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I.  Úvod 
 

Tématem této diplomové práce je dokazování v civilním procesu. Civilním 

procesem se rozumí zákonem upravený postup soudů, při kterém soudy poskytují 

ochranu soukromým právům a právem chráněným zájmům fyzických a právnických 

osob. Práva založená soukromým právem jsou upravena především v zákonech 

upravujících občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo. 

Civilní proces je složitým komplexem postupů, kterými se realizují právní vztahy 

založené soukromým právem hmotným. Aby však mohl soud takovýmto právním 

vztahům poskytnout ochranu, musí nejdříve zjistit určité skutečnosti, na kterých jsou 

tato práva založena. Poznatky o těchto skutečnostech soud získává v rámci procesního 

dokazování. Z tohoto důvodu je procesní dokazování klíčovou částí civilního procesu, 

neboť právě prostřednictvím procesního dokazování soud získává podklad pro své 

rozhodnutí, kterým poskytuje ochranu právům, která vznikla na základě soukromého 

práva hmotného. Skutková zjištění soudu, získaná v rámci procesního dokazování, pak 

mají přímý a zásadní vliv na soudní rozhodnutí. Z tohoto důvodu je pochopení 

zákonitostí úpravy procesního dokazování klíčem k pochopení fungování civilního 

procesu jako celku. Znalost zákonné úpravy procesního dokazování a její pochopení je 

pak velice důležité pro právní praxi, zejména pro právní povolání soudce a advokáta, 

který poskytuje právní pomoc osobám právně nevzdělaným. To je hlavním důvodem, 

proč jsem si jako téma své diplomové práce vybral dokazování v civilním procesu. 

 Základním právním předpisem, který upravuje civilní proces a procesní 

dokazování, je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „o.s.ř.“).        

Procesní dokazování je složitým a rozsáhlým systémem zákonné úpravy, právních 

zásad a teoretických koncepcí. V následující práci proto budou nejprve obecně 

vymezeny základní pojmy a bude věnována pozornost tomu, co je vlastně předmětem 

dokazování a co nikoliv. Dále bude pojednáno o institutech usnadňujících dokazování, 

kterými jsou právní domněnky a fikce, prejudiciální otázka a úvaha soudu. Dále bude 

věnována pozornost vybraným zásadám civilního procesu, které mají přímý vliv na 

procesní dokazování. Po této kapitole bude následovat kapitola o procesních 

povinnostech a břemenech, které zatěžují účastníky řízení. Další kapitola bude 



3 

 

věnována obecnému vymezení důkazních prostředků, které jsou zákonem upraveny. Na 

kapitolu o důkazních prostředcích bude navazovat kapitola, ve které se budu zabývat 

samotným průběhem dokazování. Právě této závěrečné kapitole bude věnována největší 

pozornost, a to z důvodu, že v jednotlivých fázích průběhu dokazování se realizují 

obecné instituty procesního dokazování.        

Při zpracování této diplomové práce jsem vycházel ze zákonné úpravy, odborné 

literatury a z judikatury soudů, která je promítnutím teoretických koncepcí do praxe. 
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II.  Obecné výklady procesního dokazování 

 

1. Pojem procesního dokazování  

  

V civilním procesu poskytují soudy ochranu právním vztahům, které jsou 

upraveny předpisy soukromého práva hmotného.
 

Děje se tak v rámci zákonem 

upraveného postupu, jehož obsahem je projednávání a rozhodování sporů a jiných 

právních věcí a provádění výkonu rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně. Aby 

mohl soud o těchto vztazích autoritativně rozhodnout, musí disponovat určitými 

vědomostmi, resp. poznatky. Tyto poznatky se v právní teorii rozlišují na poznatky 

právní a poznatky skutkové.  

Právní poznatky představují znalost objektivního práva, které se vztahuje na 

konkrétní právní vztah, který je předmětem řízení.
1
 Soudce je povinen znát objektivní 

právo, aby mohl právní vztah, který je předmětem řízení, subsumovat pod některou 

z právních norem. Právní poznatky získává soud mimoprocesním postupem, zejména 

studiem a v souladu se zásadou ,,iura novit curia“ (neboli soud zná právo) je není třeba 

dokazovat.
2         

Naproti tomu skutkové poznatky jsou poznatky o konkrétních skutečnostech, na 

nichž se zakládají, a z nichž plynou uplatňované nároky, které jsou předmětem řízení. 

Soud získává skutkové poznatky především v rámci procesního dokazování. Účastníci 

mají povinnost tvrdit právně rozhodné skutečnosti (tzv. povinnost tvrzení) a k prokázání 

tvrzených skutečností musí navrhnout důkazy (tzv. povinnost důkazní). Navržené 

důkazy soud provádí, a pak je pomocí logického úsudku hodnotí, čímž získává skutkové 

poznatky. Soud je povinen při dokazování postupovat vždy v souladu se zákonem. Dále 

soud může skutkové poznatky získávat přímo, to znamená, že sám vnímá skutečnosti, 

které se před ním odehrávají.
3
       

                                                 
1
 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 222. 
2
 viz. ust. § 121 o.s.ř. 

3
 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 226. 
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Procesním dokazováním tedy rozumíme zákonem upravený postup, kterým soud 

získává skutkové poznatky o skutečnostech právně rozhodných pro rozhodnutí soudu o 

předmětném soukromoprávním vztahu. Podle Svobody však dokazování lze chápat i 

jako postup soudu, kterým soud získává kromě hmotněprávních poznatků i poznatky 

procesní. Procesními poznatky jsou vědomosti o skutečnostech, které mají význam i pro 

nemeritorní rozhodování soudu (např. pro rozhodování o námitce podjatosti nebo o 

nákladech řízení).
4
  

V souvislosti s procesním dokazováním se dále užívají pojmy „důkazní 

prostředek“ a „důkaz“. 

Důkazní prostředek je prostředek, jenž je zdrojem poznání dokazované 

skutečnosti.
5
 Občanský soudní řád v  ustanovení § 125 o.s.ř. uvádí demonstrativní výčet 

důkazních prostředků. Jsou jimi zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a 

vyjádření orgánů, fyzických osob a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy 

a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Vzhledem k tomu, že je zmíněný výčet 

pouze demonstrativní (zákonodárce použil slovo „zejména“), lze použít i jiné důkazní 

prostředky, které nejsou zákonem upraveny. Důkazní prostředky se dělí na přímé a 

nepřímé. Přímé důkazní prostředky jsou takové, které soudu přímo umožňují poznání 

určité skutečnosti, neboť soud takovouto skutečnost sám přímo vnímá. Jediným přímým 

důkazním prostředkem je ohledání (místa, věci, osoby). Ostatní důkazní prostředky jsou 

důkazními prostředky nepřímými, protože podávají soudu zprávy o rozhodných 

skutečnostech prostřednictvím osob (svědci, znalci, účastníci) nebo věcí (listiny), tedy 

zprostředkovaně a soud sám tyto skutečnosti nevnímá.
6
    

Poznatky o skutečnostech, které jsou předmětem dokazování, a které soud získal 

po provedení důkazních prostředků, jsou označovány jako důkazy. Důkaz, který podává 

informaci o prokazované skutečnosti, je výsledkem a vlastně i cílem procesu 

dokazování. Stejně jako důkazní prostředky dělíme i důkazy na přímé a nepřímé. Přímý 

důkaz podává zprávu o dokazované skutečnosti přímo a k poznání dokazované 

skutečnosti tedy není potřeba dalšího myšlenkového postupu. Naproti tomu v případě 

nepřímého důkazu je dokázána jiná skutečnost, na základě které lze teprve pomocí 

                                                 
4
 SVOBODA, K. Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 11. 

5
 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Civilní proces. Praha : Eurolex Bohemia, 2006, s. 506. 

6
  WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 225. 
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myšlenkové operace získat poznatky o skutečnosti, která je pro daný předmět řízení 

právně rozhodná.
7
          

Je potřeba zmínit, že zákonodárce pojmů důkazní prostředek a důkaz nepoužívá 

zcela jednoznačně. Například v již zmiňovaném ustanovení § 125 o.s.ř. je uvedeno, že 

za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, ačkoliv 

zákonodárce zde zcela nepochybně myslel důkazní prostředek. V této práci taktéž 

nebudu používat pojmů důkaz a důkazní prostředek zcela přesně podle výše uvedených 

definic, avšak význam jednotlivých pojmů bude vždy patrný ze smyslu daného textu. 

 

2. Předmět dokazování 

 

A. Pozitivní vymezení předmětu dokazování 

 

Předmětem dokazování v civilním procesu jsou vždy určité skutečnosti, které jsou 

právně rozhodné z hlediska hmotněprávní normy, která upravuje soukromoprávní 

vztahy, které jsou předmětem řízení. Předmět řízení má tak přímý vliv na předmět 

dokazování. Předmět řízení a tím i předmět dokazování určují především účastníci ve 

svých podáních, a to formulací petitu a uvedením skutečností, které považují za právně 

rozhodné. V řízeních, která jsou dle ustanovení § 81 o.s.ř. zahájena usnesením soudu, je 

předmět řízení určován tímto usnesením. I v takovýchto řízeních je však předmět 

dokazování ovlivňován skutkovými tvrzeními účastníků, která činí ve svých podáních. 

Předmětem dokazování tak jsou především skutečnosti, které účastníci tvrdí ve 

svých podáních, a které mají význam z hlediska předmětu řízení. Takovéto skutečnosti 

soud učiní předmětem dokazování.  

         

B. Negativní vymezení předmětu dokazování 

  

Předmět dokazování lze vymezit i negativním způsobem, a to uvedením 

skutečností, které není dle zákona potřeba dokazovat. Takovýmito skutečnostmi jsou 

podle ustanovení § 121 o.s.ř. skutečnosti obecně známé, skutečnosti známé soudu z jeho 

                                                 
7
 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 225. 
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činnosti a právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České 

republiky. 

 

Skutečnosti obecně známé 
 

Skutečnosti obecně známé (tzv. notoriety) jsou skutečnosti, které jsou známé 

širšímu okruhu osob v určitém čase a na určitém místě (tedy i soudcům).
8
 Není potřeba, 

aby o nich měla konkrétní povědomí každá individuální osoba. Postačí, pokud taková 

skutečnost bude známa širšímu okruhu osob, které např. mají v místě, kde je taková 

skutečnost obecně známá, bydliště nebo tam pracují. Je logické, že otázka, zda je určitá 

skutečnost obecně známou, bude vždy závislá na tom, u kterého místně příslušného 

soudu je daná věc projednávána. Takovouto notorietou může být např. skutečnost, že 

v obci došlo na jaře k záplavám, že obcí prochází dálnice apod. Za obecně známou 

skutečnost lze dále považovat skutečnost, že určitá osoba má internetové stránky. Za 

notorietu však již nemůže být považován obsah těchto internetových stránek.
9
  

Soud je povinen v řízení účastníkům sdělit, že určitou skutečnost považuje za 

obecně známou. Takováto skutečnost pak není předmětem dokazování. Účastníkům 

však musí být dána možnost, aby se k takovéto skutečnosti vyjádřili. Zpochybní-li 

některý z účastníků, že určitá skutečnost není obecně známá a navrhne k tomuto svému 

tvrzení důkaz, pak bude i takováto skutečnost předmětem dokazování. Pokud soud 

neučiní určitou skutečnost předmětem dokazování z důvodu její obecné známosti, pak 

je povinen tento postup patřičně odůvodnit v rozhodnutí ve věci.    

  

Skutečnosti známé soudu z jeho činnosti 
 

Skutečnosti známé soudu z jeho činnosti jsou poznatky o skutečnostech, které 

soud získal při své vlastní úřední činnosti. Zákon tak dává soudu možnost, aby při 

rozhodování přihlédl ke skutečnostem, které zná z projednávání jiné věci nebo mu byly 

dokázány v jiném řízení. V případě, že soud vezme v úvahu skutečnosti známé mu 

z jeho úřední činnosti a jsou-li takovéto skutečnosti základem jeho rozhodnutí, pak musí 

v odůvodnění rozhodnutí vyložit, ze které jeho úřední činnosti jsou mu takové 

                                                 
8
 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s.  875. 

9
 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 164/2006 ze dne 31.1.2008 
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skutečnosti známé, jak se o nich dozvěděl a v případě, že jde o rozhodnutí senátu, tak 

musí uvést, zda jsou tyto skutečnosti známé všem členům senátu. Stejně jako u 

skutečností obecně známých je soud povinen sdělit účastníkům řízení, že skutečnost je 

známá soudu z jeho činnosti a tudíž nebude předmětem dokazování. Účastníci jsou 

oprávněni se k těmto skutečnostem vyjádřit a případně navrhnout důkazy o tom, že 

poznatek o úředně známé skutečnosti není správný.
10

 

 

Právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České 

republiky 
 

Ustanovení § 121 o.s.ř. mimo jiné reflektuje zásadu ,,iura novit curia“ (soud zná 

právo). Znamená to tedy, že předmětem dokazování mohou být pouze skutečnosti 

tvrzené účastníky nebo skutečnosti jinak v řízení vyšlé najevo a nikoliv právní předpisy 

uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky. Podle zákona č. 

309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, se ve Sbírce zákonů ČR uveřejňují např. ústavní zákony, zákony, nařízení 

vlády, vyhlášky ústředních správních úřadů, nálezy Ústavního soudu a rozsudky 

Nejvyššího soudu v zákonem stanovených případech apod. Z toho vyplývá, že zásada, 

že soud zná právo, se nevztahuje na právní předpisy nižší právní síly, které se ve Sbírce 

nepublikují ani neoznamují (např. obecně závazné vyhlášky obcí).   

Zásada, že soud zná právo, se dále nevztahuje na cizozemské právní předpisy, 

které se samozřejmě ve Sbírce zákonů ČR nepublikují ani neoznamují. Problematika 

znalosti cizozemských právních předpisů soudem je významná především ve sporech, 

které vyplývají ze vztahů s mezinárodním prvkem (např. spor ze smlouvy uzavřené 

mezi občanem České republiky a cizincem). Může nastat případ, že pro projednání 

takovéhoto sporu bude příslušný tuzemský soud, který na základě kolizní normy bude 

povinen aplikovat cizozemské hmotněprávní normy. Je jasné, že v drtivé většině 

takovýchto případů soudce, který bude rozhodovat, nebude cizozemské právo, které má 

použít, znát. Z tohoto důvodu bude soud v rámci soudního řízení zjišťovat i existenci a 

obsah právně rozhodných cizozemských právních předpisů. Ze znění ustanovení § 121 

o.s.ř. však nelze činit závěr, že by cizozemské právní předpisy, které nejsou součástí 

Sbírky zákonů ČR, byly předmětem dokazování, neboť předmětem dokazování mohou 
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být pouze skutečnosti, které účastníci tvrdili nebo jinak vyšly v řízení najevo.
11

 

K uvedenému závěru došel i Nejvyšší soud, když uvedl, že byť zákon zásadu, že soud 

zná právo, výslovně uvádí jen ve vztahu k předpisům, jež jsou uveřejněny ve Sbírce 

zákonů České republiky, lze ji obecně vztáhnout i na právní předpisy cizozemské, neboť 

se v důkazním řízení dokazují jen skutečnosti účastníky tvrzené či v řízení jinak vyšlé 

najevo.
12

 Ke stejnému závěru došel i Ústavní soud.
13

     

Soud tak bude povinen existenci a obsah cizozemského práva v soudním řízení 

zjistit, ale jiným způsobem než procesním dokazováním. Z toho vyplývá, že soud 

v rámci součinnosti může požadovat od účastníka řízení, aby předložil cizozemský 

právní předpis, jehož se dovolává. Nedoložení cizozemského právního předpisu 

účastníkem však nelze spojovat s odpovědností účastníka ve smyslu neunesení 

důkazního břemene, protože povinnost zjistit cizozemské právo má soud. Soudce může 

znalost o existenci a obsahu cizozemských právních předpisů získat například 

mimoprocesním studiem. Dále si soudce může dle ustanovení § 53 zákona č. 97/1963 

Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, za 

účelem zjištění obsahu cizozemského práva vyžádat informaci od Ministerstva 

spravedlnosti České republiky nebo ustanovit soudního znalce z oblasti právních vztahů 

s cizinou.
14

 

 

Shodná tvrzení účastníků 
 

Zvláštním případem, kdy se určité skutečnosti nestanou předmětem dokazování, 

jsou shodná tvrzení účastníků, upravená v ustanovení § 120 odst. 4 o.s.ř. Jak již bylo 

řečeno, předmětem dokazování jsou skutečnosti, které jsou právně rozhodné z hlediska 

projednávané věci. K prokázání těchto skutečností účastníci řízení navrhují soudu 

důkazní prostředky. Pokud však určité právně rozhodné skutečnosti jsou účastníky 

tvrzeny shodně, pak tyto shodně tvrzené skutečnosti soud nemusí prokazovat pomocí 

navržených důkazních prostředků. Soud tak může v zájmu hospodárnosti řízení vzít za 

svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků a předmětem dokazování učinit pouze ty 

                                                 
11

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s. 875 
12

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1143/2006 ze dne 26.9.2007 
13

 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 2/11 ze dne 3.4.2012 
14

 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé 7. opravené a doplněné vydání. Brno, Plzeň: Nakladatelství 

Doplněk, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 395-396. 



10 

 

skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné. Soud tak zde vychází ze skutkové 

domněnky, že shodná tvrzení stran jsou pravdivá.
15

 Možnost soudu vzít za svá skutková 

zjištění shodná tvrzení účastníků se vztahuje na sporná i na nesporná řízení.
16

 

 Každý účastník však může později shodné tvrzení popřít. V případě popření 

musí soud takovouto skutečnost učinit předmětem dokazování a nemůže bez dalšího 

považovat tvrzení účastníků i nadále za shodná.
17

      

Soud však není shodným tvrzením účastníků o určité skutečnosti vázán 

(zákonodárce použil slovo „může“). Pokud by vznikla potřeba ověřit pravdivost těchto 

tvrzení, může soud na základě své volné úvahy tyto skutečnosti učinit předmětem 

dokazování. Soud by však měl tak ve sporných řízeních činit pouze výjimečně, a to 

s ohledem na zásadu dispoziční a zásadu projednací. Soud učiní shodná tvrzení 

účastníků předmětem dokazování ve sporném řízení zejména v případech aplikace 

hmotněprávních norem kogentní povahy.
18

 V nesporných řízeních je vzhledem k zásadě 

oficiality a zásadě vyšetřovací tato možnost soudu učinit shodná tvrzení účastníků 

předmětem dokazování širší.          

Nutno zdůraznit, že soud může vzít za svá pouze shodná skutková zjištění 

účastníků, nikoliv jejich shodné právní posouzení závazkového vztahu, jenž mezi nimi 

vznikl.
19

 Tento závěr je logický i s ohledem na skutečnost, že soud není vázán právním 

názorem účastníků.          

Soud však nesmí vzít za svá skutková tvrzení účastníků, která mezi nimi nebyla 

shodná. V opačném případě je dán dovolací důvod podle ust. § 241a odst. 3 o. s. ř., 

neboť skutkové zjištění soudu nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v 

provedeném dokazování.
20

 

 

 

  

                                                 
15

 MACUR, J. Zásada projednací v civilním soudním řízení, Brno : Masarykova univerzita, 1997, s. 225. 
16

 SVOBODA, K. Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 66. 
17

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.2.2008, sp.zn. 22 Cdo 3251/2006 
18

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s. 866 – 

867. 
19

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2003, sp.zn. 32 Odo 931/2002 
20

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1564/2008 ze dne 24. srpna 2010 
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3. Usnadnění dokazování 

  

V některých případech může nastat situace, kdy dokázání určité skutečnosti, která 

je důležitá pro rozhodnutí o předmětu řízení, lze pouze za ztížených okolností nebo to 

nelze vůbec. Z tohoto důvodu obsahuje procesní i hmotné právo určité prostředky 

usnadňující dokazování. Jsou jimi právní domněnky, prejudiciální otázky a úvaha soudu 

nahrazující důkaz. 

 

A. Právní (zákonné) domněnky a právní fikce 
 

Právní domněnky (praesumptiones) ukládají soudu, aby vzal za prokázanou i 

skutečnost, která prokázána není, a to na základě jiných zjištěných skutečností. 

V případě právních domněnek zákonodárce vychází ze zkušeností, že závěr o 

pravdivosti určité neprokázané skutečnosti, který je vyvozený z jiné prokázané 

skutečnosti, je pravděpodobný. Avšak právní domněnky se nemusí vždy opírat o 

zkušenostní předpoklad. Někdy mohou dokonce i uložit soudu, aby vyvodil určitý 

závěr, který je zcela zřejmě v rozporu s pravdou. Tak je tomu u tzv. právní fikce. Právní 

domněnky se dělí na vyvratitelné (praesumptiones iuris) a nevyvratitelné 

(praesumptiones iuris et de iure).
21

 

 

Vyvratitelná právní domněnka 

 

Vyvratitelná právní (zákonná) domněnka je pro civilní proces upravena 

v ustanovení § 133 o.s.ř., které stanoví, že soud má za prokázanou skutečnost, pro 

kterou je v zákoně stanovena domněnka, jež připouští důkaz opaku, pokud v řízení 

nevyšel najevo opak. Vyvratitelná právní domněnka tedy připouští důkaz opaku. Důkaz 

opaku spočívá v tom, že jím účastník vyvrátí skutečnost tvrzenou jiným účastníkem a 

zároveň prokáže, že platí opak.       

