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ÚVOD

V letním  semestru  akademického  roku  2011/2012  jsem  po  několik  měsíců

navštěvovala Obvodní soud pro Prahu 4 v rámci předmětu Odborná praxe – praxe na

soudech se zaměřením na občanské soudní řízení.  Tato zkušenost byla mým prvním

setkáním s rozhodovací činností soudu a aplikací práva na konkrétní případy z reálného

života;  rovněž  znamenala  výrazný  mezník  v mém  studiu  a  pohledu  na  právo  jako

takové.  Uvědomila  jsem  si,  že  teoretické  instituty  je  možné  plně  pochopit  až

seznámením se s jejich fungováním v praxi.

Během  odborné  praxe  velmi  vzrostl  můj  zájem  o  oblast  soudnictví,  a  to

především o osobu soudce a jeho postavení v průběhu civilního procesu. Rozhodla jsem

se  tedy  zakončit  své  studium  diplomovou  prací  na  téma  Postavení  soudce  při

dokazování ve sporném řízení se zřetelem k praxi.

Civilní proces je velmi rozsáhlá oblast, proto se ve své práci podrobněji zaměřím

pouze  na  některé,  pro  mě  nejzajímavější,  aspekty.  Jedná  se  především  o  tematiku

dokazování ve sporném řízení – konkrétně o provádění důkazů. Jak jsem již zmínila

výše, mám za cíl prozkoumat postavení soudce, tedy jeho práva, povinnosti a činnost,

v kontextu  procesního  dokazování,  se  zvláštním zaměřením na  provádění  důkazů.

Materie vztahující se k ostatním subjektům řízení a k jiným osobám zúčastněným na

řízení1 je do mé práce zahrnuta pouze okrajově, a vždy z důvodu komplexního pohledu

na postavení soudce.

Má diplomová práce sestává ze tří částí. První část je koncipována jako obecný a

teoretický úvod do problematiky dokazování  ve sporném řízení; zároveň slouží jako

základní východisko a jednotící prvek pro následující část, která je podrobněji zaměřena

na vybranou fázi dokazování a kterou z obsahového hlediska považuji za jádro svého

výzkumu. Třetí část doplňuje a dokresluje předmět této práce, a to zvláštním exkurzem

pojednávajícím o kárné odpovědnosti soudce. 

1 Subjekty řízení tvoří dvě skupiny – soud a účastníci řízení – svou činností právně ovlivňují proces a
jsou k tomu účelu vybaveni procesními právy a procesními povinnostmi. Osoby zúčastněné na řízení
mají v procesu své právně regulované postavení,  avšak nemohou vykonávat  svým jménem vliv na
průběh či postup procesu (např. svědek, který soudu podává svědectví;  znalec, který soudu podává
znalecký posudek; advokát či jiný zmocněnec).  WINTEROVÁ, A.;  MACKOVÁ, A. a kol.  Civilní
právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha: Linde, 2014, s. 85 – 87.
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V první části nejprve vymezím podstatu sporného a nesporného řízení, dále se

věnuji popsání základních zásad soudnictví a civilního procesu. Poté následuje kapitola

o  dokazování  a  jeho  průběhu,  v rámci  které  se  zabývám  pojmem  dokazování,

předmětem  dokazování,  důkazními  prostředky  a  rovněž  jednotlivými  fázemi

dokazování. První část uzavírá kapitola přibližující specifika dokazování v opravných

řízeních, která jsou zcela běžnou a přirozenou součástí téměř každého procesu, a proto

je vhodné této oblasti věnovat alespoň minimální pozornost. 

Jsem si  plně  vědoma,  že  o  každém institutu  procesního  dokazování  by  bylo

možné sepsat obsáhlé a jistě zajímavé pojednání, avšak vzhledem k rozsahu a záměru

této  diplomové  práce  se  ve  svém  výkladu  omezím  na  jasné  a  relativně  stručné

vysvětlení základních aspektů důkazního řízení. 

