
Resumé 
 

Tématem mé diplomové práce je dokazování v civilním procesu. Důvodem, proč jsem 

si vybral toto téma, je, že dokazování je jednou ze základních částí civilního procesu a má 

přímý vliv na rozhodnutí soudu ve věci. Soud totiž rozhoduje ve věci na základě skutkových 

poznatků, které získává v průběhu dokazování. Z tohoto důvodu je znalost problematiky 

dokazování důležitá pro praxi. Cílem této diplomové práce je rozebrání základních otázek 

dokazování v civilním procesu a srovnání teoretických poznatků s judikaturou soudů, a to 

zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Diplomová práce se zabývá zejména 

problematikou, jakým způsobem jednotlivé zásady civilního procesu ovlivňují podobu 

procesního dokazování. Diplomová práce je rozdělena na sedm kapitol. První kapitola 

obsahuje Úvod a sedmá kapitola Závěr. Zbytek kapitol se zabývá jednotlivými aspekty 

dokazování v civilním procesu. 

Druhá kapitola se zabývá základními otázkami dokazování v civilním procesu. Tato 

kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol. V první jsou definovány základní pojmy. Druhá 

podkapitola se zabývá otázkou, které skutečnosti jsou předmětem dokazování, a které nikoliv. 

Třetí podkapitola pojednává o institutech, které soudu usnadňují dokazování. Těmito instituty 

jsou právní domněnky, předběžné otázky a úvaha soudu nahrazující důkaz. Čtvrtá podkapitola 

definuje základní rozdíly mezi spornými a nespornými řízeními. 

Třetí kapitola pojednává o zásadách, které ovlivňují dokazování v civilním procesu. 

V této kapitole jsem se soustředil na rozdíly mezi jednotlivými zásadami, které ovládají 

sporná a nesporná řízení a jejich vliv na průběh dokazování. 

Čtvrtá kapitola popisuje procesní povinnosti a břemena účastníků řízení v rámci 

dokazování v civilním procesu. V této kapitole jsem se zaměřil na judikaturu soudů, 

vztahující se k důkaznímu břemeni v diskriminačních sporech. 

Pátá kapitola se zabývá jednotlivými důkazními prostředky, které jsou vyjmenovány 

v ustanovení § 125 občanského soudního řádu. 

Šestá kapitola se zabývá samotným průběhem dokazování v civilním procesu. Tato 

kapitola je rozdělena do čtyř podkapitol, z nichž každá pojednává o konkrétní fázi dokazování 

v civilním procesu. První podkapitola se soustředí na navrhování důkazů s přihlédnutím 

k zákonné koncentraci ve sporných řízeních. Druhá podkapitola se zabývá obstaráváním 

důkazů a rozhodováním soudu o tom, které z důkazů neprovede z důvodu jejich 

nepřípustnosti nebo z důvodu jejich nákladnosti. Třetí podkapitola se zaměřuje na provádění 



důkazů soudem. Čtvrtá podkapitola se zabývá hodnocením důkazů soudem. V této 

podkapitole jsem se zabýval zejména judikaturou soudů, která souvisí se zásadou volného 

hodnocení důkazů.   

 


