (ohľadne skutočností, ktoré mali byť preukázané

listinou či ohliadkou) uniesla. Predpokladom tejto fikcie by mala byť skutočnosť, že

strana nezaťažená dôkazným bremenom bola podľa hmotného práva povinná na

vydanie predmetnej listiny alebo predmetu ohliadky protistrane;

- stanoviť pravidlá s konkrétnejším obsahom týkajúcim sa limitov súdu pri

vykonávaní dôkazov z vlastnej iniciatívy.  V českom občianskom súdnom poriadku

je treba zdôrazniť podmienku „výnimočnosti“ vlastnej iniciatívy súdu pri

vykonávaní dôkazov a v oboch právnych poriadkoch stanoviť jasné limity, pre túto

iniciatívu v podobe zákazu výsluchu svedka bez konkrétneho návrhu účastníka

konania a zákazu vykonávania dokazovania, prostredníctvom ktorých by súd vniesol

do konania nové, doposiaľ žiadnou stranou netvrdené skutočnosti;

- pred každým „skoncentrovaním“ konania náležite poučiť strany ohľadne plnenia ich

povinnosti tvrdenia, dôkaznej povinnosti resp. potrebe doplnenia rozhodujúcich

skutočností a predloženia či označenia dôkazov na podporu svojich tvrdení; poučiť

o právnej kvalifikácii veci, ak súd vec právne kvalifikuje odlišne od účastníkov

konania (týka sa Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej republiky); zakotvené

výnimky z koncentrácie konania vykladať extenzívne; umožniť strane na zmenenú

skutkovú i právnu situáciu reagovať novými tvrdeniami a dôkazmi;

- zakotviť „materiálne vedenie“ účastníkov zo strany súdu ako je uvedené

v predchádzajúcom odseku (týka sa Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej

republiky).
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Predkladaná dizertačná práca nemala ambíciu obsiahnuť všetky rozdiely

týkajúce sa dokazovania v jednotlivých porovnávaných právnych úpravách. Podstatou

bolo poukázať len na tie najmarkantnejšie a nájsť odpoveď na otázky najviac

zaťažujúce súčasných prekladateľov noviel českého a slovenského občianskeho

súdneho poriadku. Na základe vykonanej analýzy právnych úprav podliehajúcich

komparácii možno vyvodiť záver, že  Česká a Slovenská republika sa vybrala správnym

smerom, keď sa pri prijímaní podstatných zmien v občianskom súdnom konaní

inšpirovala práve nemeckým civilným procesom. Zároveň však badať početné

odlišnosti v jednotlivých úpravách, pričom na základe ich vyhodnotenia možno

jednoznačne konštatovať, že je to práve nemecká právna úprava, ktorá so sebou nesie

najviac predností.

A práve prednosti nemeckého občianskeho súdneho poriadku by mohli byť

v naznačenom smere inšpiráciou pre občiansky súdny poriadok de lege ferenda

v Českej a Slovenskej republike. Rovnako by mohli byť cenným prínosom i pre

samotných sudcov napr. v podobe návodu ako viesť „otvorený proces“.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

BGB Občiansky zákonník Spolkovej republiky Nemecko [Bürgerliches
Gesetzbuch]

BGH Spolkový súdny dvor [Bundesgerichtshof]

BVerfG Spolkový ústavný súd [Bundesverfassungsgericht]

MDR Mesačník pre nemecké právo [Monatsschrift für deutsches Recht]

NJW Nový právnický týždenník [Neue Juristische Wochenschrift]

NRSR Národná rada Slovenskej republiky

NSČR Najvyšší súd Českej republiky

NZČSSR Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky

OLG Vrchný krajinský súd [Oberlandesgericht]

OSŘ Občiansky súdny poriadok Českej republiky [Občanský soudní řád]

OSP Občiansky súdny poriadok Slovenskej republiky

ZPO Občiansky súdny poriadok Spolkovej republiky Nemecko
[Zivilprozessordnung]

R Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu ČSFR,
Najvyššieho súdu SR do 31.12.1992 a Najvyššieho súdu ČR od 1.1.1993

Sb. Zbierka zákonov Českej republiky (do roku 1993 Česko-slovenskej
republiky)

SJ Soudní judikatura (časopis)