Druhá  část  je  zaměřena  především  na  provádění  důkazů,  tedy  na  fázi

dokazování,  ve  které  se  velmi  výrazně  projevuje  činnost  soudce,  a  proto  se  stala

předmětem mého bližšího zkoumání.V první kapitole se soustředím obecně na práva a

povinnosti  soudce,  která  jsou  provázána  s celým  civilním  procesem,  dokazování

nevyjímaje.  Druhá  kapitola  této  části  pojednává  o  postavení  soudce  při  provádění

důkazů; dále následuje kapitola popisující provádění jednotlivých důkazních prostředků.

Jako  poslední   je  zařazena  kapitola,  ve  které  podávám výklad  o  provádění  důkazů

v rámci EU.

Tématem třetí části jsem učinila kárnou odpovědnost soudce, a to proto, že jde

ruku v ruce se soudcovými povinnostmi, o nichž tato práce ve značné míře pojednává.

Dle mého názoru je více než žádoucí  uvědomit  si,  jaké následky mohou postihnout

soudce, který řádně neplní své povinnosti. V této části jsou zodpovězeny otázky týkající

se kárného provinění soudce a kárného řízení.

Svoji  diplomovou práci,  především její  druhou část,  chci pojmout nejen jako

obecný výklad de lege lata,  ale mám záměr do teoretické roviny promítnout  pohled

současné soudní praxe, a to prostřednictvím vybraných rozhodnutí vrcholných soudních

orgánů ČR (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud) a Ústavního soudu ČR.

I přes to, že žijeme v zemi, pro kterou je typická kontinentální právní kultura

s dominancí  zákona  jako  pramene  práva,  význam  soudních  rozhodnutí  nelze

opomenout.  Jak  říká  předseda  Nejvyššího  správního  soudu  Josef  Baxa:  „Soudní

judikatura by měla ukazovat cestu ke spravedlnosti, předvádět vzorce chování po právu
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a následky chování v rozporu s ním, být zdrojem poznání právního myšlení. Aby taková

byla, musí být aktuální, srozumitelná, odvážná a dynamická. Soudní rozhodování nesmí

prohlubovat kritický stav právního prostředí, ale nacházet z něj východiska. Reflektovat

dosažený vývoj společenských vztahů, dotvářet nedokonalá pravidla, překlenout jejich

rozpornost,  nacházet  pravý  smysl  používaných  a  vykládaných  předpisů  tak,  aby

dosaženým cílem a výsledkem cesty bylo nalezení spravedlnosti.“2

Tato  diplomová  práce  obsahuje  informace,  které  jsou  v souladu  s právním

stavem ke dni 3. 3. 2015.

2 KÜHN,  Z.;  BOBEK,  M.;  POLČÁK,  R.  (eds.).  Judikatura  a  právní  argumentace:  teoretické  a
praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006,  s. iv (předmluva).
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1  DOKAZOVÁNÍ VE SPORNÉM ŘÍZENÍ

1.1 Řízení sporné a řízení nesporné

V souvislosti  s přijetím nového občanského zákoníku  (zákon  č.  89/2012 Sb.)

došlo k mnohým změnám v občanském procesním právu, mimo jiné i v oblasti právní

regulace řízení sporného a nesporného. Před datem 1. 1. 2014 byly oba druhy řízení

upraveny  společně  v rámci  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění

pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“); v současnosti je daná právní úprava rozdělena do

dvou samostatných právních předpisů – pro řízení sporné nadále platí OSŘ a pro řízení

nesporné byl přijat nový zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který

však z věcného hlediska oproti předchozí úpravě přináší jen několik málo změn.3 

Řízení  sporné  a  nesporné  můžeme  obecně  charakterizovat  jako  dva  druhy

nalézacího řízení4, které se vzájemně odlišují v mnoha rysech. Jak uvádí A. Winterová,

základní rozdíly spočívají především ve sledovaném účelu řízení, v povaze vydávaného

rozhodnutí a v charakteru zásad ovládajících to které řízení.5 Mezi další rozdíly můžeme

rovněž zařadit různý způsob stanovení civilní pravomoci, vymezení okruhu účastníků