Typickým příkladem vyvratitelné právní domněnky je uznání dluhu dle 

ustanovení § 558 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), podle kterého se má za to, že uzná-li někdo 

                                                 
21

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 232 - 233. 
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písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu a výše, pak takový dluh v době 

uznání trval. Důsledkem vyvratitelné právní domněnky uznání dluhu je to, že věřitel 

nebude muset dokazovat vznik dluhu ani jeho výši v době uznání. Tyto skutečnosti tedy 

nebudou předmětem dokazování. V tomto případě je odpovědností dlužníka prokázat, 

pokud chce být ve věci úspěšný, že dluh nevznikl nebo byl splněn, tedy aby prokázal 

opak toho, co je obsahem vyvratitelné právní domněnky uznání dluhu.
22

   

Jako další typický příklad vyvratitelné právní domněnky jsou uváděny tzv. právní 

domněnky otcovství, které jsou upraveny v ustanoveních § 51 až 62 zák. č. 94/ 1963 

Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Domněnky otcovství jsou příkladem 

vyvratitelné domněnky, u které je pro prokázání opaku zákonem stanovená prekluzivní 

lhůta.          

Z uvedeného vyplývá, že skutečnost, které svědčí vyvratitelná právní domněnka, 

není předmětem dokazování. Předmětem dokazování může být v tomto případě pouze 

skutečnost, která dokazuje opak. 

 

Nevyvratitelná právní domněnka 

         

Na rozdíl od vyvratitelné domněnky není u domněnky nevyvratitelné připuštěn 

důkaz opaku. Připouští se však zde tzv. protidůkaz. Protidůkaz sám o sobě nedokazuje, 

že platí opak, nýbrž vyvrací nebo zpochybňuje určitou skutečnost, která zakládá 

nevyvratitelnou právní domněnku.      

 Příkladem nevyvratitelné právní domněnky je ustanovení § 150 odst. 4 

občanského zákoníku, které stanoví, že „nedošlo-li do tří let od zániku společného 

jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán 

návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se 

manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů 

pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních 

movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že 

podíly obou vlastníků jsou stejné“. V tomto případě by tedy protidůkaz nedokazoval, že 

bylo společné jmění manželů vypořádáno jiným způsobem, ale vyvracel by skutečnost, 
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že nebylo do tří let od zániku manželství společné jmění manželů vypořádáno dohodou 

ani nebyl podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu. 

 

Právní fikce 

 

Jak bylo uvedeno výše, právní domněnky jsou většinou založeny na určité životní 

zkušenosti. Naproti tomu právní fikce vychází z určité úmyslně uměle vykonstruované 

skutečnosti, která je v rozporu s realitou, a jejíž základ je stanoven pouze zákonem. 

Zákonodárce připouští tento zjevný rozpor s objektivní skutečností z určitých 

praktických důvodů. Tak např. ustanovení § 50c odst. 1 o.s.ř. stanoví, že odepře-li 

adresát přijmout doručovanou písemnost, je písemnost doručena dnem, kdy její přijetí 

bylo odepřeno. Dalším případem fikce je ustanovení § 63 odst. 1 zákona o rodině, které 

zakládá vznik příbuzenského poměru mezi osvojencem a příbuznými osvojitele. Fikci 

lze vyvrátit pouze tam, kde to zákon připouští.
23

 

 

B. Prejudiciální otázka 
 

Rozhodnutí o samotném předmětu řízení často závisí na předchozím vyřešení jiné 

právní otázky. Tato jiná právní otázka se nazývá prejudiciální (předběžná, předurčující) 

otázka. Předběžná otázka není sama předmětem daného soudního řízení. Může však být 

samostatným předmětem řízení jiného. Prejudiciální otázka má klíčový význam pro 

rozhodnutí o předmětu řízení a jako takovou jí musí mít soud vyřešenu předtím, než 

rozhodne o samotném předmětu řízení. Prejudiciální otázkou může být např. posouzení 

platnosti nájemní smlouvy v řízení o vyklizení nemovitosti, vlastnictví domu ve sporu o 

přivolení k výpovědi nájmu bytu aj.     

Ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř. stanoví, že soud si může prejudiciální otázku 

posoudit vždy sám, a to i v případě, že tato otázka nepatří do civilní soudní 

pravomoci.
24

 Soudu je tak dáno oprávnění posuzovat při výkonu své pravomoci i otázky 

náležející do sféry trestního nebo správního práva.
25

 Toto ustanovení občanského 

soudního řádu je však nutno chápat tak, že soud si danou otázku posoudí pouze pro 

                                                 
23

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s. 921. 
24

 viz. ust. § 7 o.s.ř. 
25

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s. 932. 
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účely svého rozhodnutí a nikoliv tak, že o ní autoritativně rozhodne (tím by překročil 

meze své pravomoci). Pokud však již bylo o takové otázce příslušným orgánem 

rozhodnuto, je soud povinen z takovéhoto rozhodnutí vycházet. Pokud soud 

prejudiciální otázku sám posoudí, je povinen způsob jejího posouzení vylíčit 

v odůvodnění rozhodnutí.         

Jak bylo uvedeno výše, soud může samostatně posoudit i předběžnou otázku 

trestní či správní povahy. Z tohoto pravidla existují výjimky, které jsou stanoveny v ust. 

§ 135 odst. 1 o.s.ř. Soud dle tohoto ustanovení nesmí prejudiciálně posuzovat otázku, 

zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt. Civilní soud je tak vázán 

výrokem rozhodnutí o tom, že byl trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt 

spáchán a výrokem o tom, kdo jej spáchal. Tato výjimka se nevztahuje na přestupky a 

správní delikty, o nichž bylo rozhodnuto v blokovém řízení. Tak např. budou-li ve 

výroku odsuzujícího trestního rozhodnutí podrobně popsána konkrétní zranění, jež 

poškozený v příčinné souvislosti s jednáním odsouzeného škůdce utrpěl, je pro následné 

občanskoprávní řízení závazně rozhodnuto, jaký skutek se stal, kdo jej spáchal a jaká 

újma na zdraví byla v příčinné souvislosti s tímto skutkem poškozeného způsobena, 

přičemž soud je vázán i v otázce zavinění.
26

 K tomu je potřeba uvést, že civilní soud 

není ve smyslu § 135 odst. 1 o.s.ř. vázán zprošťujícím rozsudkem, vydaným v trestním 

řízení.
27

 Nicméně ve sporu o náhradu škody soud nesmí opominout zprošťující 

rozsudek, jestliže se v něm konstatuje, že skutek, z kterého se vyvozuje nárok na 

náhradu škody, se vůbec nestal, nebo že tento skutek nespáchal žalovaný.
28

  

Soud dále nesmí prejudiciálně posuzovat otázky osobního stavu (např. rozvod 

manželství, určení otcovství aj.).        

Pokud rozhodnutí soudu závisí na předběžné otázce, kterou není oprávněn 

posoudit, může dát soud k zahájení takového řízení podnět. Každopádně soud 

v takovémto případě řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přeruší.  

K tomu lze závěrem uvést, že otázky právních vztahů, které vznikají, mění se nebo 

zanikají na základě konstitutivního rozhodnutí, nemohou být nikdy řešeny jako otázky 

                                                 
26

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 242/2004 ze dne 31.8.2004 
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 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 1966, sp. zn. 4 Cz 30/66, uveřejněné pod číslem 58/1966 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
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prejudiciální. Vyplývá to z faktu, že dokud nebylo o takových vztazích konstitutivně 

rozhodnuto, nemohl právní vztah vůbec vzniknout, změnit se nebo zaniknout.
29

 

 

C. Úvaha soudu 
 

Posledním prostředkem, který usnadňuje soudu dokazování, je tzv. úvaha soudu, 

která je upravena v ustanovení § 136 o.s.ř. Tímto ustanovením je soudu dána možnost, 

aby v případech, kdy nelze zjistit výši nároku nebo ji lze zjistit jen s nepoměrnými 

obtížemi, určil soud výši nároku podle své úvahy. Úvaha soudu se nevztahuje na právní 

základ předmětného nároku (např. okolnosti vzniku a trvání dluhu), který musí být vždy 

pomocí procesního dokazování zjištěn. Úvaha soudu usnadňující dokazování se 

vztahuje pouze na výši předmětného nároku. Bude se tak jednat především o případy, 

kdy by náklady na provedení důkazů potřebných pro zjištění výše nároku byly zcela 

nepřiměřené vzhledem k uplatňovanému nároku anebo by je nebylo možné zjistit vůbec 

(např. výše přiměřeného zadostiučinění za porušení práva na ochranu osobnosti dle 

ustanovení § 13 občanského zákoníku).       

Při určování výše nároku však nejde o volnou úvahu soudu., nýbrž by soud měl 

vycházet z nějakých objektivních hledisek. Soudu by pro určení výše nároku měly jako 

podklad sloužit skutečnosti, které vycházejí ze souvislostí posuzovaného případu a 

umožňují učinit určité kvantitativní závěry o výši uplatněného nároku.
30

 Soud musí pro 

podepření své úvahy uvést v odůvodnění rozsudku logické argumenty, ze kterých 

vycházel při určování výše nároku, a to z důvodu přezkoumatelnosti v rámci 

instančního postupu.
31

 

 

 

 

 

 

                                                 
29
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4. Rozdíly mezi sporným a nesporným řízením 

 

Řízení sporné a řízení nesporné jsou rozlišovány jako druhy řízení nalézacího. 

Právě zdůraznění toho, jaký vliv mají tyto druhy nalézacího řízení na podobu a průběh 

dokazování v konkrétních případech, je jedním z hlavních cílů této práce. Pochopení 

rozdílů mezi řízením sporným a nesporným ve spojení s jednotlivými zásadami, které je 

ovládají, je zároveň klíčové pro pochopení celého průběhu dokazování v civilním 

procesu. Jelikož ve zbytku této práce bude s pojmy řízení sporného a nesporného 

neustále pracováno, považoval jsem za vhodné jejich vymezení zařadit na závěr této 

kapitoly. 

Sporné řízení, zjednodušeně řečeno, je druhem nalézacího řízení, jehož úkolem je 

řešení sporu o právo, tedy sporu o existenci či neexistenci vzájemných práv a povinností 

účastníků právních vztahů, kteří v soudním řízení stojí proti sobě jako žalobce a 

žalovaný.
32

 Sporné řízení má funkci reparační, což znamená, že jeho smyslem je 

napravit porušení určitého práva, ke kterému došlo již před podáním žaloby. Ve 

sporném řízení bývá ve většině případů vydáváno deklaratorní rozhodnutí. Typickým 

příkladem sporného řízení může být řízení o zaplacení pohledávky z právního titulu 

smlouvy o půjčce, ve kterém bude věřitel žalobcem a dlužník žalovaným.   

Naproti tomu v řízení nesporném již nejde o spor o právo, nýbrž je jím sledován 

zájem společnosti na procesní ochraně právních vztahů osob, které v těchto vztazích 

nevystupují v poměru odpůrce vůči jiným osobám.
33

 Nesporná řízení mají funkci 

preventivní, upravují vztahy účastníků do budoucna a sledují určitý celospolečenský 

zájem. V nesporných řízeních bývají vydávána rozhodnutí konstitutivní. Jednotlivá 

nesporná řízení jsou upravena především v Části třetí, Hlavě páté občanského soudního 

řádu. Někteří autoři uvádějí, že ne všechna řízení uvedená v Části třetí, Hlavě páté o.s.ř. 

lze považovat za nespory (např. řízení o úschovách, řízení o umoření listin, řízení ve 

věcech obchodního rejstříku, řízení ve věcech kapitálového trhu, řízení o soudním 

prodeji zástavy), a že nesporná řízení jsou taxativně vyjmenována v ustanovení § 120 

odst. 2 o.s.ř.
34

          

                                                 
32

 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Civilní proces. Praha : Eurolex Bohemia, 2006, s. 132. 
33

 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Civilní proces. Praha : Eurolex Bohemia, 2006, s. 133. 
34

 SVOBODA, K. Jak vyzrát na „nespory“.  Právní fórum 2007/4. 
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Podrobnější pojednání o rozdílech mezi sporným a nesporným řízením je jistě 

zajímavým námětem na samostatnou práci, avšak dalece přesahuje rozsah této 

diplomové práce, která má popsat obecné zákonitosti a postup dokazování v civilním 

procesu. Mám však za to, že uvedené znaky sporných a nesporných řízení je pro účel 

této práce a pro pochopení následujícího textu dostačující. 
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III. Zásady v procesním dokazování 
 

Civilní proces je stejně jako jiná právní odvětví ovládán určitými zásadami, které 

jsou nejobecnějším vyjádřením jakéhosi základního směřování a smyslu dané právní 

úpravy. Tyto zásady se uplatňují především při výkladu jednotlivých právních norem a 

při jejich následné aplikaci rozhodnutím soudu. Právní zásady se dále výrazně uplatňují 

v rámci právního vědomí de lege ferenda a ovlivňují podobu novelizace právních 

předpisů.           

Právní zásady ovládající civilní proces nenalezneme v jednom právním předpisu. 

Některé základní zásady jsou upraveny v předpisech nejvyšší právní síly (např. zásada 

nezávislosti a nestrannosti soudu a soudců, rovnost účastníků řízení, právo na 

zákonného soudce)
35

, některé jsou upraveny v občanském soudním řádu (např. právo na 

přístup k soudu, zásada veřejnosti, volného hodnocení důkazů)
36

, některé v zákoně o 

soudech a soudcích (např. rovnost účastníků, ústnost a veřejnost řízení, nezávislost a 

nestrannost soudů)
37

 a některé zásady jsou implicitní součástí právních předpisů. 

Posledně zmíněné zásady jsou pak dovozovány a formulovány právní teorií a 

rozhodovací činností soudů.         

Česká procesualistika dělí zásady civilního procesu na dvě základní skupiny, a to 

na tzv. zásady řádného fungování justice a na tzv. odvětvové zásady civilního procesu.
38

 

Zásadami řádného fungování justice jsou např. nezávislost a nestrannost soudů, zásada 

zákonného soudce, zásada rovnosti, veřejnosti, ústnosti, přímosti a hospodárnosti. Tyto 

zásady prostupují celým civilním procesem a uplatňují se i v rámci dokazování, které je 

jeho nezbytnou částí.       

Naproti tomu odvětvové zásady civilního procesu jsou tvořeny dvojicemi zásad 

opačného významu. Použitím některé ze zásad z dané dvojice bude určován průběh a 

charakter celého nalézacího řízení a tím i proces dokazování.
39

 Dále bude pojednáno o 

                                                 
35

 viz. čl. 81, 82, 95 a 96 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a čl. 36, 37 a 38 Listiny 

základních práv a svobod, vyhlášené pod č. 2/1993 Sb. 
36

 viz. § 3, 116, 132 o.s.ř. 
37

 viz. § 1 – 7 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
38

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 60 – 61. 
39

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 61. 
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jednotlivých odvětvových zásadách a způsobu, jakým ovlivňují dokazování v civilním 

procesu.   

1. Zásada projednací a zásada vyšetřovací 

 

Jak již bylo uvedeno výše, odvětvové zásady jsou tvořeny protichůdnými 

dvojicemi. Jednu z těchto dvojic tvoří zásada projednací a zásada vyšetřovací. Právě 

tyto dvě zásady ovlivňují, v jakém rozsahu se soud dozví skutečnosti, které jsou pro 

danou věc rozhodné, a kdo nese procesní odpovědnost za zjištění skutkového stavu. 

Projednací zásada je zásadou ovládající sporné řízení. Projednací zásada znamená, 

že „skutkový stav je soudem zjišťován v rozsahu účastníky tvrzeném, za pomoci důkazů 

účastníky označených (navržených).“
40

 Soud tedy sám nevyvíjí aktivitu ke zjištění a 

shromáždění důkazů, které prokazují skutková tvrzení jednotlivých účastníků. To, že se 

soud o určitých skutečnostech dozví, a že mu budou tyto skutečnosti prokázány, je 

odpovědností těch účastníků, jimž jsou tyto skutečnosti ku prospěchu. Projednací 

zásada tak nutí účastníka, který chce ve sporu uspět, aby sám vyvíjel aktivitu a soudu 

sdělil skutečnosti, které jsou mu ku prospěchu, a navrhnul důkazy tyto skutečnosti 

prokazující. Nebude-li účastník tvrdit skutečnosti, které jsou mu ku prospěchu, nebo 

nenavrhne-li k těmto tvrzeným skutečnostem důkazy je prokazující, pak soud nebude 

z vlastní iniciativy po takovýchto skutečnostech a důkazech pátrat. Případná neaktivita 

může mít pro účastníka následek v podobě prohry konkrétního sporu. Z uvedeného 

vyplývá, že odpovědnost za výsledek sporu leží na účastnících. V zásadě projednací se 

tak promítají účastníkovy povinnosti tvrzení a důkazní a s nimi související břemena 

tvrzení a důkazní.
41

     

Projednací zásada je tak logickým promítnutím povahy sporného řízení. Ve 

sporném řízení totiž soud vystupuje v pozici nezávislého třetího, který rozhoduje spor 

mezi dvěma stranami s protichůdnými zájmy. Pokud by měl soud povinnost aktivně 

vyhledávat důkazy za účastníky, pak by ve většině případů zcela nepochybně docházelo 

k tomu, že důkazy vyhledané soudem by byly více prospěšné jedné straně a logicky tak 

                                                 
40

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 74. 
41

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 74. 
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na újmu straně druhé. Takovýmto postupem by pak byla porušena zásada rovnosti 

účastníků.           

Je však potřeba zmínit, že z projednací zásady existují výjimky. Dle ust. § 120 

odst. 1. věty druhé o.s.ř. nemusí soud ve sporném řízení provést všechny účastníky 

navržené důkazy a dle ust. § 120 odst. 3 o.s.ř. je za určitých okolností oprávněn provést 

i důkazy, které účastníci nenavrhli. I při uplatňování těchto výjimek je soud povinen 

dodržovat zásadu rovnosti účastníků. O těchto výjimkách bude podrobněji pojednáno 

v kapitole zabývající se průběhem dokazování.      

Nutno dodat, že projednací zásada úzce souvisí s další zásadou ovládající sporné 

řízení, a to se zásadou dispoziční, podle které účastníci disponují řízením a jeho 

předmětem.
42

 Dispozice předmětem řízení se projevuje v tom, že účastníci mohou 

omezit nebo naopak rozšířit svá skutková tvrzení. A právě rozsahem skutkových tvrzení 

účastníků je určován i rozsah procesního dokazování.    

Vyšetřovací zásada je zásadou ovládající nesporná řízení. Vyšetřovací zásada 

znamená, že pouze soud je odpovědný za zjištění skutkového stavu v dané věci.
43

 

Z tohoto důvodu je v ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. soudu uložena povinnost provést i 

jiné než účastníky navržené důkazy, které jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu. 

Toto ustanovení nelze chápat tak, že by účastníci byli zbaveni povinnosti v nesporných 

řízeních tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat k nim důkazy. Na rozdíl od sporných 

řízení, která jsou ovládána zásadou projednací, však při neuvedení rozhodných 

skutečností a nepředložení relevantních důkazů účastníci nenesou procesní odpovědnost 

spočívající v neunesení břemen tvrzení a dokazování a s nimi související nepříznivé 

rozhodnutí ve věci.
44

 Ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. však nelze chápat tak, že by soud 

byl povinen pátrat a provádět důkazy, jejichž potřeba se z okolností, které vyšly najevo 

v průběhu řízení, ani nepodává.
45

        

Zásada vyšetřovací, jakožto zásada ovládající nesporná řízení, je spojena se 

zásadou oficiality, která se projevuje tím, že zahájení řízení je (nikoliv však výlučně) 

                                                 
42

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 75. 
43

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 75. 
44

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s. 866. 
45

 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1136/2008 ze dne 29.7.2008 
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v rukou soudu, který zároveň stanoví předmět řízení, čímž výrazně ovlivňuje rozsah 

dokazovaných skutečností.
46

 

2. Zásada materiální a formální pravdy 

 

Jak již bylo uvedeno výše, smyslem civilního procesu je poskytování ochrany 

soukromoprávním a jiným právním vztahům. Aby mohl soud o soukromoprávních 

vztazích, které jsou předmětem řízení, spravedlivě rozhodnout, musí nejprve získat 

poznatky o skutečnostech, které jsou pro daný předmět řízení právně rozhodné. 

Skutkový stav zjišťuje soud pomocí procesního dokazování. Zásada materiální a 

formální pravdy pak vyjadřuje, do jaké míry se skutkový stav, zjištěný v rámci 

dokazování, bude blížit objektivní pravdě. Tyto dvě zásady však nelze chápat tak, že by 

přímo ovlivňovaly procesní postup v jednotlivých řízeních. Spíše stanoví, jak podrobné 

poznání skutečnosti soud pro své rozhodnutí potřebuje.     

Zásada materiální pravdy je obvykle popisována tak, že proces zjišťování 

skutkového stavu soudem zákon neomezuje žádnými formálními překážkami.
47

 

Materiální pravdu lze popsat jako poznání soudu o tom, jak se určité události ve vnějším 

světě skutečně odehrály. Materiální pravda bývá označována i jako pravda objektivní. 

Zásada materiální pravdy se obvykle pojí se zásadou vyšetřovací, zásadou volného 

hodnocení důkazů a zásadou jednotnosti řízení.
48

     

Naproti tomu zásada formální pravdy znamená, že proces zjišťování skutkového 

stavu je ovládán formálními postupy, které stanovují výsledek řízení bez ohledu na to, 

zda se tento výsledek shoduje s objektivní pravdou. „Formální pravdou jsou tedy 

skutková zjištění soudu, k nimž soud během řízení na základě zákonem upraveného 

postupu dospěl jinak než cestou dokazování, a o nichž lze předpokládat, že mohou být 

v rozporu s objektivní realitou.“
49

 Zásada formální pravdy se obvykle pojí se zásadou 

projednací, zásadou legální teorie důkazní a se zásadou koncentrace řízení.
50

 

                                                 
46

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 75. 
47

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 80. 
48

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 81. 
49

 SVOBODA, K. Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 19. 
50

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 81. 
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Občanský soudní řád, který byl přijat v odlišných společenských a právních 

podmínkách, byl při svém vzniku postaven striktně na zásadě materiální pravdy, kdy 

soud byl podle tehdejšího chápání této zásady povinen ve všech věcech z vlastní 

iniciativy zjišťovat skutečný stav věci (objektivní pravdu), který jako jediný mohl být 

zárukou spravedlivého rozhodnutí. V důsledku společenských změn byly po roce 1989 

provedeny rozsáhlé novelizace občanského soudního řádu, kterými došlo k odklonění 

od takto striktního vnímání zásady materiální pravdy. V současné době je zásada 

materiální pravdy v českém civilním procesu chápána ve smyslu ustanovení § 153 odst. 