ÚS Ústavný súd ČR

VersR Poistné právo [Versicherungsrecht]

Z III Zborník stanovísk, záverov, rozborov a zhodnotení súdnej praxe, správ
o rozhodovaní súdov a súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSSR

Zb. Zbierka zákonov Česko – slovenskej republiky do roku 1993

Z.z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky od 1.1.1993
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ABSTRAKT

Po spoločensko-politických zmenách, ktoré nastali po roku 1989 sa iniciátori

noviel občianskeho súdneho poriadku v Českej a Slovenskej republike snažia

o premenu občianskeho súdneho poriadku do takej podoby, ktorá by zodpovedala

požiadavke práva na spravodlivý súdny proces na jednej strane a práva na prejedanie

veci v primeranej lehote na strane druhej. Kvôli narastajúcemu počtu ústavných

sťažností občanov Českej a Slovenskej republiky, ako aj sťažností na porušenie práva

na súdnu ochranu pred Európskym súdom pre ľudské práva v dôsledku zbytočných

prieťahov v konaní, sa zákonodarcovia oboch spomenutých krajín usilujú o zrýchlenie

civilného procesu, pričom sa netaja tým, že vzorom pre dosiahnutie tohto cieľu im je

nemecká práva úprava. Cieľom tejto práce bolo zistiť, do akej miery sa Českej

a Slovenskej republike podarilo zefektívniť súdne konanie, poukázať na pretrvávajúce

rozdiely v právnej úprave civilného súdneho procesu týchto dvoch krajín s porovnaním

s nemeckou právnou úpravou a vyhodnotiť zistené rozdiely.

Pri spracovaní nastolenej problematiky boli použité metódy analýzy príslušných

ustanovení občianskeho súdneho poriadku a ich vzájomná komparácia, pričom

komparácia bola zameraná predovšetkým na rozdiely medzi právnou úpravou českou

a slovenskou vo vzťahu k nemeckej úprave. To znamená, že cieľom tejto práce nebolo

vzájomné porovnávanie českej a slovenskej právnej úpravy a vyhodnocovanie ich

legislatívnych zmien po roku 1993, ale porovnávanie v súčasnosti platného civilného

procesu oboch krajín vo vzťahu k ich „legislatívnemu vzoru“ t.j. k nemeckému

civilnému procesu. Dôležité poznatky však autor získaval i využitím empirickej metódy

pozorovania aplikácie konkrétnych ustanovení slovenského a nemeckého občianskeho

súdneho poriadku v praxi.

Vzhľadom k tomu, že problematika dokazovania je veľmi obšírna (o to viac, že

sa dotýka troch právnych úprav), celá práca je zameraná na dokazovanie v sporovom

konaní  pred  súdom  prvého  stupňa,  pričom  dôraz  sa  kladie  na odlišnosti  jestvujúce
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medzi právnymi úpravami podliehajúcimi komparácii. Práca pozostáva z dvoch častí –

všeobecnej a osobitnej časti.

Všeobecná časť je zameraná na právnu teóriu vzťahujúcu sa na dokazovanie

a pozitívnoprávne úpravy dôkazných prostriedkov, jednotlivých štádií dokazovania

vrátane ich komparácie. Všeobecná časť sa delí na tri kapitoly.

Prvá kapitola nazvaná ako „Teoretické základy dokazovania“ zahŕňa

podkapitolu zaoberajúcu sa významom dokazovania, vrátane hľadania odpovedí na

otázku komu dokazovať a prečo dokazovať. V poradí druhá podkapitola sa venuje

princípom uplatňujúcim sa v civilnom procese všetkých troch krajín. Vzhľadom na

obšírnosť témy sústredil autor svoju pozornosť len na základnú charakteristiku

jednotlivých princípov a z dôvodu priestorového obmedzenia sa zameral na judikatúru

Európskeho súdu pre ľudské práva, nakoľko bližšia analýza jednotlivých princípov

a národnej judikatúry by sama o sebe mohla byť predmetom osobitnej práce. Ďalšie

podkapitoly sa venujú problematike dokazovania vo všeobecnej rovine s dôrazom na

právnu teóriu, objasňovaním jednotlivých pojmov ako napr. dôkaz a dôkazný

prostriedok, pozitívnym a negatívnym vymedzením predmetu dokazovania

a v neposlednom rade významom otázky prejudiciálnej.