řízení, určení místní příslušnosti soudu, možnost vstupu státního zastupitelství do řízení,

některé aspekty týkající se průběhu řízení a nákladů řízení, právní moc a vykonatelnost

rozhodnutí a také úpravu odvolání a rozhodování o něm.6 

Jedním ze základních rozdílů mezi řízením sporným a nesporným je tedy různost

jejich účelu. Sporné řízení má funkci reparační, což znamená, že jeho podstata spočívá

v poskytování  ochrany  porušenému  nebo  ohroženému  subjektivnímu  právu.  Oproti

3 KUČERA & ASSOCIATES ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.  Nová úprava nesporných soudních řízení
[online].  2014  [cit.  5.  11.  2014].  Dostupný  z  WWW:
<http://www.kuceralegal.cz/blog/2014/05/29/nova-uprava-nespornych-soudnich-rizeni/ >.

4 Nalézacím řízením se rozumí druh civilního procesu, který směřuje k rozhodnutí, jímž soud zjišťuje,
co je právem, nebo právo (ve smyslu právního vztahu) vytváří.  Mezi další druhy civilního procesu
patří řízení vykonávací, řízení insolvenční, řízení zajišťovací a řízení rozhodčí. WINTEROVÁ, A. a
kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 38.

5 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 356.

6 NAKLADATELSTVÍ SAGIT, A.S. Nový zákon o zvláštních řízeních soudních [online]. 2014 [cit. 5.
11. 2014]. Dostupný z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/prehlrub.asp?cd=685&typ=c>.
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tomu  nesporné  řízení  se  zaměřuje  na  úpravu  právních  vztahů  mezi  účastníky  pro

budoucnost a je mu připisována funkce preventivní7.8

Další významný rozdíl mezi oběma druhy řízení se týká charakteru vydávaného

rozhodnutí.  Pro řízení  sporné jsou typická rozhodnutí  deklaratorní,  která  mají  za cíl

obnovení  nebo  reparaci  předprocesního  stavu.  Ve  sporném  řízení  se  však  můžeme

setkat  i  s konstitutivními  rozhodnutími  (např.  rozhodnutí  o  rozvodu  či  o  rozdělení

spoluvlastnictví).  V případě nesporného řízení  platí,  že prakticky všechna rozhodnutí

jsou  konstitutivní  –  hmotné  právo  s nimi  spojuje  vznik,  změnu  nebo  zánik  práv  a

povinností.9

V řadě třetí podstatný rozdíl mezi řízením sporným a nesporným je spatřován

v diferenci  zásad  ovládajících  jednotlivá  řízení.  Existence  těchto  zásad  se  projevuje

jednak  ve způsobu  zahájení  řízení,  jednak  v možnosti  disponovat  řízením  a  jeho

předmětem. V řízení sporném se uplatňuje zásada dispoziční, kdežto v nesporném řízení

se velmi široce uplatňuje také zásada oficiality.

Občanské soudní řízení10 může být zahájeno buď na návrh (tradičně nazývaný

jako  žaloba),  nebo  z moci  úřední  (ex  officio).  V prvém  případě  se  jedná  o  projev

procesní iniciativy účastníků řízení, kteří uplatňují své žalobní právo (ústavně zaručené

právo  domáhat  se  stanoveným  postupem  svého  práva  u  nezávislého  a  nestranného

soudu popř. u jiného orgánu11), a řízení je tak ovládáno zásadou dispoziční, což rovněž

znamená, že účastníci disponují řízením a jeho předmětem. Ve druhém případě je řízení

zahájeno z iniciativy soudu a soud také disponuje řízením i jeho předmětem, účastníci

jsou  tudíž  omezeni  v možnosti  svými  úkony  řízení  ovlivňovat;  zde  jde  o  zásadu