1 o.s.ř., které stanoví, že soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.
51

 

Z gramatického i historického výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že v současné době 

soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu, který se může, ale nemusí, 

shodovat s objektivní pravdou.       

Ustanovení § 153 odst. 1 o.s.ř. se vztahuje na řízení sporná i nesporná. Do jaké 

míry se skutková zjištění soudu budou přibližovat objektivní pravdě, závisí i na 

charakteru řízení. Ve sporných řízeních, která jsou ovládána zásadou projednací, je 

zjištění skutkového stavu soudem vždy závislé na tom, jaké skutečnosti budou účastníci 

tvrdit a jaké důkazy soudu předloží, tedy na procesní aktivitě nebo pasivitě účastníků (či 

jejich právních zástupců). Budou-li účastníci tvrdit soudu veškeré právně rozhodné 

skutečnosti a k těmto skutečnostem předloží dostatečné důkazy, pak se může skutkový 

stav zjištěný soudem ve sporném řízení rovnat objektivní pravdě. K tomu však bude 

docházet pouze výjimečně a soud bude rozhodovat pouze na základě těch skutečností, 

které se podařilo prokázat. Ve sporných řízeních je tedy zjištění objektivní pravdy do 

jisté míry limitováno zásadou projednací. V nesporných řízeních, která jsou ovládána 

zásadou vyšetřovací, aktivita účastníků nehraje pro zjištění skutkového stavu tak 

výraznou roli jako ve sporných řízeních, neboť zde je za zjištění skutkového stavu 

odpovědný soud, který je povinen provést i účastníky nenavržené důkazy. Nesporná 

řízení se tak pojetí zásady materiální pravdy ve smyslu zjišťování pravdy objektivní 

blíží více než řízení sporná. Nutno doplnit, že ve sporném i nesporném řízení je otázka, 

do jaké míry se bude zjištěný skutkový stav blížit objektivní pravdě, vždy závislá i na 

faktické existenci důkazů, které jsou způsobilé prokázat právně rozhodné skutečnosti. 

                                                 
51

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 5265/2009 ze dne 24.11.2011 
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Dále je potřeba zmínit, že k omezení možnosti zjistit objektivní pravdu ve 

sporném řízení došlo i rozšířením zásady koncentrace řízení na všechna sporná řízení, 

kdy účastníci mohou navrhovat důkazy jen k určitému časovému okamžiku. Pokud 

účastníci důkazy navrhnou až po koncentraci řízení, pak k nim soud nepřihlédne. Tímto 

je částečně omezena možnost soudu poznat ve sporných řízeních objektivní pravdu, a to 

za účelem zrychlení řízení a zvýšení odpovědnosti účastníků za výsledek řízení.  

Český civilní proces však obsahuje i příklady formální pravdy. Nejryzejším 

příkladem formální pravdy v českém civilním procesu je rozsudek pro zmeškání, 

upravený v ust. § 153b o.s.ř., podle kterého nedostaví-li se žalovaný, kterému byla 

řádně doručena žaloba a předvolání, bezdůvodně a bez omluvy na první jednání ve věci 

a navrhne-li to žalobce, pak se má za to, že skutková tvrzení obsažená v žalobě jsou 

nesporná. Rozsudek pro zmeškání se tedy opírá o skutečnosti, které nebyly před soudem 

vůbec dokazovány, ale jsou považovány za nesporné na základě splnění podmínek 

stanovených zákonem. Za další příklad formální pravdy v českém civilním procesu se 

dá dle mého názoru považovat i platební rozkaz, upravený v ust. § 172 a násl. o.s.ř. 

Podle těchto ustanovení pokud bude platební rozkaz doručen žalovanému do vlastních 

rukou a ten do 15 dnů od doručení nepodá odpor, pak má takovýto platební rozkaz 

účinky pravomocného rozsudku. I v tomto případě soud nezjišťuje skutkový stav 

dokazováním, nýbrž své rozhodnutí opře o pasivitu dlužníka, tedy o splnění zákonem 

stanovených formálních podmínek. Je potřeba zdůraznit, že rozsudek pro zmeškání a 

platební rozkaz přicházejí v úvahu pouze v řízeních sporných.    

Z výše uvedeného vyplývá, že současný český civilní proces je ovládán zásadou 

materiální pravdy, avšak obsahuje i prvky zásady formální pravdy. Zásada materiální 

pravdy se pak v současném českém civilním procesu promítá v požadavku, aby soud 

rozhodnul na základě skutkového stavu, který se mu podařilo zjistit v daném řízení. 

Občanský soudní řád v platném a účinném znění tak již nepožaduje, aby soud rozhodl 

pouze na základě skutkových zjištění, která budou přesně odpovídat objektivní pravdě. 

Takovýto požadavek by byl totiž nereálný, neboť objektivní pravdu se podaří zjistit 

pouze výjimečně a soud by pak ve většině případů nemohl rozhodnout vůbec, což by se 

rovnalo nepřípustnému odmítnutí spravedlnosti. K tomuto někteří autoři uvádějí, že 

v současném civilním procesu ztrácí pojmy materiální a formální pravdy svůj původní 

smysl a pro skutková zjištění soudu, která získal v průběhu řízení, by se měl spíše užívat 
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pojem procesní pravda. Tato procesní pravda může, ale i nemusí odpovídat objektivní 

pravdě.
52

 

3. Zásada koncentrace řízení a zásada jednotnosti řízení 

 

Otázka, do jaké míry se soud při procesním dokazování přiblíží objektivní pravdě, 

závisí též na tom, zda je dané řízení ovládáno zásadou koncentrace či zásadou 

jednotnosti řízení. Tyto zásady totiž určují, v jaké fázi procesu smí účastníci tvrdit 

rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání, čímž je ovlivněno zjištění 

skutkového stavu soudem.         

Zásada jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) znamená, „že řízení tvoří od 

zahájení až do vydání rozhodnutí jeden celek, v němž není závazně stanoven sled či 

postup procesních úkonů“.
53

 Účastníci řízení tak mohou tvrdit rozhodné skutečnosti a 

navrhovat k nim důkazy kdykoliv během řízení. Zásada jednotnosti řízení je dle 

ustanovení § 118b odst. 3 o.s.ř. určující zásadou pro nesporná řízení. 

Naproti tomu zásada koncentrace řízení (legálního pořádku) znamená, „že řízení 

se rozpadá do určitých stádií, v nichž je nutno provést vždy ty úkony, pro něž je procesní 

stadium určeno, pod sankcí prekluze“.
54

 V současném českém civilním procesu se dle 

ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř. koncentrace uplatňuje ve všech sporných řízeních, a to 

tak, že účastníci jsou oprávněni tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat k nim důkazy 

pouze do skončení přípravného jednání a nekonalo-li se, tak do skončení prvního 

jednání ve věci.  

O tom, jak se koncentrace řízení konkrétně projevuje v českém civilním procesu, 

bude podrobně pojednáno dále, v kapitole pojednávající o navrhování důkazů. 
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4. Zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální teorie důkazní 

 

Již bylo uvedeno, že soud pro své rozhodnutí potřebuje znát skutkový stav věci. 

Znalost skutkového stavu věci získává soud prováděním důkazních prostředků, které 

účastníci navrhnuli. Aby však soud mohl považovat určitou skutečnost za prokázanou, 

musí provedené důkazy ještě zhodnotit, což znamená, že jim určitou myšlenkovou 

činností přizná větší či menší hodnotu ve vztahu k prokázání pravdivosti předmětné 

skutečnosti. Zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální teorie důkazní 

ovlivňují, do jaké míry zákon omezuje soudce při této myšlenkové činnosti. 

Zásadou volného hodnocení důkazů se rozumí, že soud může důkazy hodnotit 

podle svého vnitřního přesvědčení, svých znalostí a zkušeností, a to bez jakýchkoliv 

zákonem stanovených formálních překážek. Zásada volného hodnocení důkazů ze své 

podstaty vylučuje, aby byl soudce při hodnocení důkazů omezen jakoukoliv podrobnější 

právní úpravou.
55

 Český civilní proces je ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, 

která je zakotvena v ustanovení § 132 o.s.ř., podle kterého soud hodnotí důkazy podle 

své úvahy jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přitom přihlíží ke 

všemu, co vyšlo za řízení najevo. Zákon tak soudu nestanoví, zda mají určité důkazní 

prostředky větší váhu než ostatní důkazní prostředky nebo zda lze některé skutečnosti 

prokázat pouze určitými důkazními prostředky.  

Naproti zásadě volného hodnocení důkazů stojí zásada legální teorie důkazní. 

V případě legální teorie důkazní je zákonem stanoveno, které důkazní prostředky musí 

být pro prokázání určitých skutečností provedeny a jejich důkazní síla.
56

 Jediným 

prvkem legální teorie důkazní v českém civilním procesu je ustanovení § 134 o.s.ř., 

stanovící důkazní sílu veřejné listiny.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zásada volného hodnocení důkazů oproti legální 

teorii důkazní klade větší nároky na osobu soudce, který by měl být schopen svým 

logickým uvažováním a na základě svých lidských zkušeností poznat, které 

z provedených důkazů lze považovat za věrohodné a neměl by pouze mechanicky 

porovnávat zákonem stanovenou sílu provedených důkazů. O volném hodnocení 
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provedených důkazů bude podrobněji pojednáno v kapitole zabývající se průběhem 

dokazování. 
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IV. Procesní povinnosti a břemena 
 

1. Povinnost tvrzení a povinnost důkazní 

 

Již bylo řečeno, že účelem procesního dokazování je, aby soud získal poznatky o 

skutečnostech, které jsou klíčové pro rozhodnutí o předmětu řízení. Aby však tyto 

skutečnosti mohly být před soudem dokazovány, musí je účastníci nejprve u soudu 

tvrdit a k jejich prokázání navrhnout důkazy. Z tohoto důvodu zákon stanoví 

účastníkům povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Povinnost tvrzení a povinnost 

důkazní jsou spolu úzce spjaty, neboť povinnost důkazní bude účastníka zatěžovat jen 

tehdy, když splní povinnost tvrzení. Z tohoto důvodu považuji za vhodné pojednat o 

obou těchto povinnostech najednou v rámci jedné podkapitoly. 

Povinnost tvrzení znamená, že účastníci jsou povinni tvrdit veškeré skutečnosti, 

které jsou významné pro rozhodnutí. Povinnost tvrzení je účastníkům stanovena v 

ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Na povinnost tvrzení navazuje povinnost 

důkazní, která znamená, že účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání 

skutečností, které jsou obsahem jejich tvrzení. Důkazní povinnost je účastníkům 

uložena v ustanovení § 101 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 120 odst. 1 o.s.ř. 

Je potřeba zdůraznit, že povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat k nim 

důkazy zatěžuje účastníky ve sporném i nesporném řízení. V nesporném řízení, 

ovládaném zásadou vyšetřovací, je však zjištění rozhodných skutečností odpovědností 

soudu, a proto účastníkům nesporného řízení za nesplnění těchto povinností nehrozí 

žádná sankce v podobě neunesení břemene tvrzení a důkazního břemene, o kterých 

bude pojednáno níže. Z tohoto důvodu má povinnost tvrzení a povinnost důkazní 

výrazně větší význam v řízení sporném, které je ovládáno zásadou dispoziční a zásadou 

projednací, neboť v řízení sporném je na splnění povinnosti tvrzení a důkazní navázáno 

břemeno tvrzení a především břemeno důkazní, jehož unesení či neunesení má přímý 

vliv na výsledek řízení. Ve sporném řízení je tedy předmět řízení a předmět dokazování 

určován účastníky a závisí na jejich procesní aktivitě, která spočívá v plnění povinnosti 

tvrzení a povinnosti důkazní.  

Žalobce plní povinnost tvrzení a povinnost důkazní již v žalobě, když dle 

ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. je podstatnou náležitostí žalobního návrhu vylíčení 
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rozhodujících skutečností a označení důkazů, které tyto skutečnosti prokazují. 

Vylíčením rozhodujících skutečností se rozumí, že žalobce v žalobě popíše skutečnosti, 

o které opírá svůj nárok, který je určen v petitu žaloby. Které skutečnosti jsou pro 

žalobcův nárok právně rozhodné, určuje hypotéza hmotněprávní normy, která se bude 

na předmět řízení vztahovat.
57

  

Tyto skutečnosti je žalobce povinen popsat pouze po stránce skutkové. K 

právnímu posouzení tvrzených skutečností žalobce povinen není, to je vždy úkolem 

soudu.
58

 Přesto většina žalobců zcela logicky své právní posouzení tvrzených 

skutečností v žalobě uvádí, neboť se tím snaží zdůraznit oprávněnost svého nároku. 

K tvrzeným skutečnostem je pak žalobce povinen navrhnout důkazy, které tyto 

skutečnosti prokazují. Většinou tak bude činit v rámci jednoho podání, nicméně důkazy 

může navrhnout i později, a to zásadně až do okamžiku koncentrace řízení.  

Povinnost tvrzení a důkazní povinnost však neleží pouze na žalobci, nýbrž stíhá i 

žalovaného. Pokud se totiž žalovaný bude chtít ve sporu aktivně bránit, bude muset 

tvrdit skutečnosti, které nárok žalobce vylučují. K prokázání těchto skutečností pak 

bude muset navrhnout důkazy.
59

 V souvislosti s tímto vyvstává otázka, které právně 

rozhodné skutečnosti má povinnost tvrdit a prokazovat žalobce, a které žalovaný. 

Obecně platí, že žalobce je povinen tvrdit skutečnosti, které jeho nárok potvrzují a 

žalovaný je povinen tvrdit skutečnosti, které naopak nárok žalobce vylučují. Žalobce i 

žalovaného pak zatěžuje povinnost důkazní jen k těm skutečnostem, které sami tvrdili. 

Pouze v případě, že některý z účastníků tvrdí neexistenci určité skutečnosti, pak ho 

ohledně této skutečnosti povinnost důkazní nezatěžuje, neboť neexistence se 

neprokazuje.
60

 Např. pokud bude žalobce tvrdit, že žalovaný mu nevrátil poskytnutou 

půjčku, pak je žalovaný povinen navrhnout důkazy prokazující vrácení půjčky.  
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2. Břemeno tvrzení 

 

Na povinnost tvrzení navazuje břemeno tvrzení. Břemenem tvrzení se rozumí 

odpovědnost účastníka za to, že se soud skutečnosti důležité pro rozhodnutí dozví, že 

mu je účastník sdělí. Břemeno tvrzení je logickým vyústěním povinnosti účastníka 

tvrdit skutečnosti, které jsou dle hypotézy hmotněprávní normy pro danou věc právně 

rozhodné, a které jsou účastníkovi ku prospěchu. Pokud účastník nesplní povinnost 

tvrzení a soudu takovéto skutečnosti nesdělí, bude to pro něj znamenat sankci v podobě 

neunesení břemene tvrzení a následně i nepříznivé rozhodnutí ve věci.
61

 Pokud totiž 

účastník skutečnost, která je pro něj příznivá, soudu nesdělí, pak se takováto skutečnost 

nestane ani předmětem dokazování. Břemeno tvrzení je tak dalším projevem zásady 

projednací, podle které je výsledek sporu závislý na procesní aktivitě účastníků.  

Vzhledem k zásadě vyšetřovací se břemeno tvrzení v nesporném řízení 

neuplatňuje. 

 

3. Důkazní břemeno 

 

Na povinnost důkazní navazuje důkazní břemeno. Důkazní břemeno by se dalo 

označit jako završení účastníkových povinností tvrdit a dokazovat. Účastník je povinen 

tvrdit skutečnosti, k jejich prokázání je povinen navrhnout důkazy a tyto důkazy musí 

tvrzené skutečnosti dokazovat. Důkazní břemeno se vzhledem k zásadě vyšetřovací 

neuplatní v nesporných řízeních. 

Důkazním břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka, že soudu 

navrhne důkazy k prokázání rozhodných skutečností, které tvrdil, a že tvrzené 

skutečnosti budou těmito důkazy prokázány. Prvním předpokladem pro unesení 

důkazního břemene tedy je, že účastník splní svoji důkazní povinnost a nějaké důkazy 

navrhne. Druhým předpokladem pak je, že navržené důkazy prokáží pravdivost 

účastníkova tvrzení. To znamená, že soud, na základě důkazních prostředků navržených 

a provedených k prokázání konkrétní rozhodné skutečnosti, učiní závěr o pravdivosti 

takové skutečnosti. Prokáže-li se pravdivost konkrétní skutečnosti, pak účastník, který 
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tuto skutečnost tvrdil, unesl ve vztahu k této rozhodné skutečnosti důkazní břemeno. 

Nebudou-li soudu prokázány skutečnosti tvrzené účastníkem, pak takový účastník 

důkazní břemeno neunesl a může to pro něj mít následek v podobě prohry daného 

sporu. Soud však může učinit závěr, že účastník neunesl důkazní břemeno, pouze tehdy, 

když řádně provede všechny důkazy, které účastník k prokázání svého tvrzení 

navrhnul.
62

  

Považuji za nutné zdůraznit, že bude-li provedeným dokazováním zjištěn 

skutkový stav jinak, než jak jej tvrdil účastník, pak se nejedná o neunesení důkazního 

břemene. Skutkový stav je v tomto případě pouze zjištěn takovým způsobem, který 

nezakládá hmotněprávní nárok tímto účastníkem uplatňovaný.
63

 

Institut důkazního břemene se tak uplatní především za situace, která se označuje 

jako non liquet (tzn. není jasno). V takovém případě se jedná o stav, kdy nebyla 

prokázána pravdivost rozhodné skutečnosti a nebyla prokázána ani její nepravdivost. 

Soud však musí rozhodnout i v případě, kdy není o předmětné skutečnosti jasno, 

protože opak by se rovnal nepřípustnému odmítnutí spravedlnosti (denegatio iustitiae). 

Institut důkazního břemene v tomto případě situaci řeší tak, že účastník, který tvrdil 

rozhodnou skutečnost, jejíž pravdivost se nepodařilo prokázat, neunesl důkazní 

břemeno.
64  

Smyslem důkazního břemene tak je, aby soud mohl rozhodnout o věci samé 

i v případě, že určitá právně rozhodná skutečnost nebyla nebo nemohla být prokázána, a 

kdy soud není schopen po zhodnocení důkazů přijmout závěr ani o pravdivosti této 

skutečnosti, ani o její nepravdivosti.
65

     

Důkazní břemeno má kořeny v hmotném právu, neboť určení, které skutečnosti 

jsou pro daný případ právně rozhodné a kdo je odpovědný za jejich prokázání, 

nalezneme v hypotézách hmotněprávních norem. I přesto je však důkazní břemeno 

považováno teorií za institut práva procesního. Tento názor se opírá o fakt, že právní 

následky prokázání či neprokázání pravdivosti určité skutečnosti se projeví až 

v soudním rozhodnutí, tedy ve sféře práva procesního. Toto rozhodnutí pak nemusí 
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odpovídat tomu, co je dle hmotněprávních norem po právu, a to právě z důvodu 

neunesení důkazního břemene.
66

 

Důkazní břemeno je teorií děleno na tzv. objektivní břemeno tvrzení a 

prokazování a subjektivní břemeno tvrzení a prokazování. Za objektivní břemeno 

tvrzení a prokazování je považován souhrn pravidel, která se přemění ve skutečné 

břemeno až v okamžiku soudního sporu. Naproti tomu subjektivní břemeno tvrzení a 

prokazování je již konkrétním určením, který z účastníků je povinen tvrdit a prokazovat 

určité skutečnosti.
67

 

V souvislosti s důkazním břemenem vyvstávají další teoretické otázky, a to otázka 

tzv. dělení důkazního břemene a s ní spojená otázka tzv. přenášení či přesouvání 

důkazního břemene. 

Dělením důkazního břemene se rozumí situace, kdy žalobce i žalovaného zatěžuje 

určité důkazní břemeno, čímž dochází k rozdělení důkazního břemene mezi strany 

sporu. Tento názor byl v procesní teorii zpochybněn z důvodu, že důkazní břemeno dělit 

vůbec nelze, neboť netvoří v řízení jeden celek, který by bylo možné dělit. K tomuto 

názoru se ve své rozhodovací praxi přiklonil i Nejvyšší soud. Ve sporných řízeních jde 

vždy o spor mezi dvěma stranami, z nichž každá má zájem na tom, aby bylo rozhodnuto 

v její prospěch. Z tohoto důvodu je každá strana povinna tvrdit a prokazovat jen ty 

skutečnosti, které jsou schopné jí přinést ve sporu úspěch. Z logiky věci je přitom 

vyloučeno, aby jedna skutečnost byla schopná být ku prospěchu oběma stranám, které 

stojí proti sobě s naprosto odlišnými zájmy. Splní-li tedy jedna strana svojí povinnost 

důkazní ve vztahu ke skutečnosti, kterou je povinna prokazovat podle hypotézy 

hmotněprávní normy, nemá to vliv na důkazní povinnost druhé strany, kterou dle 

hypotézy hmotněprávní normy tíží důkazní povinnost ve vztahu k jiné skutečnosti. 