Problematika dôkazných prostriedkov je predmetom samostatnej kapitoly.

Úvodná podkapitola predstavuje teoretický úvod, ktorého súčasťou je delenie

dôkazných prostriedkov. Ostatné podkapitoly obsahujú analýzu konkrétnych dôkazných

prostriedkov ako výsluch svedka, znalecký posudok, listina, ohliadka a výsluch

účastníka. Cieľom tejto kapitoly je predovšetkým poukázať na odlišnosť jednotlivých

právnych úprav týkajúcich sa dôkazných prostriedkov, a to nielen na odlišnosť

pozitívneho práva, jednotlivých inštitútov ale i na ich dopady v praxi. Každá

podkapitola zaoberajúca sa jednotlivým dôkazným prostriedkom obsahuje tzv. resumé,

v rámci ktorého autor stručne hodnotí jednotlivé právne úpravy a vyzdvihuje prednosti

tej ktorej právnej úpravy či poukazuje na jej nedostatky.

Posledná kapitola všeobecnej časti sa zaoberá jednotlivými štádiami

dokazovania ako navrhovanie dôkazných prostriedkov, zadováženie dôkazných

prostriedkov, vykonávanie dôkazov a hodnotenie dôkazov. Vzhľadom k tomu, že

problematike navrhovania dôkazných prostriedkov sa autor venuje v osobitnej časti
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a problematika zadováženia dôkazných prostriedkov ako i vykonávania dôkazných

prostriedkov je v značnej miere obsiahnutá už v podkapitolách venujúcich sa

jednotlivým dôkazným prostriedkom, z dôvodu zamedzenia zbytočnej duplicity, táto

kapitola predstavuje len stručný exkurz jednotlivými štádiami dokazovania.

Osobitná časť predstavuje ťažisko celej práce. Člení sa na 3 kapitoly. Prvá

kapitola je venovaná pôsobeniu zásady prejednacej a vyšetrovacej v občianskom

súdnom konaní a s tým súvisiacej zásady materiálnej pravdy v Českej a Slovenskej

republike od roku 1948 po súčasnosť. V tejto kapitole autor popisuje snahu českých

a slovenských zákonodarcov o prehĺbenie zásady prejednacej v civilnom súdnom

konaní stanovením limitov iniciatíve súdu pri navrhovaní dôkazných prostriedkov

a prenesením väčšej zodpovednosti za zistenie skutkového stavu na účastníkov konania

resp. strany sporu. Autor analyzuje súčasnú právnu úpravu oboch krajín ako i právnu

úpravu Spolkovej republiky Nemecko. V súvislosti s uvedenou problematikou sa autor

okrajovo venuje i tzv. materiálnemu vedeniu konania. Kapitola je ukončená autorovým

resumé, kde vyhodnocuje súčasné právne úpravy porovnávaných krajín, pričom

prehĺbenie zásady prejednacej vidí nielen vo vyriešení polemiky, kto a v akej miere má

resp. môže navrhovať dôkazy, ale nepriamo i v obmedzení oprávnenia súdov vyššieho

stupňa zrušiť rozhodnutie prvého stupňa z dôvodu doplnenia dokazovania (k čomu

úspešne pristúpili všetky tri krajiny). Autor dospel k záveru, že akákoľvek snaha

o prenesenie zodpovednosti na účastníkov konania za zistenie skutkového stavu musí

byť sprevádzaná vedením súdu v podobe poskytovania príslušných hmotnoprávnych

poučení (materiálne vedenie konania).