oficiality.  Jak vyplývá z výše uvedených informací,  nesporné řízení je možné zahájit

dvojím způsobem (tedy na  návrh  i  bez  návrhu),  sporné  řízení  je  zahájeno vždy na

návrh.12

7 K. Svoboda se ve své knize zamýšlí nad výkladem učebnic procesního práva a uvádí, že i „během
nesporných řízení vzniká mnoho sporných situací“  a že např.  „uprostřed tahanic o dítě lze jen stěží
hovořit o preventivní úloze probíhajícího řízení o úpravě styku s rodiči“. Dále dochází k závěru, že
rozdíly mezi sporem a „nesporem“ je nutno hledat „nikoli v rovině idejí, ale přímo v textu zákona“.
SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 92.

8 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 395.
9 Tamtéž.
10 Občanské soudní řízení lze definovat jako „soubor právních vztahů vznikajících v důsledku postupu

(procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním a
některým jiným právním vztahům“. WINTEROVÁ, A. a kol.  Civilní právo procesní. Praha: Linde,
2008, s. 33.

11 Viz čl. 36 odst. 1 LZPS a § 5 ZSS.
12 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 76, 398 - 400.
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Veškerý obsah této diplomové práce se vztahuje čistě  k řízení  spornému,  jak

ostatně vyplývá již z titulu samotného.

1.2 Základní zásady soudnictví a civilního procesu

V názvu  této  kapitoly  jsem  použila  pojem  základní  zásady,  avšak  je  třeba

podotknout,  že  v mnohých  textech  se můžeme  setkat  se  synonymním  označením

základní principy. A. Winterová uvádí, že tyto pojmy jsou v teorii někdy rozlišovány13,

přičemž K. Hamuľáková tvrdí, že „v případě, že autoři odborných publikací tyto pojmy

odlišují, rozumí pak ve většině případů právním principem pojem obecnější, vztahující

se  k celému  právnímu  systému,…Právní  zásady  pak  obvykle  chápou  jako  vůdčí

pravidla vztahující se na určitou oblast, odvětví práva…“14.

V. Plecitý nahlíží na základní principy soudnictví a civilního procesu jako na

„zásady, které charakterizují civilní proces a tím ho odlišují od jiných druhů procesů“.15

Jejich význam pak spatřuje v důležitosti pro interpretaci a aplikaci civilního práva.16

Základní  zásady,  které  se  projevují  v odvětví  soudnictví  a  civilního  procesu,

vyplývají z mnoha rozmanitých pramenů, na základě čehož je můžeme rozčlenit do tří

skupin. První skupinu tvoří zásady zakotvené na ústavní úrovni jednak v Ústavě (čl. 81,

82, 95, 96)17, jednak v LZPS (čl. 36 – 38)18. Druhou skupinou jsou zásady vyjádřené

v zákonech – např. základní ustanovení OSŘ (§ 1 až 6)19 či ZSS20.  Do třetí  skupiny

řadíme zásady explicitně  v právních  předpisech nevyjádřené,  které  se však projevují

prostřednictvím  jednotlivých  právních  institutů.  Je  třeba  mít  na  paměti,  jak  říká

A. Winterová,  že  výčet  zásad  soudnictví  a  civilního  procesu  nelze  považovat  za

taxativní ani univerzální.21

Další možnou klasifikací základních zásad je jejich členění na zásady řádného

fungování  justice  a  na  odvětvové  zásady  civilního  procesu.  Zásadami  řádného

13 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s.  61.
14 HAMUĽÁKOVÁ, K.  Zásada koncentrace řízení a její  uplatnění v civilním soudním řízení.  Praha:

Leges, 2010, s. 14.
15 MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl a II. díl. Praha: Linde, 2002, s. 1760.
16 Tamtéž.
17 Nezávislost  a  nestrannost  soudů  a  soudců,  vázanost  soudce  jen  zákonem,  rovnost  účastníků  před

soudem, ústnost a veřejnost jednání.
18 Přístup k soudu, právo na právní pomoc, rovnost účastníků, právo na zákonného soudce, veřejnost