Z toho vyplývá, že každou ze stran zatěžuje ve sporném řízení zcela samostatné 

břemeno důkazní.
68

 

Z důvodů uvedených v citovaném rozhodnutí nelze důkazní břemeno ani přenášet 

či přesouvat, neboť důkazní břemeno je vždy spojeno s určitou skutečností, kterou je 

povinna tvrdit pouze některá ze stran, a to na základě hypotézy hmotněprávní normy. 

                                                 
66

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 253. 
67

 SVOBODA, K. Dokazování.  Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 23 – 24. 
68

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1241/2003 ze dne 18.12.2003 



32 

 

Přenášení důkazního břemene je podle odpůrců teorie přenášení důkazního břemene 

pouze stanovením určité právní domněnky a skutečnosti, pro které je stanovena právní 

domněnka, není třeba dokazovat. Žalovaný je může vyvrátit důkazem opaku, nebo 

protidůkazem dokázat, že domněnka neplatí. K tomu musí uvést rozhodné skutečnosti a 

k nim pak navrhnout důkazy. V tomto případě žalovanou stranu zatěžuje důkazní 

břemeno, které však pro ní nevyplývá z přenesení důkazního břemene, nýbrž z faktu, že 

tvrdí opak.
69

 

 

Důkazní břemeno v diskriminačních sporech 
 

Zvláštním případem úpravy břemene tvrzení a důkazního břemene je ustanovení § 

133a o.s.ř., které bylo do našeho právního řádu zavedeno v souvislosti s transpozicí 

předpisů Evropského společenství v oblasti ochrany před diskriminací. Toto ustanovení 

je z hlediska právní teorie zajímavé tím, že se výrazným způsobem vymyká pravidlům a 

zásadám, kterými se obecně řídí procesní povinnosti a břemena účastníků sporného 

řízení, a že povinnost účastníka prokazovat určitou skutečnost není založena normou 

hmotněprávní, ale procesní. Z praktického hlediska je pak důležité tím, že vzhledem 

k postupující emancipaci ve společnosti a její větší pestrosti z hlediska etnického a 

náboženského lze předpokládat nárůst diskriminačních sporů. Toto ustanovení obsahuje 

velice podrobnou úpravu možných diskriminačních důvodů a oblastí, v rámci kterých se 

použije. Jednotlivé diskriminační důvody a oblasti však nebudu podrobněji rozebírat a 

zaměřím se pouze na obecnou stránku problému. 

Ustanovení § 133a o.s.ř. ve znění do 31.8.2009 stanovilo, že uvedl-li někdo u 

soudu, že byl přímo či nepřímo diskriminován na základě např. pohlaví, náboženství 

nebo sexuální orientace v pracovních věcech, pak měl soud toto tvrzení za prokázané, 

pokud v řízení nevyšel najevo opak. Tímto ustanovením tak byla zakotvena vyvratitelná 

právní domněnka, že tvrzení žalobce o diskriminaci se mělo za prokázané, pokud 

žalovaný neprokázal, že neporušoval zásadu rovného zacházení. Na první pohled je 

zřejmé, že dle ustanovení § 133a o.s.ř. ve znění do 31.8.2009 zatěžovala žalobce 

povinnost tvrzení a břemeno tvrzení ohledně skutečností, z nichž vyplývalo, že s ním 

bylo zacházeno znevýhodňujícím způsobem. Pokud žalobce břemeno tvrzení unesl, byl 
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žalovaný povinen dokázat, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo. Toto 

ustanovení tak ve svém předešlém znění porušovalo zásadu, že neexistence se 

nedokazuje. Podle mého názoru gramatický výklad tohoto ustanovení ve znění do 

31.8.2009 jiný závěr nepřipouštěl. Soudní praxe však při aplikaci tohoto ustanovení 

zaujala poněkud odlišný názor, než který by vyplýval z čistě gramatického výkladu. 

Ústavní soud k problematice dokazování tvrzené diskriminace uvedl, že 

ustanovení § 133a o.s.ř. (ve znění do 31.8.2009) nelze chápat tak, že by žalobce 

zatěžovalo pouze břemeno tvrzení, ale že ho naopak částečně zatěžuje i břemeno 

důkazní. Podle Ústavního soudu je žalobce povinen tvrdit, že s ním bylo zacházeno 

znevýhodňujícím způsobem, a že toto zacházení bylo ze strany žalovaného motivováno 

některým ze stanovených diskriminačních důvodů. Ohledně tvrzení o znevýhodňujícím 

zacházení pak žalobce zatěžuje i důkazní břemeno. Skutečnost, že žalovaný při svém 

jednání, kterým žalobce znevýhodnil, jednal v pohnutce diskriminovat jej pro některý ze 

stanovených diskriminačních důvodů, se presumuje a je na žalovaném, aby ve vztahu 

k této pohnutce prokázal opak.
70

 Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší soud.
71

 Podle 

citovaných rozhodnutí tak žalovaný nebude povinen prokazovat neexistenci 

znevýhodňujícího zacházení, jak to výslovně stanovilo ustanovení § 133a o.s.ř. ve znění 

do 31.8.2009. 

Zákonem č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, došlo s účinností od 1.9.2009 

ke změně ustanovení § 133a o.s.ř. Kromě rozšíření skutkových podstat diskriminačních 

jednání došlo ke změně formulace tohoto ustanovení, a to tak, že pokud žalobce uvede 

před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé 

nebo nepřímé diskriminaci ze stanovených diskriminačních důvodů ve stanovených 

oblastech, pak je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného 

zacházení. Zákonodárce tak zcela nepochopitelně setrval na formulaci, že žalovaný 

bude povinen dokazovat neexistenci. Zákonodárce současným zněním předmětného 

ustanovení taktéž nereflektuje výše uvedené závěry Ústavního a Nejvyššího soudu, 

neboť podle současného znění žalobci postačí, pokud v řízení uvede skutečnosti, ze 

kterých lze dovodit, že došlo k diskriminaci. Ze současného znění ustanovení § 133a 

o.s.ř. tak nevyplývá, že by žalobce musel skutečnost, že došlo k diskriminačnímu 

jednání, prokázat. Ke dni uzavření rukopisu této diplomové práce nebylo zveřejněno 
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žádné rozhodnutí, které by se týkalo diskriminačního sporu, který vznikl po 31.8.2009. 

Mám však za to, že Nejvyšší soud i Ústavní soud budou při aplikaci ustanovení § 133a 

o.s.ř. vycházet z výše uvedených rozhodnutí. Žalobkyně tak bude muset např. tvrdit, že 

dostávala za stejnou práci menší mzdu než její kolega mužského pohlaví, a to z důvodu, 

že je žena. Skutečnost, že dostávala menší mzdu než kolega, bude muset i prokázat. 

Žalovaný zaměstnavatel pak bude muset tvrdit, že pro rozdílnost mezd měl legitimní 

(nikoliv diskriminační důvody) a toto bude nucen i prokázat. 

Výše uvedený výklad Ústavního a Nejvyššího soudu považuji za pochopitelný a 

správný. Cílem předmětného ustanovení sice je ochrana slabší strany, která je v případě 

diskriminace většinou v důkazní nouzi, ovšem na druhou stranu pokud bychom 

přistoupili na to, že by žalobci stačilo pouze tvrdit a nenesl by žádnou odpovědnost 

v podobě důkazního břemene, pak by takové ustanovení bylo velice snadno zneužitelné. 

Nicméně pro posílení právní jistoty by podle mého názoru bylo vhodnější ustanovení § 

133a o.s.ř. spíše novelizovat ve smyslu citovaných rozhodnutí. 
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V. Důkazní prostředky 
 

Jak již bylo uvedeno, důkazním prostředkem je určitá skutečnost, jejímž 

prostřednictvím je možno zjistit skutečnost jinou, která je předmětem dokazování.
72

 

Ustanovení § 125 o.s.ř. vymezuje, že za důkaz (myšleno důkazní prostředek) mohou 

sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Toto ustanovení následně 

obsahuje demonstrativní výčet nejčastěji prováděných důkazních prostředků, a to 

výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických 

osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. 

V některých případech však lze důkaz určité skutečnosti provést pouze zákonem 

stanoveným důkazním prostředkem.
73

 Například podle ust. § 175 odst. 1 o.s.ř. lze 

směnečný nebo platební rozkaz vydat pouze v případě, že byla předložena směnka nebo 

šek v prvopisu.  

Vzhledem k demonstrativnímu výčtu důkazních prostředků smí soud provést i jiné 

než zákonem upravené důkazní prostředky. Takovými prostředky jsou např. 

videozáznam, fotografie, záznamy na nosičích informací jako CD, DVD, HDD apod. 

Důkazní prostředky, které jsou vyjmenované v ustanovení § 125 o.s.ř., soud 

provádí způsobem, který je pro jednotlivé důkazní prostředky stanoven zákonem. 

Ostatní důkazní prostředky soud provádí vhodným způsobem, který sám určí (např. 

videozáznam se přehraje na příslušném zařízení, fotografie se předloží k nahlédnutí 

apod.). 

Vzhledem k zásadě volného hodnocení důkazů, kterou je ovládán civilní proces, 

nesmí soud přikládat automaticky větší hodnotu důkazním prostředkům, které jsou 

zákonem upraveny, než těm, které zákon výslovně neupravuje. Soud musí vždy volně 

zhodnotit, jaké poznatky se z jednotlivých důkazních prostředků dozvěděl a do jaké 

míry takové poznatky prokazují věrohodnost dokazovaných skutečností. 
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1. Výslech svědka 

 

Výslech svědka je upraven v ustanoveních § 126 a § 126a o.s.ř. Na začátek je 

potřeba vyjasnit rozdíl mezi pojmy výslech a výpověď, které bývají často zaměňovány. 

Výpověď svědka je důkazem, který soud získal provedením důkazního prostředku 

výslechu svědka.
74

 

Svědkem může být kterákoliv fyzická osoba, která svými smysly vnímala 

skutečnosti, které jsou předmětem dokazování.
75

 Svědkem však nemůže být účastník 

řízení ani soudce, který ve věci rozhoduje. Důležité je, aby fyzická osoba byla schopna 

vypovídat o tom, co svými smysly přímo vnímala. Způsobilost být svědkem nezávisí na 

způsobilosti k právním úkonům. Svědkem tak může být i dítě nebo osoba trpící duševní 

poruchou. Svědeckou způsobilost má i osoba, která může být vzhledem ke svému 

poměru k účastníkům nebo k věci podjatá. Její případnou podjatost však musí soud při 

hodnocení svědecké výpovědi brát v úvahu. Vzhledem k těmto podmínkám je výslech 

svědka velmi častým důkazním prostředkem, neboť dokazované skutečnosti se ve 

většině případů odehrály v přítomnosti třetích osob. Svědkem dále může být i tzv. 

znalecký svědek, tj. svědek, který předmětnou skutečnost svými smysly přímo vnímal a 

zároveň disponuje takovými odbornými znalostmi, které mu umožňují vnímanou 

skutečnost odborně zhodnotit (např. dopravní policista, který byl svědkem autonehody). 

Nicméně soud je povinen, vždy zvážit, zda není potřeba ustanovit znalce, neboť ten 

nesmí být na rozdíl od svědka zaujatý. 

Občanský soudní řád stanoví v ustanovení § 126 odst. 1 o.s.ř. tzv. obecnou 

svědeckou povinnost. Znamená to, že každý, kdo je k svědeckému výslechu soudem 

předvolán, má povinnost se dostavit a vypovídat jako svědek. Z toho vyplývá, že každý 

svědek musí být řádně předvolán. V předvolání musí být poučen o povinnosti dostavit 

se k výslechu a o následcích nesplnění takovéto povinnosti.
76

 Povinnost svědka dostavit 

se na jednání může být soudem vynucována předvedením nebo uložením pořádkové 

pokuty.
77

 Svědek má povinnost vypovědět pravdu a nic nezamlčovat.  O tom musí být 

svědek také poučen, stejně jako o trestněprávních následcích křivé výpovědi. Dále musí 
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být svědek poučen o možnosti odepřít výpověď, pokud by jí způsobil nebezpečí 

trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Pokud svědek odmítne vypovídat, je 

úkolem soudu, aby posoudil oprávněnost takového odmítnutí. Svědek je povinen uvést 

konkrétní skutečnosti, z kterých odvozuje své právo odepřít výpověď. Soud pak na 

základě uvedených skutečností rozhodne, zda je svědek povinen vypovídat či nikoli.
78

 

Pro úplnost je potřeba dodat, že i v případech, kdy má svědek právo odepřít výpověď, je 

povinen se na předvolání dostavit k soudu. 

Pokud by měla být vyslechnuta fyzická osoba, která je v době výslechu 

statutárním orgánem právnické osoby, která je účastníkem řízení, pak bude dle 

ustanovení § 126 odst. 4 o.s.ř. vyslechnuta jako účastník řízení, což znamená, že 

takováto fyzická osoba může být vyslechnuta pouze tehdy, jestliže dokazovanou 

skutečnost nelze prokázat jinak a tato osoba s výslechem souhlasí. Pokud však fyzická 

osoba, která má být vyslechnuta, byla statutárním orgánem právnické osoby v době, kdy 

došlo k prokazované skutečnosti a v době výslechu již statutárním orgánem není, pak se 

na ní předchozí dvě podmínky nevztahují. Takováto osoba je povinna se k soudu 

dostavit a má vypovídat pravdu a nic nezamlčovat. V obou těchto případech se 

trestněprávní sankce za křivou výpověď neuplatní. 

Účastník, který navrhl výslech svědka, je povinen uvést, které skutečnosti mají být 

výslechem prokázány. Na základě toho soud vymezí předmět výslechu.  

Vzhledem k zásadě přímosti provádí soud výslech svědka zásadně při jednání. 

Výjimku tvoří například výslech dlouhodobě nemocného svědka v nemocnici. Výpověď 

svědka může být v určitých případech ovlivněna okolností, že byl svědek přítomen při 

provádění jiných důkazních prostředků (např. výslech ostatních svědků, účastníků 

apod.). V takovém případě je na předsedovi senátu, aby posoudil, zda může být 

věrohodnost výpovědi svědka ovlivněna jeho přítomností při provádění jiných 

důkazních prostředků. Podle toho předseda senátu rozhodne, zda bude svědek před 

svým výslechem přítomen na jednání či nikoli.
79

  

Výslech svědka se dělí na všeobecný výslech (výslech ad generalia) a výslech 

k věci (výslech ad specialia).
80
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Nejdříve se podle ustanovení § 126 odst. 2 o.s.ř. provádí všeobecný výslech. To 

znamená, že soud zjistí totožnost svědka, jeho věk, rodinný stav, zaměstnání a bydliště a 

dále zjišťuje okolnosti, které mohou mít vliv na jeho věrohodnost. Mezi tyto okolnosti 

patří zejména vztah svědka k účastníkům, k jejich zástupcům nebo vztah 

k projednávané věci. Dále soud při výslechu ad generalia svědka poučí o významu 

svědecké výpovědi, o jeho právech a povinnostech a o trestních následcích křivé 

výpovědi. Všeobecný výslech včetně poučení se zapíše do protokolu. 

Po všeobecném výslechu následuje v souladu s ustanovením § 126 odst. 3 o.s.ř. 

výslech k věci. V něm svědek nejprve sám souvisle vylíčí vše, co ví o předmětu 

výslechu. Předseda senátu (samosoudce) nebude narušovat souvislou výpověď svědka 

dotazy. Poznámkami pouze usměrní svědkovu výpověď, aby neodbíhala od předmětu 

výslechu.
81

 Po skončení souvislé výpovědi soud zaprotokoluje, co svědek řekl. 

Následně předseda soudu (samosoudce) klade svědkovi otázky, které považuje za 

potřebné k upřesnění výpovědi svědka. Dále mohou svědkovi klást otázky členové 

senátu a na výzvu a se souhlasem předsedy senátu mohou otázky klást i účastníci, jejich 

zástupci a znalci. V případě, že jsou otázky nevhodné či neúčelné vzhledem 

k prokazovaným skutečnostem, předseda senátu rozhodne, že je nepřipustí. Nepořizuje-

li se o výslechu svědka záznam, je předseda senátu povinen uvést do protokolu důvody, 

pro které nebyla otázka připuštěna. Nepřípustné jsou otázky, které nejsou k věci, dále 

tzv. sugestivní otázky, které svědka navádí, jakým způsobem na ně má odpovědět a také 

tzv. kapciózní neboli úskočné otázky, které by mohly svědka mást tím, že předstírají 

neprokázané nebo nepravdivé skutečnosti. 

Výslech svědka se dle ustanovení § 40 odst. 1 o.s.ř. zaznamenává ve formě 

zvukového nebo zvukově obrazového záznamu. Nepořizuje-li se takový záznam, pak se 

o provedení výslechu svědka sepisuje protokol. 

Svědek, který splnil svou svědeckou povinnost (nebo jí byl připraven splnit) má 

dle ustanovení § 139 odst. 1 o.s.ř. právo na tzv. svědečné.  Svědečné se skládá 

z náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku. Výpočet svědečného je podrobněji 

upraven ve vyhlášce č. 37/1992 Sb., jednacího řádu pro okresní a krajské soudy, ve 

znění pozdějších předpisů. Svědečné je potřeba uplatnit hned, nejpozději však do tří dnů 
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od výslechu nebo ode dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výslechu nedojde. Pokud 

svědek svůj nárok na svědečné v této lhůtě neuplatní, tak zanikne.  

 

2. Znalecký posudek a odborné vyjádření  

 

Znalecký posudek je důkazním prostředkem, který se provádí v případě, že 

skutečnosti, které jsou předmětem dokazování, je potřeba odborně posoudit. Zákonem 

č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností k 1.9.2011 k podstatné 

změně ustanovení § 127 o.s.ř., upravující znalecký posudek a odborné vyjádření. 

Jelikož je tato změna poměrně čerstvá, budu se znaleckým posudkem v následujících 

odstavcích zabývat podrobněji než ostatními důkazními prostředky. 

Podle ustanovení § 127 o.s.ř. ve znění před 1.9.2011 ustanovil soud znalce 

v případě, kdy rozhodnutí záviselo na posouzení skutečností, k nimž je potřeba 

odborných znalostí. Pouze zcela výjimečně si mohl soud podle odst. 4 téhož ustanovení 

místo znaleckého posudku vyžádat potvrzení nebo odborné vyjádření, o jejichž 

správnosti neměl soud pochybnosti. Podle znění ustanovení § 127 o.s.ř. účinného od 

1.9.2011 si však soud v případě, kdy rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž 

je potřeba odborných znalostí, vyžádá nejprve odborné vyjádření. Teprve v případě, že 

pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o 

správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Z gramatického 

výkladu uvedené novelizace vyplývá, že před výše uvedenou novelou bylo odborné 

vyjádření pouze výjimečným institutem nahrazujícím znalecké dokazování. Naproti 

tomu ve znění občanského soudního řádu po 1.9.2011 by se měl soud pokusit nejprve 

získat odborné vyjádření a teprve při jeho nedostatečnosti by se měl uchýlit 

k ustanovení znalce. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 218/2011 Sb. bylo hlavním 

důvodem této změny dosažení efektivnějšího a hospodárnějšího využívání institutu 

znaleckých posudků.
82

 Stanovení hranice, kdy ještě postačí odborné vyjádření, a kdy už 

bude zapotřebí znaleckého posudku, bude úkolem rozhodovací praxe soudů. 
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Novelizace ustanovení § 127 o.s.ř. na rozdíl od předchozí úpravy výslovně uvádí, 

od jakých subjektů smí soud odborná vyjádření vyžadovat. Podle současného znění si 

tak soud vyžádá odborné vyjádření od orgánu veřejné moci, kterým můžou být dle 

důvodové zprávy státní orgány i orgány územní a profesní samosprávy.
83

 Orgán veřejné 

moci, který vydal odborné vyjádření, má nárok na finanční úhradu, pokud tak stanoví 

zvláštní zákon. Je potřeba zmínit, že odborné vyjádření je sice způsobilé nahradit 

znalecký posudek, avšak v jeho případě se bude jednat o provedení důkazu listinou.
84

 

Vypracování znaleckého posudku si na znalci mohou vyžádat i sami účastníci 

řízení a takovýto posudek pak mohou jako důkaz předložit soudu. Před výše zmíněnou 

novelizací byl znalecký posudek, předložený některým z účastníků, soudem prováděn 

jako důkaz listinou, nikoliv jako důkaz znaleckým posudkem.
85

 Zákonem č. 218/2011 

Sb. byl však do občanského soudního řádu vložen nový § 127a, podle kterého znalecký 

posudek předložený účastníkem řízení, který má všechny zákonem požadované 

náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě 

nepravdivého znaleckého posudku, bude prováděn jako znalecký posudek vyžádaný 

soudem. Soud je povinen v tomto případě poskytnout znalci veškerou součinnost, 

zejména mu umožní nahlédnout do spisu a seznámit se s potřebnými informacemi. 

Znalecký posudek je nepochybně nepostradatelným důkazním prostředkem, neboť 

rozhodnutí ve věci je velmi často určováno pouze jím. Z uvedených změn by se mohlo 

zdát, že z důvodu hospodárnosti bude dokazování znaleckým posudkem zatlačeno do 

pozadí ve prospěch odborných vyjádření. Změnu § 127 je však potřeba vnímat společně 

s novým ustanovením § 127a. Uvedená novelizace tak podle mého názoru nemá za cíl 

omezit dokazování znaleckým posudkem. Spíše částečně přenáší povinnost obstarání 

znaleckého posudku na účastníky, čímž dochází k posílení zásady projednací. Tato 

změna je i reakcí na dosavadní praxi, kdy účastníci často předkládali posudky 

zpracované soudními znalci, avšak tyto posudky neměly při dokazování váhu 

znaleckých posudků, a to i z důvodu možné podjatosti znalce ve prospěch objednatele 

posudku. Tato změna by tedy mohla zjednodušit a urychlit proces dokazování. Zda 

tomu tak opravdu bude, ukáže až praxe. 
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Jak již bylo řečeno, soud ustanoví znalce v případě, kdy je k posouzení 

dokazovaných skutečností potřeba odborných znalostí. Jedná se o odborné poznatky 

z oblastí jako je např. psychologie, lékařství, stavebnictví, bezpečnost práce, doprava, 

geodezie apod.  

