
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  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  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  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.
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