řízení.
19 Právo na přístup k soudu, rovnost účastníků, rychlost a účinnost procesu.
20 Nezávislost a nestrannost soudů a soudců, ústnost a veřejnost řízení, rovnost před soudem, právo na

projednání rozhodnutí věci bez zbytečných průtahů.
21 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 61 – 62.
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fungování  justice  chápeme  ty  principy,  které  svým významem odpovídají  právu  na

spravedlivý proces a které se projevují v soudnictví civilním i trestním. Do této skupiny

patří především nezávislost a nestrannost soudů a soudců, zásada zákonného soudu a

zákonného soudce, princip rovnosti a kontradiktornosti, právo na právní pomoc, princip

veřejnosti,  princip  ústnosti  a  přímosti,  princip  hospodárnosti.  Druhou  skupinu,  tedy

odvětvové  zásady  civilního  procesu,  vždy  tvoří  dvojice  zásad  opačného  významu

ovlivňující charakter toho kterého procesu. Jedná se o tyto principy: zásada dispoziční –

zásada oficiality22, zásada projednací – zásada vyšetřovací, zásada volného hodnocení

důkazů – zásada legální teorie důkazní, zásada jednotnosti řízení – zásada koncentrace

řízení, zásada materiální pravdy – zásada formální pravdy.23

V následujících dvou kapitolách se zaměřím na ty základní zásady, které svým

obsahem a významem úzce souvisí s tématem mé diplomové práce. Jedná se o zásadu

nezávislosti a nestrannosti soudců, která je základním východiskem postavení soudce

v rámci  civilního  procesu,  a  dále  o  základní  zásady  civilního  procesu  výrazně  se

uplatňující v rámci dokazování. 

1.2.1 Zásada nezávislosti a nestrannosti soudců 

Kapitolu o nezávislosti a nestrannosti soudců řadím do své práce z důvodu její

důležitosti pro ucelený pohled na postavení soudce a jeho činnost v procesu dokazování,

neboť  prostudování  základních  aspektů  postavení  soudce  umožňuje  lepší  pochopení

významu všech souvisejících institutů. 

Etické  zásady  chování  soudce přijaté  Soudcovskou  unií  ČR  definují  pojem

soudcovské  nezávislosti  jako  „pilíř  právního  státu  a  záruku práva  na  spravedlivý

proces“  a  pojem  nestrannosti  jako  „základní  předpoklad  a  znak  výkonu  funkce

soudce“.24

Princip nezávislosti soudců (a rovněž soudů) zakotvuje Ústava ČR v čl. 81 a 82

(hledisko institucionální),  Úmluva o ochraně  lidských práv a  základních  svobod,  ve

znění pozdějších předpisů, v čl. 6 odst. 1 a Listina v čl. 36 odst. 1 (hledisko základních

lidských práv) a dále §79 ZSS (hledisko obsahové).25 

22 Výklad těchto zásad viz kapitola 1.1.
23 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 62 – 63. 
24 SOUDCOVSKÁ UNIE ČR. Etické zásady chování soudce [online]. 2011 [cit. 9. 2. 2015]. Dostupný

z WWW: <http://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-soudce.html>.
25 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 63 – 64.
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Soudcovskou nezávislost tvoří tři roviny – nezávislost soudce, nezávislost soudu

a nezávislost  soudního rozhodnutí.26 Nezávislost  soudního rozhodnutí  je vyjádřena v

§ 79 ZSS, který stanoví: „Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni

pouze zákonem. Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a

rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě

skutečností zjištěných v souladu se zákonem.“

ÚS  se  vyjadřuje  k principu  nezávislosti  soudního  rozhodování  následovně:

„Nezávislost  soudcovského  rozhodování  není  proto  pojmem absolutním,  ale  naopak

relativním,  neboť soudce  při  svém rozhodování  nemůže postupovat  libovolně,  ale  v

mezích zákona, který ovšem musí být v souladu s ústavním pořádkem…Soudcovská

nezávislost  má tedy své meze.“27 Nad mírou vázanosti  soudce zákonem se ve svém

zdařilém článku obšírně zamýšlejí také A. Gerloch a J. Tryzna.28

Aby mohl být princip nezávislosti soudců plně realizován, musí existovat takové

podmínky, které zaručí, že soudce je při svém rozhodování vázán pouze zákonem a ne

jinými  příkazy nebo vlivy.29 Nezávislost  soudců je  v právním řádu ČR zabezpečena

různými  právními  nástroji:  soudci  jsou  jmenováni  prezidentem  republiky  natrvalo

(obecné soudy), nebo na dobu 10 let (ÚS);  soudce nelze odvolat či přeložit k jinému

soudu proti jeho vůli, s výjimkou případů vyplývajících z kárné odpovědnosti30, které

stanoví  zákon; funkce  soudce  je  neslučitelná  s funkcí  prezidenta  republiky,  člena

Parlamentu nebo s jakoukoli funkcí ve státní správě; soudce požívá imunitu stanovenou

čl. 86 Ústavy ČR; soudci náleží dostatečné finanční ohodnocení.31 ÚS je toho názoru, že

„garance nezávislosti soudců jsou koncipovány nikoliv jako soudcovská privilegia, ale

ve prospěch těch, k ochraně jejichž práv byly soudy zřízeny.“32

Další aspekt nezávislosti soudců vyplývá z ustanovení čl. 95 Ústavy ČR, podle

něhož je soudce při svém rozhodování vázán pouze zákonem a mezinárodní smlouvou,

která tvoří součást právního řádu; soudce je oprávněn posoudit soulad jiného právního

26 ZLATNÍKOVÁ,  M.  Právní  postavení  soudce  v právním řádu ČR.  Praha:  2009,  s.  72.  Diplomová
práce. Dostupný také z WWW: <http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic>.

27 Nález ÚS ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 60/04; ÚS se dané materii podrobně věnuje také v nálezu
ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 7/02.

28 Viz  GERLOCH,  A.;  TRYZNA,  J.  Nad  vázaností  soudce  zákonem z pohledu  některých  soudních
rozhodnutí. Právní rozhledy. 2007, č. 1, s. 23 – 28.

29 MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl a II. díl. Praha: Linde, 2002, s. 818.
30 Více ke kárné odpovědnosti soudce viz třetí část této práce.
31 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 65.
32 Nález ÚS ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10.

13

http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic


předpisu  se  zákonem  (pokud  zjistí,  že  jiný  právní  předpis  stojí  mimo  soulad  se

zákonem,  tak jej  jednoduše neaplikuje).  Čl.  95 odst.  2 Ústavy ČR umožňuje soudci

v případě,  že dojde k závěru  rozpornosti  zákona s ústavním pořádkem,  věc předložit

ÚS.  Podle  A.  Winterové  výše  uvedená  oprávnění  znamenají  výrazné  posílení

soudcovské nezávislosti. A. Winterová však dále podotýká, že současně vyvstává nový

problém, a to otázka vázanosti obecných soudů nálezy ÚS33.34

K. Svoboda uvádí, že v zájmu zachování práva na spravedlivý proces, je potřeba

zabezpečit, aby ve věci rozhodoval nezávislý a nestranný soudce.35 Ve stejném smyslu

se vyjadřuje i A. Winterová, která dodává, že soudce při svém rozhodování musí být

nejen  nestranný  (a  jeho  nestrannost  podle  čl.  82  odst.  1  Ústavy  ČR  nesmí  nikdo

ohrožovat), ale zároveň musí být zachován požadavek jeho nepodjatosti (viz § 14 a násl.