Pokud je k rozhodnutí potřeba odborných znalostí, soud je povinen znalce 

ustanovit, i kdyby třeba soudce sám takové odborné znalosti měl. V opačném případě 

by totiž účastníci byli zbaveni možnosti hodnotit znalecký posudek a případně jej i 

zpochybnit.
86

 

Na rozdíl od svědka, který vypovídá o skutečnostech, které svými smysly přímo 

vnímal, soudní znalec vypovídá o skutečnostech, které pouze zprostředkovaně poznal 

v průběhu řízení a zhodnotil je na základě svých odborných znalostí a zkušeností. 

Z toho vyplývá, že znalce lze, na rozdíl od svědka, zaměnit za znalce jiného.
87

 Zatímco 

svědek může být vyslýchán i v případech, kdy má k některému z účastníků či 

k projednávané věci vztah, znalec podjatý být nesmí. Znalec je proto povinen oznámit 

soudu veškeré skutečnosti, které by mohly mít na jeho nezaujatost vliv.  

Postavení znalců upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnalZ“). Činnost znalce může za podmínek 

stanovených zákonem vykonávat fyzická osoba nebo znalecké ústavy, kterými mohou 

být vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo obchodní společnosti. Výjimečně 

může být dle ustanovení § 24 ZnalZ znalcem ustanovena i fyzická osoba, která sice má 

odborné předpoklady, ale není zapsána v seznamu znalců a tlumočníků. V takovém 

případě bude ustanovena znalcem až poté, co složí znalecký slib do rukou soudce. Jedná 

se o případy, kdy v určitém oboru není zapsán žádný znalec, v seznamu zapsaný znalec 

nemůže úkon provést nebo by provedení úkonu zapsaným znalcem bylo spojeno 

s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady. 

Současné znění ustanovení § 127 o.s.ř. stanoví, že ke znaleckému posouzení by 

měli být primárně ustanovování znalci – fyzické osoby. Pouze ve výjimečných, zvlášť 

obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, by měl soud 

                                                 
86

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 242. 
87

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 242. 



42 

 

ustanovit k podání znaleckého posudku státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo 

obchodní společnost specializovanou na znaleckou činnost.  

Soud ustanoví znalce usnesením, ve kterém mu formou jasně formulovaných 

otázek přesně vymezí úkol. Soud dá znalci pokyny, z jakého skutkového stavu má 

vycházet a co má ve svém posudku zjistit.
88

 Úkolem znalce je objasnit určité okolnosti 

pouze po stránce skutkové. Právní posouzení je vždy výlučným úkolem soudu a je 

nepřípustné, aby ho prováděl znalec. Aby mohl znalec náležitě splnit zadaný úkol, je 

mu soud povinen poskytovat potřebnou součinnost. Soud zejména umožní znalci 

nahlédnout do spisu nebo uloží účastníkovi nebo třetí osobě, aby se dostavil ke znalci, 

předložil potřebné předměty, podrobil se lékařskému vyšetření anebo aby něco vykonal 

nebo snášel.  

Podle ustanovení § 127 odst. 1 o.s.ř. by soud měl znalce předně vyslechnout, 

případně mu může uložit, aby znalecký posudek vypracoval písemně. Ačkoliv zákon 

stanoví tento postup, v praxi soud postupuje opačně. Nejprve tak znalci uloží 

vypracovat písemný znalecký posudek a následně ho k tomuto posudku vyslechne. 

Výjimečně se soud může spokojit pouze s písemným znaleckým posudkem, a to 

v případě, kdy účastníci nemají proti posudku námitek a výslech znalce nenavrhují. 

Vyjdou-li však z obsahu písemného znaleckého posudku najevo nové skutečnosti nebo 

uvedou-li je účastníci, je soud povinen znalce dodatečně vyslechnout.
89

 

Znalecký posudek se skládá ze tří částí, kterými jsou nález, posudek a znalecká 

doložka.  V nálezu je uvedeno, které skutečnosti byly předmětem znalcova zkoumání a 

k jakým okolnostem či jevům přihlížel. Posudek obsahuje znalcovo odborné posouzení 

zkoumaných skutečností a závěry, ke kterým v rámci zkoumání došel. Pokud zadání 

úkolu obsahovalo konkrétní otázky, znalec na ně odpoví v posudku. Ve znalecké 

doložce znalec prohlašuje, v kterém seznamu je zapsán, v jakém oboru je oprávněn 

vypracovávat posudky a číslo položky znaleckého deníku. 

Znalec, který podal znalecký posudek, má právo na tzv. znalečné. Znalečné se 

skládá z náhrady hotových výdajů a z odměny.  
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3. Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob 

 

V ustanovení § 128 o.s.ř. je státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám 

stanovena povinnost sdělit na dotaz soudu skutečnosti významné pro řízení a 

rozhodnutí. Soud si po těchto subjektech vyžádá informace o skutečnostech majících 

význam pro řízení a rozhodnutí, ke kterým nemají účastníci přístup, nemohou je 

prokázat nebo je tvrdí v rozporu se skutečným stavem.
90

 Tyto osoby se odlišují od 

svědka i od znalce tím, že předmětné skutečnosti sami svými smysly nevnímali a soudu 

předají pouze informace o těchto skutečnostech, aniž by je nějakým odborným 

způsobem zpracovávali. Se svědkem však mají společné to, že mohou odmítnout sdělit 

skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí, v případě, že by tím způsobili 

nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Sdělením skutečností majících 

význam pro řízení a rozhodnutí je např. sdělením ceny akcií organizátorem 

mimoburzovního trhu soudu.
91

  

Subjekty mající informace o skutečnostech, které mají význam pro řízení a 

rozhodnutí, nemají při poskytování těchto informací právo na odměnu. Mají však právo 

na náhradu hotových výdajů a náhradu ušlého výdělku.  

Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob nejsou zvláštním 

důkazním prostředkem a mohou být podle své povahy prováděny jako důkaz listinou 

nebo obdobně jako výslech svědka.
92

   

 

4. Listiny 

 

Listina je movitá věc (např. papír nebo jiná obdobná látka), na níž je písemnou 

formou zachycena informace o určité relevantní skutečnosti. Právě tato skutečnost se 

pomocí listiny dokazuje. Pokud je písemná informace zachycena na jiném podkladu 

                                                 
90

 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck., 2009, s. 903. 
91

 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 809/1998 ze dne 31.12.2008 
92

 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde 

Praha, a.s., 2011, s. 247. 



44 

 

(např. nápis nasprejovaný na zdi či vyrytý do stromu), pak se neprovádí jako důkaz 

listinou. Takovýto důkaz by se provedl ohledáním.
93

  

Listiny se dělí na dva druhy, a to na listiny veřejné a na listiny soukromé. Veřejné 

listiny jsou definovány v ustanovení § 134 o.s.ř., podle kterého se za veřejné listiny 

považují všechny listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány 

v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za 

veřejné. Listinami, které zvláštní předpisy prohlašují za veřejné, jsou např. dle 

ustanovení § 6 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, 

notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a listiny o ověření nebo 

dle ustanovení § 79 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších 

předpisů, exekutorské zápisy. Z méně známých příkladů mají charakter veřejné listiny i 

např. poštovní doručenka
94

 nebo protokol o jednání sepsaný soudem
95

, pokud obsahují 

všechny zákonem stanovené náležitosti.   

Je-li soudu předložena veřejná listina, pak soud zkoumá především její pravost. 

Pravostí listiny se rozumí, že skutečně pochází od toho, kdo je na ní uveden jako 

vystavitel, tedy že se nejedná o podvrh.
96

 Ustanovení § 134 o.s.ř. stanoví, že veřejné 

listiny potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li 

dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. V tomto 

ustanovení je zakotvena tzv. vyvratitelná domněnka pravdivosti veřejných listin. Je-li 

předložená veřejná listina pravá, pak bude muset účastník, který bude chtít zpochybnit 

takovou listinu, prokázat opak. To znamená, že účastníkovi nepostačí popírání 

pravdivosti takové listiny. Účastník naopak bude muset tvrdit skutečnosti a nabídnout 

důkazy, aby prokázal její nepravdivost. Z toho vyplývá, že břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní zatěžuje účastníka, který popírá správnost obsahu veřejné listiny.
97

 

Občanský soudní řád definuje pouze pojem veřejné listiny. Z toho vyplývá, že 

všechny ostatní listiny, které nemají znaky veřejné listiny, jsou listinami soukromými. 

Soukromými listinami jsou např. smlouvy, dopisy, akcie, směnky, šeky apod. U 

soukromých listin soud zkoumá jejich pravost i jejich pravdivost. Účastník tak může 
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zpochybnit pravost i pravdivost soukromé listiny pouhou námitkou. Z toho vyplývá, že 

břemeno tvrzení a břemeno důkazní o pravosti a pravdivosti soukromých listin zatěžuje 

účastníka, který se těchto listin dovolává.
98

 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že podstatný rozdíl mezi veřejnými a 

soukromými listinami spočívá v tom, kterého z účastníků při dovolávání se pravdivosti 

či nepravdivosti listiny zatěžuje břemeno tvrzení a břemeno důkazní. 

Účastník, který se dovolává listiny, je povinen předložit ji soudu. Může však 

nastat případ, kdy listina bude v dispozici jiného účastníka nebo třetí osoby. V takovém 

případě soud může dle ustanovení § 129 odst. 2 o.s.ř. uložit osobě, která má listinu u 

sebe, aby mu ji předložila. Jedná se o tzv. ediční povinnost. Nesplní-li osoba svou 

ediční povinnost, je soud oprávněn ji uložit pořádkovou pokutu. Osoba, které byla 

soudem uložena povinnost předložit listinu, má dle ustanovení § 139 odst. 3 o.s.ř. právo 

na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku.  

Ustanovení § 129 odst. 1 o.s.ř. stanoví dva způsoby, jakými se provádí důkaz 

listinou. V prvním případě předseda senátu při jednání buď listinu nebo její část 

doslovně přečte, ve druhém případě sdělí její obsah, tj. vlastními slovy popíše 

skutečnosti tvořící obsah listiny.  Soud je zároveň povinen umožnit účastníkům, aby si 

předloženou listinu prohlédli a přesvědčili se tak o její pravosti.
99

 S účinností od 

1.1.2013 dochází ke změně ustanovení § 129 odst. 1 o.s.ř., do kterého je nově zakotvena 

třetí možnost provádění důkazu listinou.
100

 Nově bude moct předseda senátu provést 

důkaz listinou tak, že jí pouze předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující. 

 

5. Ohledání 

 

Při ohledání soudce bezprostředně svými smysly poznává ohledávaný předmět a 

jeho vlastnosti. Ohledání tak je přímým důkazním prostředkem. Ohledávat lze 
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jakoukoliv hmotnou věc, která může být movitá i nemovitá a živá i neživá.
101

 

Předmětem ohledání může být i člověk.  

Způsoby provádění ohledání jsou upraveny v ustanovení § 130 o.s.ř. Soud provede 

ohledání podle povahy ohledávané věci. Je-li předmětem ohledání věc movitá, která 

může být dopravena k soudu, pak se její ohledání provádí přímo při jednání před 

soudem. I zde platí tzv. ediční povinnost. To znamená, že osobám, které mají u sebe 

věc, která má být předmětem ohledání, může soud uložit povinnost ji předložit. Pokud 

má být předmětem ohledání fyzická osoba, může soud její ohledání provést pouze 

v případě, že nedojde k zásahu do její tělesné integrity. V opačném případě se prohlídka 

fyzické osoby provede znaleckým zkoumáním.
102

  

Pokud je předmětem ohledání věc nemovitá nebo věc movitá, která nemůže být 

pro svou povahu nebo rozměry dopravena k soudu, provádí se ohledání na místě. 

Vzhledem k ediční povinnosti lze dovodit, že v případě ohledání nemovitosti je její 

vlastník nebo jiná oprávněná osoba povinna ohledání umožnit a strpět. K ohledání na 

místě soud předvolá osoby, které předvolává na jednání (podle ustanovení § 115 odst. 1 

o.s.ř. jsou to účastníci a všechny osoby, jejichž přítomnosti je třeba). Bude-li předmětem 

ohledání věc, která se nachází ve značné vzdálenosti od sídla soudu, pak může ohledání 

provést dožádaný soud. 

Je-li k provedení ohledání potřeba odborných znalostí, může si soud k ohledání 

přizvat znalce, aby mu poskytl odborné vysvětlení.
103

 

Provedení ohledání, stejně jako provedení jiných důkazů, se dle ustanovení § 40 

o.s.ř. zaznamenává ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu a není-li to 

možné, sepisuje se o něm protokol. 

 

6. Výslech účastníků 

 

Účastníci mají v civilním řízení povinnost tvrdit skutečnosti rozhodné pro 

rozhodnutí soudu a navrhovat k těmto tvrzením důkazy. Činí tak v návrhu na zahájení 

řízení, v jiných podáních či ve svých vyjádřeních při jednání před soudem. Skutečnosti, 
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které účastníci uvedli, pak tvoří předmět dokazování. Od tvrzení skutečností, které se 

v důkazním řízení prokazují, je potřeba odlišit výslech účastníků. Výslech účastníků je 

důkazním prostředkem, jehož pomocí soud poznává tvrzené skutečnosti. Aby mohl být 

výslech účastníků považován za důkazní prostředek, musí ho soud nařídit jako důkaz 

k prokázání určitých skutečností.
104

 Výslech účastníka se většinou navrhuje 

v případech, kdy účastník nedisponuje jinými důkazními prostředky, kterými by své 

tvrzení dokázal. 

Výslech účastníků je upraven v ustanovení § 131 o.s.ř. U důkazního prostředku 

výslechem účastníků je třeba činit rozdíl mezi řízením sporným a řízením nesporným. 

Výslech účastníků ve sporném řízení smí soud nařídit pouze tehdy, kdy nelze 

dokazovanou skutečnost prokázat jinak. Jedná se o případy, kdy nebylo možné provést 

jiný důkaz nebo se provedenými důkazy nepodařilo dokazovanou skutečnost 

prokázat.
105

 Aby bylo možné ve sporném řízení provést výslech účastníka, musí s tím 

účastník, který má být vyslechnut souhlasit. Vzhledem k tomu nemůže být účastník 

nucen ve sporných věcech vypovídat. 

Naproti tomu v řízeních nesporných a v řízení o rozvod manželství nebo v řízení o 

zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství smí soud dle ust. § 131 odst. 1 o.s.ř. 

nařídit výslech účastníků, považuje-li to za potřebné pro zjištění skutkového stavu. 

Vzhledem k tomu, že je nesporné řízení ovládáno zásadou vyšetřovací a soud je 

povinen provést i jiné než účastníky navržené důkazy, smí soud provést výslech 

účastníka i v případech, kdy s tím účastník, který má být vyslechnut, nesouhlasí. Z toho 

vyplývá, že v nesporných řízeních má účastník povinnost vypovídat.
106

 

Účastník, který byl předvolán k výslechu, je povinen osobně se dostavit k soudu. 

Pokud by účastník odmítnul se dostavit, může ho soud předvést nebo mu uložit 

pořádkovou pokutu. Účastník má vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, o čemž musí být 

soudem poučen. Zatímco svědek musí vypovídat pravdu a nic nezamlčovat účastník 

pravdu vypovídat pouze má.
107

 Z uvedeného vyplývá, že účastník nemůže být za 

vědomě nepravdivou výpověď trestně stíhán pro trestný čin křivé výpovědi. 
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Výslech účastníka se provádí obdobně jako výslech svědka. Nejprve se tedy 

provede všeobecný výslech a následně výslech k věci.  
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VI. Průběh dokazování 

Dokazování je, jak již bylo uvedeno výše, zákonem upravený procesní postup 

soudu, který je prováděn za účelem prokázání určitých skutečností, které jsou relevantní 

pro soudní rozhodnutí. Pro lepší přehlednost bývá průběh dokazování rozdělován do 

čtyř fází, kterými jsou navrhování důkazů, obstarávání důkazů, provádění důkazů a 

hodnocení důkazů.
108

 

 

1. Navrhování důkazů  

 

Každý účastník řízení, který se domáhá právní ochrany svých soukromoprávních 

subjektivních práv, má povinnost tvrdit skutečnosti, které jsou právně rozhodné pro 

rozhodnutí o jeho nároku. Na tuto povinnost tvrzení navazuje povinnost účastníka 

navrhnout k prokázání těchto tvrzení i důkazy. Nenavrhnou – li totiž účastníci všechny 

potřebné důkazy, vychází soud při zjišťování skutkového stavu pouze z důkazů, které 

byly provedeny. 

Každý účastník je při navrhování důkazů povinen uvést, k prokázání kterého 

konkrétního skutkového tvrzení je konkrétní důkaz navrhován. Neuvede-li totiž 

účastník, která skutečnost nebo skutečnosti mají být navrhovaným důkazem prokázány, 

vystavuje se nebezpečí, že soud takovýto důkaz neprovede.
109

 Účastník je dále povinen 

konkrétní navrhovaný důkaz přesně specifikovat, a to tak, že např. uvede jména, 

příjmení a bydliště svědků, přesně označí listiny jejich datem vzniku a označením 

subjektu, který je vyhotovil, označí osoby, orgány samosprávy a správní úřady, od nichž 

se navrhuje vyžádat sdělení skutečností, které mají význam pro řízení nebo rozhodnutí 

apod.
110

 Požadavek na přesné specifikování navrhovaných důkazů a hlavně uvedení, 

kterou konkrétní tvrzenou skutečnost má navržený důkaz prokázat, však bývá v praxi 

účastníky opomíjen. Často se lze setkat s podáním účastníků, která obsahují rozsáhlá 

tvrzení o velkém množství skutečností a na konci těchto tvrzení je uveden pouze 

souhrnný výčet navrhovaných důkazních prostředků, aniž by bylo specifikováno, která 
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z tvrzených skutečností má být konkrétním důkazem prokázána. V takovémto případě 

účastníci sice disponují důkazy, které zároveň navrhli, avšak z důvodu jejich 

nedůslednosti není jasné, které tvrzení má být jednotlivými důkazy prokázáno. 

Takovouto nedůsledností účastníci vnášejí do dokazování zmatek a zbytečně si ztěžují 

své procesní postavení. 

Při výkladu o navrhování důkazů, jakožto první fázi průběhu dokazování, je třeba 

připomenout a zdůraznit rozdíly mezi řízením sporným a řízením nesporným.  

Sporné řízení je ovládáno zásadou projednací, což znamená, že soud zjišťuje 

skutkový stav pouze v rozsahu tvrzení účastníků a za pomoci důkazů jimi navržených. 

Povinnost navrhovat důkazy tedy leží ve sporném řízení především na účastnících, které 

zároveň zatěžuje důkazní břemeno ve smyslu odpovědnosti za prokázání tvrzených 

skutečností. Projednací zásada je ve sporném řízení modifikována ustanovením § 120 

odst. 3 o.s.ř., podle kterého může soud provést i jiné než účastníky navržené důkazy, 

jsou-li potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Soud by tak 

ovšem měl činit pouze v případech, kdy jím prováděné důkazy, které účastníci 

nenavrhli, jsou způsobilé objasnit určitou spornou skutečnost právně významnou pro 

rozhodnutí o předmětu řízení a tyto důkazy vyplývají z obsahu spisu. Soud však musí 

brát vždy v úvahu, že ve sporném řízení vystupuje jako nezávislý třetí. Z tohoto důvodu 

soud nesmí prováděním účastníky nenavržených důkazů zasahovat do jejich rovného 

postavení.
111

 Soud je oprávněn provést důkazy, které účastníci nenavrhli, především 

v případě právního posouzení věci při aplikaci právního předpisu kogentní povahy na 

skutkový základ.
112

 Soud je však oprávněn provést pouze ty účastníky nenavržené 

důkazy, které vyplynuly z obsahu spisu do doby, než nastala koncentrace řízení podle 

ust. § 118b o.s.ř.
113

  

Nesporné řízení je ovládáno zásadou vyšetřovací, která znamená, že soud je 

odpovědný za zjištění skutkového stavu věci a jako takový má povinnost navrhovat 

důkazy k jeho zjištění. V nesporných řízeních je sice od účastníků vyžadována 

součinnost a účastníci mají i zde povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat 

k nim důkazy, nicméně jejich nečinnost v oblasti navrhování důkazů není procesně 

sankcionována neunesením důkazního břemene.  
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Sporná řízení se zahajují pouze na návrh jednoho z účastníků (žalobce). Řízení 

nesporná se ve většině případů také zahajují na návrh, ovšem některá z nich mohou být 

zahájena i bez návrhu. Návrh na zahájení řízení se ve sporném řízení nazývá žalobou. 

Podle ust. § 79 odst. 1 o.s.ř. je ve sporném i nesporném řízení žalobce resp. navrhovatel 

povinen v žalobě nebo v návrhu na zahájení řízení mimo jiné vylíčit rozhodující 

skutečnosti a označit důkazy, jichž se dovolává. Ve sporném řízení i v řízení 

nesporném, pokud je zahajováno na návrh, tak žalobce (navrhovatel) svojí povinnost 

navrhnout důkazy plní již v žalobě.  

Jak již bylo řečeno, sporné řízení je vždy sporem o právo mezi dvěma stranami. 