Druhá kapitola je venovaná koncentrácii konania. Autor svoju pozornosť

sústredí predovšetkým na koncentráciu konania zakotvenú v jednotlivých ustanoveniach

občianskeho súdneho poriadku Českej republiky a Nemecka, nakoľko v týchto

krajinách je koncentrácia konania najvýraznejšia. Slovenský občiansky súdny poriadok

v koncentrácii konania výrazne zaostáva. V Slovenskej republike dochádza k tzv.

skoncentrovaniu konania len v konaní pred prvostupňovým súdom, a to pred

vyhlásením rozhodnutia vo veci samej. Rovnako ako predchádzajúca kapitola, i táto je

zakončená autorovým resumé spočívajúcim vo vyhodnotení porovnávaných právnych

úprav. Je poznateľné, že česká právna úprava koncentrácie konania bola inšpirovaná
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práve nemeckým občianskym súdnym poriadkom, nakoľko obe právne úpravy sú si

v tejto oblasti veľmi podobné. Aj tu autor dospel k záveru, že v záujme ochrany

účastníka pred prekvapivými rozhodnutiami súdu, musí byť každá koncentrácia konania

sprevádzaná náležitým hmotnoprávnym poučením zo strany súdu.

A práve poučenie zo strany súdu vzťahujúce sa na povinnosť tvrdenia ako

i dôkaznú povinnosť je obsahom tretej – poslednej kapitoly osobitnej časti práce. Autor

svoju pozornosť zameriava na všeobecnú poučovaciu povinnosť, poučovaciu povinnosť

v súvislosti s povinnosťou tvrdenia a dôkaznou povinnosťou, poučenie o právnej

kvalifikácii ako i poučenie pred samotným vyhlásením rozhodnutia. V prípade

nemeckej právnej úpravy sa zaoberá i poučovacou povinnosťou vzťahujúcou sa na

hodnotenie dôkazov. V následnom resumé hodnotí poučovaciu povinnosť

v jednotlivých právnych úpravách v korelácii s prehlbovaním zásady prejednacej

a posilňovaním koncentrácie konania, pričom autor prichádza k záveru, že je potrebné

v civilnom procese nájsť správnu mieru medzi zásadou prejednacou a koncentráciou

konania na jednej strane a poučovacou povinnosťou na strane druhej, aby súdny proces

sa nestal len súhrnom procesných pravidiel, ale ani procesom, v ktorom sa strany

spoliehajú na poručníkovanie súdom.

Kľúčové slová: Česká republika. Dokazovanie. Dôkaz. Dôkazná povinnosť. Dôkazné

bremeno. Dôkazný prostriedok. Koncentrácia konania. Nemecko. Poučovacia

povinnosť. Povinnosť tvrdenia. Prejednacia zásada. Princípy/Zásady. Slovenská

republika.
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ABSTRACT

The corporate-political changes that occured after the 1989 the initiators of Civil

Procedure in the Czech Republic and Slovakia seek the transformation od Civil

Procedure in such a form that would comply with the requirements of fair trial as well

as fulfill the criteria to terminate procedures in reasonable time. Due to the increasing

number od constitutional claims by citizens of the Czech and Slovek Republic as well

as complaints od violation of the right to judicial protection before the European Court

of Human Rights due to unnecessary delays, legilators of both abovementioned

countries are seeking to accelerate civil procedure setting German Law as an example

for achieving  this goal.

The aim of this study was to investigate to what extent the Czech Republic and

Slovakia managed to increase efficiency of judicial procedure, to highlight the

persistent differences in the legislation of civil trial of the two countries in comparison

with German law and to evaluate the differences found.

The author has elaborated the work by using methods of analysis of relevant

provisions of the Code of Civil Procedure and their mutual comparison, and comparison

was primarily focused on the differences between the legislation of the Czech and

Slovak in relation to the German legal regulation. This means that the aim of this work

was not comparison of Czech and Slovak legislation and evaluation of their legislative

changes after 1993, but the comparison of the current civil process of both countries in

relation to their "legislative model" i.e. the German civil process. Important findings,

however, the author has obtained by using empirical methods of observation application

of specific provisions of Slovak and German Civil Procedure Code in practice.

Given that the issue of evidence is very extent (as it covers three laws), the entire

work is focused on evidence in litigation before the Court of First Instance, with

emphasis on the differences existing between the rules governed by comparison. The

work consists of two parts - general and extra parts.



197

General section explores the jurisprudence relating to evidence and positive- law

regulation of evidence, the various stages of evidence, including their comparison. The

general part is divided into three chapters.