OSŘ)36.37 NS chápe zákonem stanovenou možnost vyloučit soudce z projednávání věci

jako „výjimku z ústavní zásady,  podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému

soudci“, a proto „lze soudce vyloučit  z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen

výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a

rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.“38

Jak  vidno,  český  právní  řád  věnuje  regulaci  právního  postavení  soudce  (a

soudnictví  jako  takového)  mnoho  pozornosti  na  všech  úrovních  hierarchie  právních

předpisů, což je samozřejmé vzhledem k tomu, že z titulu své veřejné funkce má soudce

moc autoritativně rozhodovat o subjektivních právech a povinnostech jiných osob, a tím

zasahovat do jejich životů. 

Zákon je však pouhou formou, která objektivně stanoví, jak by věci měly být,

jaká  pravidla  chování  jsou  ve  společnosti  žádoucí  a  jaká  nikoli;  nikdy  nemůže

postihnout všechny rozmanitosti a možnosti skutečné reality (a tak je to zcela v pořádku

– obecnost patří mezi základní znaky každé právní normy). Proto je třeba, aby každý

soudce  svým odpovědným jednáním (nejen  na  poli  soudcovském,  nýbrž  i  ve  svém

soukromí) dbal na naplňování materiálního smyslu své nezávislosti a nestrannosti.

33 K tomuto tématu se např. vyjadřuje NS v následujících rozhodnutích: rozsudek ze dne 10. 6. 2008, sp.
zn. 28 Cdo 727/2008 či rozsudek ze dne 20. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 610/2012.

34 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 65 – 66.
35 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 35.
36 Slovník českého práva definuje pojem podjatosti jako „opak nestrannosti či nezaujatosti, nedostatek

schopnosti a vůle posuzovat věc zcela objektivně,…“ MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl
a II. díl. Praha: Linde, 2002, s. 1028.

37 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 66.
38 Usnesení NS ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 22 Nd 394/2014.
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Na závěr této kapitoly se hodí slova pohádkového soudce Ooky: „Zákon je jen

nástroj dobra a spravedlnosti a my se s tím nástrojem budeme učit zacházet.“39

1.2.2 Základní zásady dokazování

Základní zásady dokazování řadíme mezi zásady civilního procesu, které byly

vypracované a formulované právní teorií a které ve svém souhrnu utváří charakteristiku

daného  procesu.  Procesní  zásady  jsou  v konkrétních  případech  různě  modifikovány,

tudíž se s nimi nesetkáme v jejich čisté podobě.40 

Jak již bylo uvedeno, tyto zásady jsou vždy vykládány jako dvojice opačného

významu.

Zásada projednací a zásada vyšetřovací

Zásada projednací se projevuje tím způsobem, že soud zjišťuje skutkový stav

v takovém rozsahu, v jakém je tvrzen účastníky, a to prostřednictvím jimi navržených

důkazů.41 Čili  tvrdit  rozhodné  skutečnosti  (povinnost  tvrzení)  a  navrhovat  důkazy

k jejich zjištění (povinnost důkazní) je věcí účastníků řízení, kteří nesou odpovědnost za

nesplnění těchto povinností (viz břemeno tvrzení a břemeno důkazní), která znamená

neúspěch ve sporu. Zásada projednací je typická pro sporné řízení, v němž se uplatňuje

zpravidla  společně  se  zásadou  dispoziční  (ve  sporném  řízení  soud  vychází  ze

skutkového stavu, který byl tvrzen a prokázán účastníky řízení);  naproti tomu v řízení

nesporném se uplatňuje zásada vyšetřovací ve spojení se zásadou oficiality (zde je soud

povinen zjistit skutečný stav věci).42

Zásada  vyšetřovací  je  vyjádřena  konceptem  odpovědnosti  soudu  za  zjištění

skutkového  stavu v takovém rozsahu,  který  umožní  rozhodnout  ve  věci.43 Účastníci

řízení  zde  nenesou  břemeno  tvrzení  ani  břemeno  důkazní;  K.  Svoboda uvádí,  že  o

břemeni  tvrdit  a  prokazovat  lze  mluvit  pouze  v souvislosti  s existujícím  sporem  o

39 Rozsudky  soudce  Ooky,  televizní  film,  ČSR  pohádka,  režie:  Eugen  Sokolovský  ml.,  1988.  In
KYSELA, J.; ONDŘEJKOVÁ, J. a kol. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové
perspektivě. Praha: Leges, 2012, s. 217.

