
Abstrakt

Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout informace o postavení soudce při

dokazování ve sporném řízení, se zvláštním zaměřením na provádění důkazů. V textu často

používám konkrétní  rozhodnutí  Ústavního  soudu  ČR  a  Nejvyššího  soudu  ČR,  a  to  pro

názorné  předvedení  způsobu,  jakým  jsou  právním  řádem  stanovené  instituty  aplikované

v praxi.  Pro  výběr  tohoto  tématu  jsem se  rozhodla,  protože  mě  velmi  zajímá  soudcovská

profese a její praktické aspekty zejména v rámci procesního dokazování. Více důvodů pro mé

bádání je konstatováno v úvodní části této práce. 

Celá práce sestává ze tří částí, přičemž každá z nich pojednává o různých stránkách

dokazování  či  postavení  soudce  ve  smyslu  jeho  práv,  povinností,  činnosti  a  také

odpovědnosti. První část obecně charakterizuje důkazní řízení a vytváří základ pro následující

část, která je zaměřena na dílčí fázi dokazování (tj. provádění důkazů). Tato část je rozdělena

do čtyř kapitol. První kapitola popisuje sporné a nesporné řízení a rovněž podává vysvětlení

základních  rozdílů  mezi  těmito  pojmy.  Druhá  kapitola  pojednává  o  základních  zásadách

soudnictví  a  civilního  procesu.  Třetí  kapitola  se  vztahuje k základním pojmům důkazního

řízení,  jako  je  pojem  dokazování,  předmět  dokazování,  důkazní  prostředky  či  fáze

dokazování.  První  část  je  zakončena  kapitolou,  která  poukazuje  na  specifika  dokazování

v opravných řízeních. 

Druhá část práce, která obsahuje čtyři dílčí kapitoly, se zabývá prováděním důkazů a

postavením  soudce  v průběhu  tohoto  procesu.  V první  kapitole  této  části  pojednávám  o

zákonem stanovených  právech  a  povinnostech  soudce,  které  platí  pro  celý  civilní  proces

včetně  důkazního  řízení.  Druhá  kapitola  poskytuje  informace  o  postavení  soudce  při

provádění důkazů z obecného hlediska (s  ohledem ke všem důkazním prostředkům).  Třetí

kapitola se soustředí na provádění jednotlivých důkazních prostředků stanovených v § 125

OSŘ. V řadě poslední kapitola je o provádění důkazů v rámci EU. 

Třetí  část  rozebírá  problematiku  kárné  odpovědnosti  soudce  a  je  zamýšlena  jako

krátký exkurz za účelem doplnění předmětu této práce. Tato část zahrnuje dvě kapitoly. První

kapitola definuje pojem kárného provinění a druhá kapitola odpovídá na otázky týkající se

kárného řízení.

A  konečně  zcela  poslední  část  mé  práce  obsahuje  celkové  zhodnocení  a  závěry

vyplývající z textu této práce.