Žalobou jsou však skutková tvrzení a důkazy k nim předloženy soudu pouze jednou ze 

stran. Aby mohl soud o nároku žalobce spravedlivě rozhodnout, měl by mít k dispozici 

co nejúplnější vylíčení skutečností, které jsou významné pro předmět řízení. K tomu 

slouží příprava jednání, během níž je žalovanému i žalobci dána možnost předložit 

soudu svá skutková tvrzení a k nim navrhnout důkazy. Soud tak během přípravy jednání 

zjišťuje, které skutečnosti jsou mezi účastníky sporné. Tyto sporné skutečnosti jsou pak 

předmětem dokazování, prováděného při jednání. Soud by měl dle ust. § 114a odst. 1 

provést přípravu jednání tak, aby bylo možné o věci rozhodnout při jediném jednání. 

V rámci přípravy jednání soud dle ust. § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř. vyzve 

žalovaného, aby se k žalobě písemně vyjádřil, tedy aby uvedl skutková tvrzení, na nichž 

staví svojí obranu proti žalobě, a aby soudu předložil listinné důkazy, jichž se dovolává. 

Soud žalovaného takto nevyzve pouze v případě, že by se takový postup jevil jako 

neúčelný.  

V rámci přípravy jednání je soud dále oprávněn vyzvat usnesením žalovaného 

k vyjádření k žalobě dle ust. § 114b odst. 1 o.s.ř. Výzvu podle § 114b smí soud použít 

v případě, vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, bylo-li o věci rozhodnuto 

platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním 

rozkazem nebo nevyhověl-li žalovaný řádně a včas výzvě dle § 114a o.s.ř. Pokud 

žalovaný předmětný nárok neuzná, pak je povinen ve svém vyjádření uvést rozhodující 

skutečnosti, na kterých staví svojí obranu proti nároku žalobce a k těmto tvrzením 

navrhnout důkazy. Žalovaný se nemusí vyjádřit ke všem skutečnostem, které tvrdí 

žalobce. Postačí, když uvede alespoň takové skutečnosti, které, pokud budou na základě 

navržených důkazů prokázány, mohou přivodit žalovanému alespoň částečný úspěch ve 
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sporu.
114

 Nevyjádří-li se žalovaný ve lhůtě určené soudem, která nesmí být kratší než 30 

dnů od doručení výzvy, nastává fikce uznání nároku žalovaným. V takovém případě 

soud dokazováním nezjišťuje skutkový stav a rozhoduje pouze na základě skutkových 

tvrzení žalobce, a to rozsudkem pro uznání. Tento případ je příkladem projevu zásady 

formální pravdy v českém civilním procesu. O následku spočívajícím ve fikci uznání 

nároku žalobce musí být žalovaný poučen. Výzvu podle § 114b nelze použít 

v nesporném řízení, ve věcech, ve kterých nelze uzavřít a schválit smír nebo konalo-li 

se přípravné jednání podle § 114c o.s.ř. nebo první jednání ve věci.  

Z uvedeného vyplývá, že důkazy jsou účastníky navrhovány především v návrhu 

na zahájení řízení (žalobě) a v rámci přípravy jednání. Další možnost účastníků 

navrhovat důkazy je v následujícím průběhu řízení závislá na okolnosti, zda se jedná o 

sporné nebo nesporné řízení a v případě sporných řízení též na okolnosti, ke kterému 

okamžiku nastala koncentrace řízení. 

 

A. Koncentrace řízení ve fázi navrhování důkazů 
 

Ustanovení § 6 o.s.ř. mimo jiné ukládá soudu postupovat tak, aby ochrana práv 

byla rychlá a účinná. Požadavek rychlosti řízení je ve fázi navrhování důkazů při 

projednávání všech věcí ve sporném řízení promítnut do institutu tzv. koncentrace 

řízení. V nesporných řízeních se dle ustanovení § 118b odst. 3 o.s.ř. koncentrace řízení 

neuplatňuje. Nesporná řízení jsou ovládána zásadou jednotnosti řízení a navrhování 

důkazů v nich tedy není nijak časově omezeno. Koncentrací řízení se rozumí stanovení 

určitého časového okamžiku, do kterého smí účastníci uvádět rozhodné skutečnosti a 

navrhovat k nim důkazy, tedy plnit svou povinnost tvrzení a důkazní. Tento okamžik je 

stanoven zákonem. Ke skutečnostem a důkazům uplatněným účastníky po koncentraci 

řízení soud nesmí přihlédnout. Účelem koncentrace řízení je donutit účastníky, aby svá 

skutková tvrzení a své důkazní návrhy činili včas a zbytečně tak neprotahovali soudní 

řízení, ať už z důvodu liknavosti nebo z důvodu procesní strategie. Hlavním cílem 

koncentrace řízení je tedy zrychlení a zefektivnění civilního procesu, čímž je uplatněna 

zásada hospodárnosti civilního procesu, a to i za cenu, že se soud v daném sporu nemusí 

dozvědět všechny relevantní skutečnosti. Zásadu koncentrace sporných řízení však 
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podle mého názoru nelze chápat tak, že by zásada hospodárnosti a rychlosti řízení byla 

upřednostňována na úkor práv účastníků dokazovat svá tvrzení. Spíše posiluje zásadu 

projednací a zvýrazňuje odpovědnost účastníků sporného řízení za výsledek řízení.  

Po novelizaci občanského soudního řádu provedené zákonem č. 7/2009 Sb. 

dochází dle ustanovení § 118b o.s.ř. ke koncentraci řízení ze zákona ve všech sporných 

řízeních k okamžiku skončení přípravného jednání podle ustanovení § 114c o.s.ř. nebo 

k okamžiku skončení prvního jednání ve věci, pokud nebylo provedeno přípravné 

jednání. Touto novelizací byla zavedena tzv. univerzalita koncentrace sporných řízení. 

Nutno zmínit, že účinností výše zmíněné novely bylo zrušeno ustanovení § 118c o.s.ř., 

které upravovalo institut koncentrace rozhodnutím soudu na návrh účastníka 

v případech, kdy druhá strana obstrukcemi či nečinností řízení protahovala. 

V souladu s ustanovením § 114c o.s.ř. soud nařídí a provede přípravné jednání, 

jestliže věc nelze rozhodnout bez nařízení jednání, nelze-li na základě výzvy podle 

ustanovení § 114a odst. 2 o.s.ř. připravit jednání tak, aby mohlo být rozhodnuto při 

jediném jednání, nevydal-li usnesení podle ustanovení § 114b o.s.ř. anebo nejeví-li se 

takový postup s ohledem na okolnosti případu neúčelným. Účastníci jsou při 

přípravném jednání soudem vyzváni, aby doplnili do protokolu svá tvrzení o 

skutečnostech rozhodných pro věc a navrhnuli důkazy k prokázání těchto tvrzení. 

Povinnost doplnit tvrzení a navrhnout důkazy musí účastníci splnit v zásadě do 

skončení přípravného jednání. Soud však může na žádost účastníka a z důležitých 

důvodů poskytnout ke splnění těchto povinností prodlouženou lhůtu. Tato nesmí být 

delší než 30 dnů. Ve věcech, ve kterých bylo nařízeno přípravné jednání, tedy dochází 

ke koncentraci řízení k okamžiku skončení tohoto přípravného jednání nebo ke dni, na 

který připadl poslední den výše zmíněné lhůty. Soud je dle ust. § 114c odst. 5 o.s.ř. 

povinen před skončením přípravného jednání účastníky poučit o důsledcích koncentrace 

řízení. Vyvstává zde otázka, zda v případě, že soud účastníky takto nepoučí, dochází 

v řízení postiženém takovouto vadou ke koncentraci. Podle mého názoru má nepoučení 

účastníků za následek, že koncentrace k okamžiku skončení přípravného jednání 

nenastává. To však neznamená, že je koncentrace vyloučena i po zbytek řízení. 

Univerzalita koncentrace sporných řízení spočívá v tom, že všechna sporná řízení jsou 

koncentrována, pokud budou účastníci soudem náležitě poučeni. Ke koncentraci řízení 

tak dojde ke skončení dalšího jednání ve věci, k němuž bude účastník předvolán, ovšem 
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jen za předpokladu, že účastník bude poučen o tom, že řízení, k němuž je předvolán, 

bude zkoncentrováno.
115

 

Ve sporných řízeních, ve kterých nebylo nařízeno přípravné jednání, dochází ke 

koncentraci řízení okamžikem skončení prvního jednání, při kterém došlo k 

projednávání dané věci. I v těchto případech však může soud účastníkům poskytnout 

lhůtu k doplnění tvrzení o relevantních skutečnostech a navržení důkazů k nim. Tuto 

lhůtu zákon na rozdíl od přípravného jednání nijak neomezuje. Ustanovení § 118b o.s.ř. 

výslovně soudu neukládá, povinnost poučit účastníky o důsledcích koncentrace 

v řízeních, ve kterých nebylo nařízeno přípravné jednání. Nicméně z koncepce úpravy 

poučovací povinnosti soudu v ustanovení § 5 o.s.ř. vyplývá, že soud je i v těchto 

případech povinen účastníky o koncentraci řízení poučit.
116

  

Povinnost účastníků uvádět rozhodné skutečnosti a navrhovat k nim důkazy pouze 

do určitého okamžiku v řízení se vztahuje nejen na základ nároku, ale i na jeho 

uplatňovanou výši.
117

 

Jak již bylo řečeno výše, soud nesmí přihlédnout ke tvrzením rozhodných 

skutečností a k navrhovaným důkazům, které účastník uplatnil až po okamžiku, ve 

kterém došlo ke koncentraci řízení. V případě důkazů navržených po koncentraci řízení 

tak soud musí rozhodovat tak, jakoby takovýchto důkazů nebylo. Z této zásady však 

existuje několik výjimek. Koncentrace řízení se nevztahuje na skutečnosti a důkazy, 

kterými účastník zamýšlí zpochybnit věrohodnost již provedených důkazů a na 

skutečnosti a důkazy, které nastaly po přípravném jednání nebo které účastník nemohl 

bez své viny včas uvést. Pokud však soud rozhodne při prvním jednání ve věci, pak 

z logiky věci účastník takovéto důkazy nemůže stihnout navrhnout v prvoinstančním 

řízení. V takovém případě smí účastník vzhledem k zásadě neúplné apelace a vzhledem 

k výjimce ze zákazu novot dle ust. § 205a o.s.ř.  navrhnout takovéto důkazy v rámci 

odvolacího řízení.  

O zpochybnění věrohodnosti již provedených důkazů jde tehdy, když se účastník 

snaží prokázat, že např. listina je falzifikátem, svědkovi bylo vyhrožováno apod.
118
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Důkazy, které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jsou takové, o kterých nemohl 

účastník v době koncentrace řízení vědět ani při vynaložení veškerého rozumného 

úsilí.
119

 

Další výjimkou z koncentrace je případ, kdy účastník z důvodu svého právního 

názoru, který je odlišný od právního názoru soudu, uváděl skutečnosti a navrhoval 

důkazy, které jsou pro danou věc nepodstatné. V takovém případě soud dle ust. § 118a 

odst. 2 o.s.ř. účastníka vyzve, aby svá skutková tvrzení doplnil a navrhl důkazy k jejich 

prokázání, i když už nastala koncentrace. S účinností od 1.1.2013 dochází ke změně 

poslední věty ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř., a to tak, že výjimkou z koncentrace je i 

případ, kdy účastník bude vyzván soudem k doplnění tvrzení a k navržení důkazů podle 

ustanovení § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř.
120

 

Jak již bylo uvedeno výše, ke koncentraci řízení nedochází ani v případě, kdy soud 

účastníky o koncentraci řádně nepoučil podle ustanovení § 114c odst. 5 o.s.ř.  

Pokud dojde v průběhu řízení ke změně žaloby, koncentrace řízení tím není dle 

ust. § 118b odst. 2 o.s.ř. dotčena. Ke koncentraci řízení tak dochází bez ohledu na 

změnu žaloby koncem přípravného jednání nebo koncem prvního jednání ve věci (s 

přihlédnutím k dodatečným lhůtám). Z toho vyplývá, že navrhne-li žalobce změnu 

žaloby před koncentrací, pak bude mít ještě dostatek času k doplnění skutkových tvrzení 

a navržení důkazů, týkajících se změny žaloby. Naproti tomu navrhne-li žalobce změnu 

žaloby po již nastalé koncentraci, měla by mít navržená změna oporu v již provedeném 

dokazování. Jinak se žalobce vystavuje nebezpečí, že ohledně navržené změny neunese 

důkazní břemeno, což bude mít za následek zamítavý rozsudek ohledně nároku 

uplatněného změnou. Nutno podotknout, že podle ust. § 95 odst. 1 o.s.ř. je možné 

žalobu změnit pouze se souhlasem soudu. Podle druhého odstavce tohoto § pak soud 

nepřipustí změnu žaloby, pokud by výsledky dosavadního řízení nemohly být 

podkladem pro řízení o změněném návrhu. Z tohoto důvodu mám za to, že soud by 

neměl změnu žaloby, navrženou až po koncentraci řízení, připustit, pokud je zjevné, že 

nárok, uplatňovaný změnou žaloby, nemá oporu v již provedeném dokazování. Z toho 

však vyplývá, že žalobci v tomto případě nezbude nic jiného, než žalobu vzít zpět nebo 
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podat žalobu další, v důsledku čehož paradoxně dojde k nárůstu soudních sporů a 

protahování soudních řízení.
121

 

V případech záměny účastníka nebo přistoupení dalšího účastníka dochází vůči 

těmto novým účastníkům ke koncentraci dle ust. § 118b odst. 2 o.s.ř. až po skončení 

prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo změně účastníka, a které se ve 

věci konalo. O tom musí soud účastníky poučit v předvolání k tomuto jednání. 

Dále je třeba se krátce zmínit o ustanovení § 119a o.s.ř., které ukládá soudu 

povinnost poučit účastníky před skončením jednání, že rozhodné skutečnosti a důkazy 

k nim mohou uvádět pouze do vyhlášení rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že ke 

koncentraci řízení v současném stavu dochází ke skončení přípravného jednání nebo 

prvního jednání ve věci, tak se toto ustanovení použije pouze v případě výjimek 

z koncentrace dle ustanovení § 118b odst. 1 o.s.ř.
122

 Ustanovení § 119a o.s.ř. se dále 

použije v případě, kdy ke koncentraci nedošlo z důvodu nesplnění poučovací povinnosti 

soudu.
123

 Pokud soud účastníky nepoučí o koncentraci podle ust. § 118b odst. 1 o.s.ř. a 

neposkytne jim ani dodatečné poučení podle ust. § 119a o.s.ř., pak jsou účastníci 

oprávněni dle ust. § 205a odst. 1 písm. e) o.s.ř. uvádět skutečnosti a navrhovat k nim 

důkazy i v rámci odvolacího řízení.  

Jak již bylo řečeno, soud v rámci přípravy jednání zjišťuje, které právně významné 

skutečnosti jsou mezi účastníky sporné a tyto skutečnosti pak učiní předmětem 

dokazování při jednání. V rámci samotného jednání pak může s ohledem na ústní 

projevy účastníků a na provedené důkazy vyjít najevo, že k určité právně rozhodné 

skutečnosti, která je mezi účastníky sporná, nenavrhnul účastník, kterého zatěžuje 

ohledně takovéto skutečnosti důkazní břemeno, potřebné důkazy. Z tohoto důvodu je 

v ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. soudu uložena povinnost vyzvat účastníka, aby bez 

zbytečného odkladu navrhl důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud je zároveň povinen 

účastníka poučit o následcích nesplnění této výzvy. Toto ustanovení upravuje poučovací 

povinnost soudu při jednání, jejímž smyslem je, aby účastníkovi nebyla zamítnuta 

žaloba z důvodu, že ohledně určité právně rozhodné skutečnosti neunesl důkazní 

břemeno, aniž by byl poučen, že takové břemeno má. Poučovací povinnost soudu podle 
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ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. tak má zabránit situaci, kdy se účastník dozví až z rozhodnutí, 

které je pro něj nepříznivé, že neunesl důkazní břemeno.
124

 Účastník nesmí být 

zaskočen jiným právním posouzením věci soudem, aniž by mohl uvést skutečnosti a 

navrhnout k nim důkazy, které jsou pro danou věc dle názoru soudu právně rozhodné. 

Tato poučovací povinnost soudu je tak promítnutím zásady předvídatelnosti rozhodnutí 

soudu, která je jednou z významných zásad, na nichž stojí soudní proces.
125

 Tímto 

poučením soud poskytne účastníkovi informaci o tom, které ustanovení hmotného práva 

hodlá při řešení dané věci aplikovat, a jaké skutečnosti je potřeba s ohledem na toto 

ustanovení hmotného práva prokázat. Soud nesmí své rozhodnutí založit na závěru, že 

účastník neunesl důkazní břemeno, pokud jej nepoučil podle ust. § 118a odst. 3 o.s.ř.
126

 

Je potřeba zdůraznit, že tato poučovací povinnost soudu má objektivní povahu a 

povinnost soudu poskytnout toto poučení není podmíněna tím, že soud o potřebě 

poučení věděl.
127

 Poučovací povinnost dle ust. § 118a odst. 3 o.s.ř. poskytuje soud při 

jednání, a to i účastníkům, kteří jsou zastoupeni advokátem. Pokud již došlo ke 

koncentraci řízení ke skončení přípravného jednání dle ust. § 114c o.s.ř., pak soud 

účastníky při jednání poučit nemusí, neboť další skutečnosti a důkazy již nelze uvádět 

(kromě výjimek uvedených v ust. § 118b odst. 1 o.s.ř.). K tomu je však potřeba dodat, 

že tuto poučovací povinnost soud plní dle ust. § 114c odst. 3 písm. b) o.s.ř. obdobně i 

v rámci přípravného jednání. Křiváčková uvádí, že i v nesporných řízeních, ve kterých 

břemeno tvrzení a důkazní neexistuje, by měl soud účastníky poučovat podle ust. § 118a 

odst. 3 o.s.ř., a to za účelem zjištění úplného skutkového stavu, za který je v nesporných 

řízeních odpovědný soud.
128

 Pravdou je, že z ust. § 118a  výslovně neplyne, že by se 

vztahovalo pouze na řízení, která jsou ovládána zásadou projednací. Souhlasím s tím, že 

pokud soud poskytne účastníkům nesporného řízení takovéto poučení, tak to podle 

mého názoru nemůže být ke škodě věci a naopak to může přispět důkladnějšímu 

poznání skutkového stavu. Soud by však měl v poučení uvést, že za nedoplnění důkazů 

účastníkům nehrozí žádná sankce v podobě neunesení důkazního břemene, aby 

účastníky nemátl. 
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2. Obstarávání důkazů 

 

Nežli soud přikročí k obstarávání jednotlivých důkazů, musí rozhodnout o tom, 

které z navržených důkazů provede. Rozhodování soudu o tom, které z navržených 

důkazů provede, se vztahuje i na nesporná řízení.
129

 

 

A. Rozhodování soudu o tom, které z navržených důkazů provede 
 

Podle ust. § 120 odst. 1 o.s.ř. soud rozhoduje, které z navržených důkazů provede. 

Soudu je tímto ustanovením dán prostor pro uvážení a soud tak není povinen provést 

veškeré účastníky navrhované důkazy. To však neznamená, že by zde byla dána 

libovůle soudu při rozhodování o tom, které z důkazů provede. I přes lakoničnost tohoto 

ustanovení je soud vázán jistými pravidly, která jsou utvářena především judikaturou. 

Soud zejména neprovede důkazy, kterými mají být prokázány skutečnosti, které jsou 

pro věc právně nerozhodné, nemohou směřovat ke zjištění skutkového stavu věci nebo 

důkazy, jejichž jediným účelem je prodloužit spor.
130

 Soud také nemusí provést důkazy, 

které prokazují skutečnosti, které již byly jinými důkazy prokázány.
131

 Soud pak musí 

v odůvodnění svého rozhodnutí ve věci samé vždy náležitě uvést důvody, které ho 

vedly k závěru o neprovedení navrhovaných důkazů.
132

 Pokud soud své zamítnutí 

některých navržených důkazů řádně neodůvodní nebo jeho odůvodnění neobstojí, pak je 

dán odvolací důvod dle ustanovení § 205 odst. 2 písm. d) o.s.ř., neboť soud neúplně 

zjistil skutkový stav věci. 

 

B. Přípustnost navržených důkazů 

 

Soud může odmítnout provést navržené důkazy i pro jejich nepřípustnost. 

Nepřípustností důkazů se rozumí jejich opatření v rozporu se zákonem. Úvodem je 

potřeba zmínit, že přípustnost (zákonnost) je zároveň i jedním z hledisek, ze kterých 

soud důkazy hodnotí. Jedná se o případ, kdy soud provede důkaz, který byl pořízen 

v rozporu se zákonem a tuto skutečnost zjistí až v rámci hodnocení důkazů. 
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K takovémuto důkazu pak soud nepřihlédne. Problematikou přípustnosti navržených 

důkazů se Nejvyšší soud a Ústavní soud zabývaly zejména v souvislosti se záznamy 

telefonických hovorů. Záznamy telefonických hovorů totiž mohou mít ve smyslu ust. § 

12 občanského zákoníku charakter projevů osobní povahy a jako takové mohou být 

pořízeny buď se souhlasem volajícího nebo bez jeho souhlasu na základě úřední nebo 

zpravodajské licence. Nejvyšší soud dovodil, že soud navržený důkaz, který byl pořízen 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jako nepřípustný neprovede. Jako 

důkaz tak nebude připuštěn záznam telefonického hovoru, který byl pořízen bez vědomí 

hovořících osob.
133

 Poněkud odlišný názor zaujal Ústavní soud, podle kterého pořízení 

záznamu telefonického hovoru bez vědomí jedné z hovořících osob není nezákonné, 

neboť každý má právo zaznamenávat své vlastní telefonické hovory. Takovýto důkaz 

však lze v občanskoprávním řízení použít jen se svolením fyzické osoby, která byla 

účastníkem tohoto hovoru.
134

 K tomuto názoru se nakonec přiklonil i Nejvyšší soud.
135

 

K tomu je potřeba podotknout, že ne všechny projevy fyzických osob 

v soukromoprávních vztazích mají charakter osobní povahy. Nejvyšší soud dovodil, že 

osobní povahu zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání a při 

výkonu obchodní či veřejné činnosti.
136

 Tento závěr Nejvyššího soudu je podle mě 

správný a má významný dopad na určité druhy sporů. V jedné z předchozích kapitol 

bylo uvedeno, že ohledně tvrzení o znevýhodňujícím zacházení zatěžuje důkazní 

břemeno žalobce. V takovémto případě pak záznam projevů fyzických osob často může 

být jediným důkazem, který bude žalobce schopen pro prokázání znevýhodňujícího 

jednání navrhnout.  