The first chapter, entitled as “Theoretical basis of evidence” concludes the

subchapter dealing with the importance of evidence, including the search for answers to

the question of whom to prove and why to prove. The second subchapter refers to

principles applying in the civil procedure in all three countries. Given the general topic,

the author concentrated mainly on the essential characteristics of individual principles

and with regard to the limits of this work points out the case – law of the European

Court of Human Rights as the analysis of national case - law by itself would require an

extra publication. Other subchapters are devoted to issues of evidence in general terms,

with emphasis on jurisprudence, clarifying the various concepts such as eg. mean of

evidence, positive and negative definition of object of evidence and the role of the

preliminary matters.

Means of evidence are analysed in a separate chapter. First subchapter is a

theoretical introduction, which includes the dividing of evidence. Other subchapters are

dedicated to particular available evidence as a witness, expert, document, examining

and questioning the party. Aim of this chapter is to shift the focus on the differences

between national law regulations concerning the evidence. The diversity is shown not

only in positive law, individual institutes but also in their impact in practise. Each

subchapter dealing with each mean of evidence consists of a resume, in which the

author briefly assesses individual legal matters and highlights the advantages of each

legal regulation and points out its shortcomings.

The final chapter of the general part deals with various stages of evidence, as

presenting evidence, evidence acquisition, obtaining evidence and evaluating evidence.

The author explores problems of presenting evidence in a separate section. The issue of

obtaining evidence and acquisition of the evidence is already contained in greater detail

in subchapters dedicated to each particular evidence. To avoid unnecessary duplication

this chapter only presents a brief excursion of various stages of evidence.
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The special section is the gist of the whole work. It is divided into 3 chapters. The first

chapter is devoted to the action of principle of negotiation and the principle of inquiry in

civil procedure and the related principle of material truth in the Czech and Slovak

Republic from 1948 to the present. In this chapter the author describes the efforts of

Czech and Slovak legislators to deepen principle of negotiation in civil procedure civil

by setting limits to initiation of the court in bringing the evidence and shifting more

responsibility for finding facts to the parties. The author analyzes the current legislation

of both countries as well as legislation of the Federal Republic of Germany. In

connection with the above issue, the author marginally deals with so-called material

leadership. The chapter closes with the author's resume, which evaluates the current

legal regulations of the countries under comparison, while deepening the principles of

negotiation depends on resolution of the controversy of who or to what extent may

present evidence, but indirectly on setting limits the courts of higher authority

concerning the revoke of the decision of the court of First Instance because of

amendments of the evidence (which have successfully joined all three countries).

Author concludes that any attempt to transfer responsibility to the parties in finding the

facts must be accompanied by the leadership of the court in the form of providing

substantial guidance (material leadreship).

The second chapter is devoted to the concentration of procedure. Author focuses

his attention primarily on the concentration of procedure enshrined in various provisions

of the Code of Civil Procedure, the Czech Republic and Germany, as in these countries

concentration of procedure is most pronounced. Slovak Civil Procedure in concentration

of procedure lags behind. In Slovakia there is concentration of procedure only in the

procedure at the court of first instance and that only before a decision on the merits.

Like the previous chapter, the author ends this one with a summary of evaluation of

compared laws. It is perceptible that the Czech legislation concerning concentration was

inspired by the German Civil Procedure, since both laws are very similar in this area.

Here too, the author concludes that in order to protect the party from surprise decision

by the court, each concentration of procedure must be accompanied by an appropriate

substantial guidance by the court.

Instructions from the court relating to the obligation to present facts and

evidence requirement are included in the third – last chapter of the special part of the
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study. Author focuses on general mandatory instructions, mandatory instructions in

connection with duty of presenting facts and evidence, instructions concerning the legal

qualification as well as instructions prior to the declaration of decision. German

legislation deals with mandatory instructions relating to the assessment of evidence.

A subsequent summary the author assesses mandatory instructions in the legal system in

correlation with the deepening and strengthening principles of negotiation and

concentration of procedure. As a result of these findings author concludes that it is

necessary in a civil procedure to find the right level between principle of negotiation,

the principle of concentration and mandatory instructions to prevent the fact that the

procedure becomes just a summary of the procedural rules as well as a process in which

the parties rely in guardianship of the court.

Key words: Czech Republic. Proving. Evidence. Proof Obligation. Teh Burden of

Proof. Mean of Proof. Concentration of Procedure. Germany. Mandatory Instructions.

Profess Obligation. Principle of Negotiation. Principles. Slovak Republic.