Vzhledem k všudypřítomnosti nahrávací techniky nejen v mobilních telefonech 

lze očekávat, že se přípustností navržených důkazů budou soudy jistě zabývat i 

v budoucnu. A nepůjde jenom o zvukové nahrávky telefonických hovorů, ale i o jiné 

zvukové nahrávky a audiovizuální záznamy. S ohledem na výše uvedené by soudy 

podle mého měly při rozhodování o přípustnosti navrženého důkazu vždy důsledně 

rozlišovat, zda takový záznam je či není projevem osobní povahy. De lege ferenda by 
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jistě stav právní jistoty posílila novelizace občanského soudního řádu, podrobněji 

upravující pravidla pro přípustnost navržených důkazů. 

 

C. Vliv zálohy na důkaz na rozhodnutí soudu o tom, které z důkazů 

provede 
 

Již bylo řečeno, že soud nemusí provést veškeré navržené důkazy, a to buď pro 

jejich nepotřebnost, nebo nepřípustnost. Na to, zda budou provedeny všechny navržené 

důkazy, má však vliv i otázka finanční nákladnosti důkazů. Vyjma důkazního 

prostředku výslechu účastníků, který je však důkazním prostředkem spíše doplňkovým, 

je při provádění zbytku důkazních prostředků potřeba součinnost dalších osob (např. 

svědci, znalci). Z toho logicky vyplývá, že při této součinnosti vznikají těmto osobám 

náklady, které můžeme označit za náklady důkazů. Otázka nákladů důkazů je 

nejvýraznější při znaleckém posudku, který zpracovávají erudované osoby, pro něž 

znalecká činnost představuje zdroj jejich obživy. Cena znaleckého posudku může jít až 

do desítek tisíc Kč. Z tohoto důvodu občanský soudní řád ve svém ustanovení § 141 

upravuje, kdo je povinen náklady důkazů platit.  

Podle tohoto ustanovení platí náklady důkazů stát nebo účastníci, pokud jim soud 

uloží, aby složili zálohu na náklady určitého důkazu. Soud uloží účastníkovi povinnost 

složit zálohu za podmínek, že lze očekávat náklady důkazu, který účastník navrhl nebo 

který nařídil soud o skutečnostech účastníkem uvedených anebo v jeho zájmu a pokud 

takový účastník není osvobozen od soudních poplatků. Nutno zmínit, že podle 

ustanovení § 141 ve znění platném do 30.6.2009 záviselo uložení povinnosti složit 

zálohu na důkaz na uvážení soudu. Soud mohl, ale nemusel uložit účastníkovi povinnost 

složit zálohu na důkaz. Dle současného znění ustanovení § 141 je soud povinen uložit 

účastníkovi řízení povinnost složit zálohu na důkaz, jsou-li kumulativně splněny 

uvedené podmínky. 

Okolnost, že vzniknou náklady důkazu, posuzuje soud především podle povahy 

důkazu. Náklady vzniknou zcela jistě při provádění znaleckého posudku, při předvolání 

svědka apod. 

Povinnost složit zálohu nesmí být uložena účastníkovi, který byl podle ustanovení 

§ 138 o.s.ř. zcela osvobozen od soudních poplatků (tzv. individuální osvobození). 

V případě, že byl účastník od poplatků osvobozen jen zčásti, zkoumá soud, zda se 
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osvobození týká i povinnosti složit zálohu na důkaz. Povinnost složit zálohu na důkaz 

se vztahuje pouze na případy individuálního osvobození od soudních poplatků. 

Povinnost složit zálohu na důkaz se tak vztahuje i na případy věcného a osobního 

osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991 

Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného vyplývá, že 

zálohu na důkaz je povinen platit i stát (pokud je účastníkem řízení).
137

 

Povinnost složit zálohu na důkaz uloží soud účastníkovi, který důkaz navrhl 

k prokázání jím tvrzených skutečností. Pokud byl soud povinen provést i jiné důkazy, 

než které jsou účastníky navrhovány, nebo provedl důkaz z vlastní iniciativy, pak soud 

uloží povinnost složit zálohu na důkaz účastníkovi, jehož tvrzení je takovýmto důkazem 

prokazováno nebo v jehož prospěch byl důkaz proveden.
138

 Avšak pokud soud nařídil 

provedení důkazu, který je v zájmu účastníka, v nesporném řízení nebo ve sporném 

řízení z vlastní iniciativy, pak je soud povinen takovýto důkaz provést i v případě, kdy 

účastník zálohu nesložil.
139

 Podle Svobody se podmínky ust. § 141 odst. 1 o.s.ř. 

neuplatní i v některých sporných řízeních a soud by měl provést účastníkem navržený 

důkaz i v případě, že nebude složena záloha. Jedná se o spory, ve kterých prakticky 

nelze rozhodnout bez provedení důkazu znaleckým posudkem (např. vypořádání 

podílového spoluvlastnictví).
140

 

Pokud účastník, kterému bylo soudem uloženo složit zálohu k provedení 

konkrétního důkazu, zálohu nesloží, pak soud takovýto důkaz neprovede. O tom musí 

soud účastníka poučit. Je nutné zdůraznit, že pokud nebyl důkaz v řízení před soudem 

prvního stupně proveden z důvodu nezaplacení zálohy, pak nelze takovýto důkaz 

provést v řízení odvolacím, a to ani za předpokladu, že bude záloha složena po vynesení 

rozsudku soudem prvního stupně.
141

 Neprovedení důkazu může mít pro účastníka 

neblahé následky v  neunesení důkazního břemene a z tohoto důvodu i ztrátu pře. 

Z uvedeného vyplývá, že otázka, zda budou soudu dokázány veškeré právně významné 

skutečnosti, je závislá i na finanční situaci účastníků. Jak již bylo výše uvedeno, složení 

zálohy nelze uložit pouze účastníkovi, který byl individuálně osvobozen od soudních 
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poplatků. Podle ust. § 138 o.s.ř. lze osvobození od soudních poplatků přiznat pouze 

výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a to za předpokladu, že to odůvodňují 

poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo 

bránění práva. S ohledem na toto ustanovení nebude účastníků individuálně 

osvobozených od soudních poplatků velké množství. Pro velkou část těchto 

„neosvobozených“ účastníků však povinnost složit zálohu na náklady např. znaleckého 

posudku může být tak citelným zásahem do jejich soukromého rozpočtu, že zálohu 

nezaplatí. Navržený důkaz v takovém případě nebude proveden a soudu nebudou 

prokázány veškeré právně významné skutečnosti, což může mít pro účastníka fatální 

důsledky v podobě prohry sporu. Je však zcela zřejmé, že účastník v takovém případě 

splnil svoji povinnost tvrzení a důkazní, břemeno důkazní však nemusí unést výlučně 

z důvodu svých finančních poměrů.  

Je potřeba zdůraznit, že provede-li soud navrhovaný důkaz, ačkoliv nebyla složena 

záloha, pak musí k provedenému důkazu přihlédnout. Provede-li soud takto důkaz, 

může zálohu po účastníkovi vymáhat cestou výkonu rozhodnutí, a to až do vydání 

rozhodnutí, kterým se řízení končí.
142

 

O povinnosti složit zálohu na důkaz rozhoduje soud usnesením, ve kterém je 

stanovena výše zálohy a uveden důkaz, k jehož provedení má záloha sloužit. Záloha se 

smí použít pouze k provedení důkazu, k němuž byla složena. Přesáhnou-li náklady na 

provedení důkazu zálohu, pak tyto náklady hradí stát. Případný přeplatek zálohy je 

vrácen složiteli.
143

 

 

D. Obstarávání důkazů 
 

Jakmile soud rozhodne o tom, které důkazy provede, přistoupí k jejich obstarání. 

Soud obstarává sám navržené důkazy tak, aby je bylo možné provést při jednání. Soud 

neobstarává pouze důkazy, které účastníci předložili spolu s návrhem (listiny a věcné 

důkazy).
144

 Způsob obstarání závisí na druhu důkazu.  
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Soud tak předvolává navržené svědky k nařízenému jednání. V předvolání je soud 

povinen svědka poučit o povinnosti dostavit se k výslechu, o následcích nedostavení se 

a o možnosti odepřít svědeckou výpověď, pokud by jí způsobil nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobě blízké. Přítomnost svědka na jednání může být vynucována 

předvedením nebo uložením pořádkové pokuty. 

Pokud závisí rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je potřeba odborných 

znalostí, požádá soud dle nového znění ustanovení § 127 o.s.ř. orgán veřejné moci o 

odborné vyjádření (poskytnuté odborné vyjádření pak soud provádí jako důkaz listinou). 

Je-li pro složitost dané skutečnosti odborné vyjádření nedostačující, pak soud usnesením 

ustanoví znalce. Po zpracování písemného znaleckého posudku soud znalce předvolá 

k jednání a ohledně znaleckého posudku ho vyslechne. Bude-li znalec k vypracování 

posudku potřebovat i součinnost účastníků či třetích osob, soud uloží účastníkovi nebo 

třetí osobě, aby se dostavil ke znalci, předložil potřebné předměty, podrobil se 

lékařskému vyšetření anebo aby něco vykonal nebo snášel. Takovouto povinnost lze 

vynucovat předvedením nebo uložením pořádkové pokuty.  

Soud dále vyzývá státní orgány, právnické a fyzické osoby, aby mu sdělili 

skutečnosti významné pro řízení a rozhodnutí. Povinnost bezplatně sdělit takovéto 

skutečnosti má každý, ovšem i zde má dotčený subjekt možnost odmítnout sdělit 

požadované skutečnosti, pokud by jimi způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo 

osobě blízké. 

Listiny mají ve většině případů v držení účastníci a předkládají je soudu jako 

přílohy svých podání. Tyto listiny jsou pak založeny v soudním spise a soud je nemusí 

obstarávat. V některých případech jsou však tyto listiny v držení třetích osob. Z tohoto 

důvodu je v ustanovení § 129 odst. 2 o.s.ř. upravena tzv. ediční povinnost, podle které 

mají osoby, mající listinu v držení, povinnost jí soudu na výzvu předložit. Předložení 

požadované listiny lze vynucovat pořádkovou pokutou, i zde však je možnost 

odmítnout, pokud by dotčená osoba předložením listiny způsobila nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobě blízké. Pokud je listina u jiného soudu, orgánu nebo právnické 

osoby, soud si jí opatří sám. 

V případě ohledání movitých věcí menších rozměrů platí obdobně, co bylo 

uvedeno u listin, tedy že účastníci je většinou předkládají soudu a jsou-li v držení třetích 

osob, pak i zde platí ediční povinnost. Co se týče ohledání nemovitostí a movitých věcí 
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velkých rozměrů lze na základě ediční povinnosti dovodit, že vlastníci (příp. detentoři) 

takovýchto věcí jsou povinni poskytnout soudu součinnost a věci k ohledání zpřístupnit. 

V případě výslechu účastníků pak lze takovýto důkaz nařídit pouze se souhlasem 

účastníka, který má být vyslechnut. Pokud by účastník takovýto výslech odmítnul, nelze 

ho k němu v žádném případě donucovat formou předvedení nebo ukládáním 

pořádkových pokut. Nutno dodat, že v nesporných řízeních není vzhledem k zásadě 

vyšetřovací, kdy soud je povinen aktivně zjišťovat skutkový stav věci a z vlastní 

iniciativy provádět i účastníky nenavržené důkazy, souhlas účastníka k provedení jeho 

výslechu potřeba. 

 

3. Provádění důkazů 

 

Po rozhodnutí soudu o tom, které z navržených důkazů budou provedeny, a po 

jejich obstarání následuje další fáze procesního dokazování, kterou je provádění důkazů. 

Zajímavou otázkou je, zda se bude provádět dokazování i v případě, kdy žalobce splní 

svojí povinnost tvrzení a důkazní, ale jeho žalobnímu návrhu by nebylo možné vyhovět, 

i kdyby všechna jeho skutková tvrzení byla prokázána. O takový případ by šlo tehdy, 

pokud by se žalobce v žalobním návrhu domáhal nároku, který by byl zcela zjevně 

v rozporu s hmotným právem nebo by byl fakticky nemožný. Městský soud v Praze 

dovodil, že v takovémto případě se dokazování provádět nebude.
145

 S tímto závěrem 

souhlasím, neboť v případě, kdy žaloba je od počátku zcela zjevně nedůvodná z důvodu 

nezákonného petitu, jí soud nemůže v žádném případě vyhovět, a to i kdyby byly 

prokázány všechny žalobcem tvrzené skutečnosti. Provádění dokazování v takovémto 

případě by bylo nadbytečné a v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. Takovéto 

případy však budou spíše ojedinělé a soud by takto měl postupovat jen ve zcela 

zjevných případech, aby nedošlo k porušení práva na spravedlivý proces, které je 

mnohem důležitější než hospodárnost řízení.  

Jednotlivé důkazy (důkazní prostředky) se provádějí podle jejich povahy. Při 

provádění důkazů se vyslýchají svědci a účastníci, čtou se listiny, pouští se 

audiovizuální záznamy apod.  Ustanovení § 122 odst. 1 o.s.ř. zakotvuje zásadu přímosti, 
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podle které dokazování provádí soud, který je příslušný rozhodnout ve věci, a to 

zásadně při jednání. K tomuto jednání musí být účastníci podle ustanovení § 115 odst. 1 

o.s.ř. předvolání. Ze zásady přímosti však existuje několik výjimek. 

První takovou výjimkou je ustanovení § 115a o.s.ř., které dává soudu možnost 

rozhodnout bez nařízení jednání jen na základě účastníky předložených listinných 

důkazů za předpokladu, že se účastníci vzdali práva účasti na projednání věci nebo 

s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Rozhodnout bez nařízeného jednání 

nelze v nesporných řízeních. K možnosti soudu rozhodnout bez nařízení jednání je 

potřeba zdůraznit, že soud by takto měl postupovat pouze v případě, že všechny právně 

rozhodné skutečnosti jsou náležitě prokázány shodnými tvrzeními účastníků a jimi 

předloženými listinami. Podkladem pro rozhodnutí soudu bez nařízení jednání tak musí 

být vždy zjištěný skutkový stav věci, který soud získal z předložených listin, a ne pouze 

nesplněná povinnost tvrzení nebo neunesení důkazního břemene.
146

  

Jednání se dle ustanovení § 153a odst. 4 o.s.ř. nenařizuje a důkazy se neprovádějí 

ani v případě vydání rozsudku pro uznání. V případě rozsudku pro uznání tak 

k dokazování vůbec nedochází a rozsudek se opírá buď o výslovné uznání žalovaného, 

nebo o fikci uznání v případě, že se žalovaný ve lhůtě nevyjádří k výzvě dle § 114b 

o.s.ř. V případě vydání platebního rozkazu se jednání nařídí a dokazování se bude 

provádět pouze v případě, pokud vydaný platební rozkaz bude zrušen na základě odporu 

žalovaného nebo pokud mu nebude doručen do vlastních rukou. 

Za určitých okolností soud důkazy provádí sice za přítomnosti účastníků, ale 

mimo jednání. Tyto situace upravuje druhý odstavec ustanovení § 122 o.s.ř. Prvním 

takovým případem je možnost předsedy senátu provést, na základě pověření senátu, 

důkaz i mimo jednání, je-li to v daném případě účelné. Bude se jednat především o 

případy, kdy by provedení důkazu při jednání v budově soudu bylo obtížné nebo 

nemožné (např. ohledání nemovitosti, ohledání movité věci značných rozměrů, výslech 

svědka dlouhodobě pobývajícího v nemocnici apod.). Druhým případem je provedení 

důkazu pomocí dožádaného soudu (např. z důvodu velké vzdálenosti důkazu od sídla 

soudu). V obou případech mají účastníci právo být přítomni u takto prováděných 

dokazování, pokud se takovéhoto práva výslovně nevzdali. Pokud soud účastníky nebo 
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jejich právní zástupce nepředvolal, pak dokazování nesmí provést.
147

 Předseda senátu 

má následně povinnost sdělit na začátku jednání přítomným účastníkům výsledky 

dokazování provedených mimo jednání.
148

  

K tomuto je potřeba doplnit, že s účinností od 1.1.2013 dochází k novelizaci 

ustanovení § 122 odst. 2 o.s.ř., do kterého je nově zahrnuta možnost provést důkaz i za 

využití technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku.
149

 Jedná se o provádění důkazů 

tzv. videokonferencí. Důvodem jejího zakotvení do občanského soudního řádu je 

posílení zásady přímosti. 

Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví žádná pravidla pro určování pořadí 

prováděných důkazů, určuje postup při dokazování předseda senátu. Na počátku 

dokazování by měly být provedeny důkazy, které soudu co nejlépe objasní, jak se 

tvrzené skutečnosti staly.
150

 

Účastníci, případně jejich zástupci, mají dle ustanovení § 123 o.s.ř. právo být 

přítomni dokazování a vyjádřit se ke všem navrhovaným a provedeným důkazům. 

Předseda senátu po provedení každého důkazu vyzve účastníky, aby se vyjádřili 

k obsahu či věrohodnosti právě provedeného důkazu. Právo účastníka být přítomen 

dokazování a vyjádřit se k provedeným důkazům je zakotveno i v čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod jako součást práva na spravedlivý proces. 

Jak již bylo výše uvedeno, předmětem dokazování jsou určité skutečnosti, které 

jsou právně významné pro projednávanou věc. Některé právně významné skutečnosti 

však soud může učinit předmětem dokazování jen za zpřísněných podmínek. Jedná se o 

případ upravený ustanovení § 124 o.s.ř., které stanoví, že při provádění důkazů je soud 

povinen respektovat ochranu utajovaných informací a zákonem stanovenou nebo 

uznávanou povinnost mlčenlivosti.  

Utajované informace jsou upraveny zvláštním právním předpisem, kterým je 

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

ve znění pozdějších předpisů. Informace, které jsou chráněny tímto zákonem, mohou 

být učiněny předmětem dokazování pouze za předpokladu, pokud povinnosti 

vyslýchaného zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích zprostil příslušný 
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orgán. Stanou-li se utajované informace předmětem dokazování, soud může v souladu 

s ustanovením § 116 odst. 2. o.s.ř. vyloučit veřejnost jednání. Osoby, které se budou i 

přes vyloučení veřejnosti takovéhoto jednání účastnit, musí být poučeny o povinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všem, co se při takovém jednání dozví. 

Předmětem dokazování dále nemohou být skutečnosti, chráněné na základě jiných 

zákonem stanovených nebo uznávaných povinností mlčenlivosti (např. zpovědní 

tajemství, povinnost mlčenlivosti advokáta apod.). I v těchto případech může být 

výslech proveden pouze tehdy, pokud povinnosti vyslýchaného zachovávat mlčenlivost 

zprostil příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu je mlčenlivost zachovávána.
151

 

Občanský soudní řád presumuje, že primárně budou utajované informace a 

skutečnosti, které jsou předmětem mlčenlivosti, dokazovány výslechem svědků (příp. 

účastníků). Pravidla pro zproštění mlčenlivosti však platí přiměřeně i pro ostatní 

důkazní prostředky. 

Provádění důkazů se zaznamenává ve formě zvukového nebo zvukově obrazového 

záznamu. V případech, kdy pořízení záznamu není možné, sepisuje se o provádění 

důkazů protokol. 

 

4. Hodnocení důkazů 

 

Prováděním důkazních prostředků se soud snaží zjistit, jestli se právně rozhodné 

skutečnosti odehrály skutečně tak, jak účastníci tvrdí. Ke konečnému poznání těchto 

skutečností je však potřeba ještě myšlenkové činnosti soudu, kterou je právě hodnocení 

provedených důkazů. Hodnocením důkazů soud přisuzuje provedeným důkazům určitou 

hodnotu v tom smyslu, jakou měrou konkrétní provedený důkaz přispívá k závěru o 

pravdivosti či nepravdivosti prokazované skutečnosti. Pravdivostí se zde rozumí, že se 

prokazovaná skutečnost opravdu stala tak, jak tvrdí účastník. 

V kapitole o zásadách dokazování již bylo uvedeno, že český civilní proces je 

ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, která je protikladem legální teorie důkazní, 

a která je vyjádřena v ustanovení § 132 o.s.ř. Zákon tak nepředepisuje žádný formální 

postup, kterým by se měl soud při hodnocení jednotlivých důkazů řídit a nestanoví váhu 
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jednotlivých důkazních prostředků, a to z hlediska jejich schopnosti prokázat pravdivost 

dokazované skutečnosti. Soud hodnotí každý jednotlivý důkaz samostatně a poté i 

v jejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů soud zároveň přihlíží k dalším 

skutečnostem, které vyšly v řízení najevo a k tomu, co uvedli účastníci. Soudce si činí 

závěr o tom, zda provedené důkazy prokazují pravdivost určité skutečnosti, pouze na 

základě svého vnitřního přesvědčení, svých lidských a odborných zkušeností a 

v souladu s pravidly logického myšlení.
152

 Soudce při volném hodnocení důkazů 

postupuje tak, že si nejprve učiní závěr o věrohodnosti jednotlivého důkazního 

prostředku z hlediska jeho druhu a z hlediska toho, jak se tento důkazní prostředek dle 

zákona provádí. Informace získané ze závěru o věrohodnosti důkazu porovnává soudce 

s dalšími informacemi, které získal na základě hodnocení věrohodnosti jiných 

důkazních prostředků. Výsledkem celkového hodnocení všech důkazních prostředků je 

závěr o pravdivosti či nepravdivosti tvrzených skutečností.
153

 Konkrétní výsledek a 

způsob hodnocení důkazů musí soud vždy řádně vylíčit v odůvodnění rozhodnutí. 

V odůvodnění rozhodnutí se soud musí zabývat všemi provedenými důkazy a 

přesvědčivě a úplně je vyhodnotit a vyjádřit stanovisko, které k těmto důkazům 

zaujal.
154

 Pokud z některých z provedených důkazů soud neučiní žádná skutková 

zjištění, je povinen v odůvodnění rozhodnutí uvést, o které konkrétní důkazy se jedná a 

proč právě z těchto provedených důkazů žádná skutková zjištění neučinil.
155

 V případě, 

že v odůvodnění rozsudku budou uvedena skutková zjištění, avšak nebude jasné, 

z kterých konkrétních provedených důkazů soud vycházel a jakými úvahami se řídil při 

jejich hodnocení, pak bude takový rozsudek nepřezkoumatelný a odvolací soud by jej 

měl dle ust. § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušit.
156

 

Otázka, kterému z provedených důkazů přisoudí větší hodnotu z hlediska 

pravdivosti, je právě obsahem volného hodnocení důkazů. Pokud soud v odůvodnění 

svého rozsudku řádně vyloží, na základě jakých důvodů a jakým způsobem hodnotil 

jednotlivé provedené důkazy, proč některé důkazy považuje za pravdivé a jiné nikoliv, a 

není-li v tomto uvažování soudu logický rozpor, pak soud provedl hodnocení důkazů ve 

smyslu ustanovení § 132 o.s.ř. Proti takto logicky učiněnému závěru soudu pak nelze 
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namítat, že soud neměl některým svědkům věřit a k některým důkazům nemělo být 

přihlíženo.
157

 

Jak bylo řečeno výše, soud je povinen při hodnocení důkazů pečlivě přihlížet ke 

všemu, co vyšlo v řízení najevo. Ve sporných řízeních je toto pravidlo omezeno zásadou 

koncentrace řízení. Soud tak ve sporných řízeních smí přihlédnout pouze ke 

skutečnostem a důkazům, které vyšly najevo před koncentrací řízení, pokud se nejedná 

o některou z výjimek z koncentrace. 

K volnému hodnocení důkazů je potřeba zmínit, že odvolací soud není dle 

ustanovení § 213 odst. 1 o.s.ř. vázán skutkovým stavem, jak byl zjištěn soudem prvního 

stupně. Odvolací soud je tak oprávněn zhodnotit důkazy s jiným výsledkem, než ke 

kterému dospěl prvoinstanční soud. K tomu je však potřeba, aby odvolací soud důkazy, 

které chce hodnotit jinak, sám zopakoval, neboť důkazy smí hodnotit jen ten soud, který 

je provedl.
158

 Požadavek, aby soud mohl hodnotit jenom důkazy, které sám provedl, je 

projevem zásady přímosti.
159

 Zásada přímosti má význam především u důkazů 

výslechem svědků či účastníků, u kterých chování v průběhu výslechu a způsob vylíčení 

okolností mají vliv na věrohodnost takové výpovědi. Takové okolnosti výpovědi však 

nemohou být vyjádřeny v protokolu o jednání a odvolací soud by je nemohl řádně 

zhodnotit, pokud by je sám neprovedl.
160

   Zásada volného hodnocení důkazů se tak 

vztahuje i na soud odvolací, který je povinen při svém hodnocení důkazů postupovat 

stejným způsobem, jako soud prvního stupně. 

Je potřeba zdůraznit, že provedené důkazy soud hodnotí volně pouze z hlediska 

jejich pravdivosti. V tomto případě jde o hodnocení skutkové. Soud však hodnotí 

provedené důkazy i z hlediska právního, a to konkrétně jejich závažnost a zákonnost. 

Závažností důkazu se rozumí, jakou hodnotu má určitá prokazovaná skutečnost 

vzhledem k právní normě, která se na daný případ vztahuje. Může totiž dojít k případu, 

kdy určitá skutečnost bude v rámci dokazování shledána jako pravdivá, avšak pro 

právní posouzení projednávané věci nemá žádný význam. Při hodnocení provedeného 

důkazu z hlediska jeho zákonnosti soud zkoumá, zda byl daný důkaz pořízen v souladu 

s obecně závaznými předpisy či nikoliv. Výše již bylo řečeno, že soud by navrhovaný 
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důkaz měl odmítnout provést, pokud byl pořízen nezákonně. Soud však ve fázi 

připouštění důkazů ještě nemusí mít o takovéto nezákonnosti povědomost. Pokud tedy 

soud provede důkaz, který byl opatřen v rozporu se zákonem, a tuto protizákonnost 

zjistí až v rámci hodnocení důkazů, pak k takovémuto provedenému důkazu nesmí 

přihlédnout.
161

 Je potřeba zdůraznit, že na hodnocení důkazů z hlediska jejich 

závažnosti a zákonnosti se zásada volného hodnocení důkazů nevztahuje a soud je 

povinen se při hodnocení těchto hledisek přesně řídit ustanoveními zákona. 

 

A. Hodnocení jednotlivých důkazních prostředků 
 

Výše popsané obecné zákonitosti zásady volného hodnocení důkazů jsou 

zpřesňovány judikaturou a teorií ve vztahu k hodnocení jednotlivých důkazních 

prostředků.  

Výpověď svědka je sdělení určité osoby o skutečnostech, které sama vnímala, 

přičemž svědkem může být kterákoliv fyzická osoba bez ohledu na věk, duševní 

vyspělost a vzdělání nebo svůj případný vztah k účastníkům nebo k předmětu řízení. 

Nelze zapomínat na to, že svědek vždy vypovídá o skutečnostech, které vnímal 

v minulosti, a to i značně vzdálené, čímž může být obsah svědecké výpovědi značně 

ovlivněn. Z těchto důvodů musí soud při hodnocení důkazu výpovědí svědka 

postupovat obezřetně a vždy se zamýšlet nad věrohodností svědka a jeho výpovědi. 

Soud je tak při hodnocení věrohodnosti výpovědi svědka povinen přihlédnout k tomu, 

jaká je duševní a rozumová úroveň svědka, k okolnostem, které doprovázely vnímání 

skutečností, o kterých vypovídá, k chování svědka při výslechu (tzn. jeho přesvědčivost, 

plynulost výpovědi a ochota odpovídat na otázky) a k tomu, do jaké míry se jeho 

výpověď odchyluje od jiných důkazů.
162

 Svědkem může být i osoba, která může být 

vzhledem ke svému poměru k účastníkům nebo k věci zaujatá (včetně osoby 

v příbuzenském poměru k účastníkům). Poměr svědka k účastníkům je soud taktéž 

povinen vzít v úvahu při hodnocení výpovědi takového svědka.
163

 Soud si však nesmí 

na základě možné zaujatosti svědka předem učinit závěr o tom, že jeho svědecká 
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výpověď je nevěrohodná, a to výlučně z důvodu jeho možné zaujatosti.
164

 Soud tak 

předem nesmí považovat za nevěrohodného svědka, který je např. zaměstnancem 

zaměstnavatele, který je účastníkem řízení.
165

 Závěr o nevěrohodnosti svědka je totiž až 

výsledkem hodnocení důkazů. Soud tak nesmí pohlížet na svědka jako na 

nevěrohodného již při jeho výslechu. 

Znalecký posudek soud hodnotí stejně jako ostatní důkazní prostředky v souladu 

se zásadou volného hodnocení důkazů. V souvislosti s tím je však potřeba si uvědomit, 

že důkaz znaleckým posudkem se provádí v případě, kdy je pro rozhodnutí potřeba 

odborných znalostí. Soud sám většinou takovéto odborné znalosti nemá. Z tohoto 

důvodu soud nehodnotí věcnou správnost odborných závěrů, které jsou ve znaleckém 

posudku obsaženy. Soud hodnotí pouze to, zda znalec dodržel zadání znaleckého úkolu, 

zda posudek obsahuje všechny skutečnosti, z kterých znalec vycházel, zda je posudek 

přesvědčivý a zda jeho závěry odpovídají pravidlům logického myšlení.
166

 Pokud však 

bude mít soud pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku (např. když znalec 

v posudku připustí, že je možné zjistit přesnější údaje, ale sám takové údaje nezjistí), 

pak by soud neměl závěry znaleckého posudku automaticky přebírat, ale měl by se 

pokusit tyto závěry ověřit pomocí jiných důkazů.
167

 V případě, že bude mít soud 

pochybnosti o správnosti znaleckého posudku, může nechat vypracovat i revizní 

znalecký posudek. Nejvyšší soud dovodil, že soud může nechat vypracovat revizní 

znalecký posudek zejména tehdy, pokud pochybnosti o správnosti znaleckého posudku 

vzniknou na základě listinného důkazu – posudku znalce, který předloží některý 

z účastníků.
168

 Toto rozhodnutí je potřeba vnímat v souvislosti s novým ustanovením § 

127a o.s.ř., podle kterého znalecký posudek, který obsahuje všechny potřebné 

náležitosti a prohlášení znalce o tom, že si je vědom své trestněprávní odpovědnosti, a 

který předloží účastníci, již není listinným důkazem a má povahu znaleckého posudku 

ve smyslu ustanovení § 127 o.s.ř. V tomto případě soud podle mého názoru nebude 

muset nechávat vypracovat revizní znalecký posudek, neboť znalecký posudek 

předložený účastníkem již má povahu revizního znaleckého posudku.   
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Při hodnocení důkazu listinou musí vzít soud v úvahu, zda se jedná o listinu 

soukromou nebo veřejnou. Je-li prokázána pravost veřejné listiny a neprokázal-li 

některý z účastníků opak její pravdivosti, pak má soud skutečnosti vyplývající z obsahu 

listiny za prokázané a obsah listiny nehodnotí. U důkazu veřejnou listinou se tedy 

projevují prvky legální teorie důkazní. Naproti tomu důkaz soukromou listinou soud 

hodnotí v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů. Soud tedy při hodnocení 

soukromé listiny přihlíží k jejímu obsahu i k okolnostem, které provázely její vznik.
169

 

Bude-li nařízen důkaz výslechem účastníka, pak je soud při hodnocení tohoto 

důkazu vždy povinen vzít v úvahu, že účastník nebude vědomě při výpovědi uvádět 

skutečnosti, které by mu nebyli ku prospěchu. Soud by zároveň při hodnocení výpovědi 

účastníka měl brát v úvahu, že účastník není za křivou výpověď trestně odpovědný, a 

proto může záměrně vypovídat nepravdu. Soud by tedy měl při hodnocení výpovědí 

účastníků přihlédnout k jejich osobnímu zájmu na výsledku řízení. 
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VII. Závěr 
 

Procesní dokazování, které je významnou součástí civilního procesu, je zákonem 

upravený postup, v rámci kterého soud získává poznatky o skutečnostech, které jsou pro 

projednávanou věc právně rozhodné. A právě získání těchto skutkových poznatků 

soudem je základním předpokladem pro jeho správné a spravedlivé rozhodnutí, které by 

mělo být hlavním cílem civilního procesu, ve kterém je poskytována ochrana 

soukromoprávním právům fyzických a právnických osob. 

Cílem této diplomové práce bylo přehledně a komplexně pojednat o základních 

otázkách dokazování v civilním procesu. Z tohoto důvodu jsou v úvodu diplomové 

práce vymezeny základní pojmy, kterými jsou procesní dokazování, předmět 

dokazování, důkaz a důkazní prostředek. Předmět dokazování je vymezen i negativně, a 

to uvedením skutečností, které není potřeba dokazovat, a kterými jsou skutečnosti 

obecně známé, známé soudu z jeho činnosti a právní předpisy uveřejněné ve Sbírce 

zákonů České republiky. Za určitých okolností nebudou předmětem dokazování ani 

skutečnosti, které účastníci shodně tvrdí. Dále je pojednáno o institutech, které soudu 

usnadňují dokazování v případech, kdy by to bylo pro soud obtížné nebo nemožné, a 

kterými jsou právní domněnky a fikce, prejudiciální otázka a úvaha soudu. Závěrem 

obecných výkladů o procesním dokazování je pojednáno o rozdílech mezi řízením 

sporným a nesporným. Tato otázka sice systémově patří do obecných výkladů o 

občanském soudním řízení, nicméně jsem považoval za nutné jí věnovat jednu 

podkapitolu, a to z důvodu, že některé instituty procesního dokazování se v těchto 

řízeních uplatňují odlišně. 

Dále je věnována pozornost odvětvovým zásadám civilního procesu a jejich vlivu 

na podobu a průběh dokazování v nalézacím řízení. Pochopení jednotlivých zásad je 

klíčem k pochopení procesního dokazování jako celku. Zejména jsou zdůrazněny 

rozdíly mezi zásadou projednací, která ovládá řízení sporné, a zásadou vyšetřovací, 

která ovládá řízení nesporné. Tyto dvě zásady významným způsobem ovlivňují, které 

skutečnosti se stanou předmětem dokazování a jak soud zjistí skutkový stav věci. 

V souvislosti s tímto je pojednáno o rozdílech mezi zásadou materiální pravdy a 

formální pravdy, přičemž je kladen důraz na to, že v současném českém civilním 
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procesu zásadě materiální pravdy odpovídá povinnost soudu rozhodnout na základě 

zjištěného skutkového stavu věci.  

V další části se diplomová práce zaměřuje na problematiku povinnosti tvrzení a 

důkazní účastníků, která je následována břemeny tvrzení a dokazování. Povinnosti 

tvrzení a důkazní významně ovlivňují zjištění skutkového stavu věci soudem a mají je 

účastníci ve sporném i nesporném řízení. Břemeno tvrzení a důkazní, které představuje 

odpovědnost za splnění povinnosti tvrzení a důkazní, však zatěžuje účastníky pouze ve 

sporném řízení. Pochopení důkazního břemene, jehož smyslem je umožnit soudu 

rozhodnout v případech, kdy nebyly prokázány tvrzené skutečnosti a nebyl prokázán ani 

jejich opak, je velice důležité pro pochopení dokazování ve sporném řízení. 

V souvislosti s tímto diplomová práce pojednává i o důkazním břemeni v případech 

tvrzené diskriminace, které je upraveno v ustanovení § 133a o.s.ř. Toto ustanovení 

v rozporu s ustálenými pravidly o důkazním břemeni stanoví, že žalovaný je 

v diskriminačních sporech povinen prokazovat neexistenci určitých skutečností, a že 

žalobce zatěžuje pouze břemeno tvrzení a nikoliv břemeno důkazní. V souvislosti s tím 

jsou zmíněny závěry Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, které ustanovení § 133a 

o.s.ř. vykládají odlišně od jeho gramatického znění, a to tak, že žalobce tíží důkazní 

břemeno k prokázání rozdílného zacházení a žalovaného k prokázání, že rozdílné 

zacházení bylo ospravedlněno legitimním (nediskriminačním) důvodem. Ačkoliv se 

tyto jejich závěry vztahují ke znění ustanovení § 133a o.s.ř. do 31.8.2009, domnívám se, 

že podle těchto závěrů budou soudy postupovat i při aplikaci současného znění 

ustanovení § 133a o.s.ř., a to z důvodu jeho nepříliš jasné formulace. Ke zvýšení právní 

jistoty by podle mého názoru přispěla zpřesňující novelizace tohoto ustanovení.    

Dále se diplomová práce zabývá jednotlivými důkazními prostředky, které jsou 

výslovně upraveny v občanském soudním řádu. Zvláště je pojednáno o poslední 

novelizaci ustanovení, která upravují znalecký posudek. Touto novelizací došlo k tomu, 

že při posuzování skutečností, ke kterým je potřeba odborných znalostí, si soud nejprve 

vyžádá odborné vyjádření orgánů veřejné moci a teprve tehdy, pokud takový postup 

nebude postačovat, ustanoví soud znalce. Ačkoliv by se dala tato novelizace vykládat 

způsobem, že soud je povinen upřednostňovat odborná vyjádření před znaleckými 

posudky, tak podle mého názoru budou soudy i nadále spíše ustanovovat znalce a 

odborná vyjádření tak zůstanou spíše doplňkovým důkazním prostředkem. V souvislosti 
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s uvedenou novelizací považuji za přínosné nové ustanovení § 127a o.s.ř., které 

znalecké posudky, které předloží účastníci, staví za určitých předpokladů na roveň 

znaleckým posudkům znalců, kteří byli ustanoveni soudem. 

Závěr diplomové práce je věnován samotnému průběhu procesního dokazování a 

jeho čtyřem fázím. 

První fází je navrhování důkazů. V navrhování důkazů se promítají zásady 

projednací a vyšetřovací. Navrhování důkazů je ve sporném řízení do značné míry 

ovlivněno koncentrací řízení, která stanoví, do kdy mohou účastníci své důkazní návrhy 

činit. 

Druhou fází je obstarávání důkazů. V souvislosti s touto fází je pojednáno o 

rozhodování soudu o tom, které z navrhovaných důkazů provede. Soud takto posuzuje 

navrhované důkazy z hlediska jejich vhodnosti a přípustnosti. Přípustnost (zákonnost) 

navrhovaných důkazů je diskutovaným problémem zejména v oblasti ochrany 

osobnostních práv fyzických osob. Dále soud rozhoduje o tom, které z důkazů provede, 

i z hlediska jejich finanční náročnosti. Z tohoto důvodu diplomová práce pojednává i o 

institutu zálohy na důkaz. 

Třetí fází je provádění důkazů. V této fázi se promítá zásada přímosti, podle které 

soud provádí důkazy zásadně při jednání a za účasti účastníků. V souvislosti s tím 

diplomová práce pojednává i o výjimkách ze zásady přímosti a o povinnosti soudu šetřit 

při provádění důkazů utajované informace a zákonem stanovenou nebo uznanou 

povinnost mlčenlivosti. 

Čtvrtou a poslední fází je hodnocení důkazů. Hodnocení důkazů soudem je 

ovládáno zásadou volného hodnocení důkazů. Diplomová práce pojednává o hodnocení 

důkazů soudem z hlediska jejich pravdivosti, závažnosti a zákonnosti. Dále je věnována 

pozornost konkrétním závěrům teorie a soudní praxe ohledně hodnocení jednotlivých 

důkazních prostředků. 

Cílem diplomové práce bylo podat ucelený přehled dokazování v civilním 

procesu, přičemž zvláštní důraz byl kladen na vymezení rozdílů v dokazování v řízení 

sporném a nesporném, a to zejména s ohledem na zásadu projednací a vyšetřovací. Při 

zpracování této diplomové práce jsem pracoval s jednotlivými právními předpisy a 

vycházel jsem z odborné literatury, přičemž poznatky načerpané z právních předpisů a 

z odborné literatury jsem konfrontoval s konkrétními a aktuálními závěry soudů, 
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zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, které zpřesňují procesní teorii a 

zákonnou úpravu. 
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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 
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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.   
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Summary 
 

The topic of my thesis is evidence in civil proceedings. I chose this topic, because 

evidence is one of the basic parts of the civil procedure and it has a direct influence on 

court´s decision in the matter. The court decides in the matter on the ground of factual 

findings, which gets within the evidence procedure. That is why the knowledge of 

evidence procedure is important for practice. The aim of the thesis is to analyse 

fundamental issues of evidence in civil proceedings and compare theoretical knowledge 

with judicature of the courts, especially of the Supreme Court of the Czech Republic 

and the Constitutional Court of the Czech Republic. The thesis especially focuses on the 

issue, how the form of evidence procedure is influenced by principles of civil 

proceeding. The thesis is composed of seven chapters. Chapter One is Introduction and 

Chapter Seven is Conclusion. The rest of chapters deals with different aspects of 

evidence in civil proceedings. 

Chapter Two deals with basic issues of evidence in civil proceedings. The chapter 

is subdivided into four parts. Part One defines the basic terms. Part Two describes, 

which facts are the subject of evidence and which facts are not. Part Three deals with 

the institutes, which facilitates the evidence in civil proceedings. These institutes are 

legal fictions, preliminary questions and court´s discretion in evidence in civil 

proceedings. Part Four defines the basic difference between contentious proceedings 

and non – contentious proceedings. 

Chapter Three defines the principles, which governs the evidence in civil 

proceedings. In this chapter I focused on differences between principles, which governs 

contentious proceedings and non – contentious proceedings and their influence on the 

evidence procedure. 

Chapter Four describes procedural duties and burdens of parties in evidence in 

civil proceedings. In this chapter I focused on judicature of the courts related to burden 

of evidence in discrimination cases.  

Chapter Five deals with proofs, which are enumerated in Section 125 of the Czech 

Civil Procedure Code. 

Chapter Six deals with the procedure of evidence in civil proceedings. The 

chapter is subdivided into four parts, each of them dealing with particular phases in 

evidence in civil proceedings. Part One concentrates on adduction of evidence 
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considering legal concentration in contentious proceedings. Part Two deals with 

obtaining proofs and deciding of court on refusal of examination of the proof  due to 

non – admissibility of evidence and proof costs. Part Three aims at examination of 

evidence by the court. Part Four deals with evaluation of the evidence by the court. In 

this part I especially focused on judicature of courts related to the principle of free 

evaluation of evidence. 
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