40 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 76, 79. 
41 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 75.
42 Tamtéž, s. 75 – 76.
43 Tamtéž, s. 75.
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skutková  tvrzení,  nikoli  v řízení  nesporném,  v němž  se  uplatňuje  veřejný  zájem na

správném rozhodnutí, který stojí nad individuálními zájmy účastníků.44

Zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální teorie důkazní

Zásada volného hodnocení důkazů vyplývá z ustanovení § 132 OSŘ, které říká,

že  „důkazy  hodnotí  soud  podle  své  úvahy,  a  to  každý  důkaz  jednotlivě  a  všechny

důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě  přihlíží  ke všemu,  co vyšlo  za

řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“

Zásada volného hodnocení důkazů tedy znamená, že neexistují žádná zákonem

stanovená  pravidla  pro  posouzení  pravdivosti  jednotlivých  důkazů45;  tato  úvaha  tak

spočívá čistě na vnitřním přesvědčení soudce, který je však povinen své závěry v rámci

každého rozhodnutí náležitě a důkladně zdůvodnit (viz § 157 odst. 2 OSŘ).

ÚS  se  ve  svých  rozhodnutích  vyjadřuje  v tom  smyslu,  že  zásada  volného

hodnocení důkazů přímo vyplývá z ústavního principu nezávislosti soudu (čl. 82 Ústavy

ČR).46 ÚS  dále  uvádí,  že  „…nespadá  do  pravomoci  Ústavního  soudu  ,hodnotit’

hodnocení důkazů obecnými soudy; a to ani tehdy, kdyby se s takovým hodnocením

sám neztotožňoval.“47 

Zásada  legální  teorie  důkazní  pak  spočívá  v zákonem  předem  stanovených

pravidlech,  která  určují  důkazní  sílu  jednotlivých  důkazních  prostředků.  V tomto

případě  se  vlastní  úvaha  soudce  uplatňuje  minimálně.  V soudobém  demokratickém

právním  státě  s úctou  k základním  lidským  právům  a  svobodám  se  legální  teorie

důkazní  ve své čisté  podobě nevyskytuje,  avšak můžeme se setkat  s jejími  určitými

prvky - § 134 OSŘ, který stanoví důkazní  sílu veřejné listiny a § 133b OSŘ, který

stanoví důkazní sílu ohledání přiměřeného vzorku zboží pro řízení ve věcech duševního

vlastnictví.48

44 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 24.
45 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 313.
46 Viz nález ÚS ze dne 1. 2. 1994, sp. zn. III.  ÚS 23/93 a  nález ÚS ze dne 8. 1. 1997, sp. zn. II.  ÚS

127/96.
47 Nález ÚS ze dne 1. 2. 1994, sp. zn. III. ÚS 23/93.
48 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 75.
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Zásada jednotnosti řízení a zásada koncentrace řízení

Principy jednotnosti a koncentrace řízení vyjadřují uspořádání civilního procesu

a jsou východiskem pro rozsah a úroveň zjištění skutkového stavu věci. 49

Podstatu  zásady  jednotnosti  řízení  lze  spatřovat  v charakteru  procesu,  který

v tomto případě tvoří jednotný celek bez rozčlenění na dílčí části, přičemž soud určuje

způsob průběhu celého procesu a postup jednotlivých procesních úkonů.50 Účastníci tak

mají  právo činit  své návrhy,  tvrdit  rozhodné skutečnosti  a navrhovat důkazy k jejich

prokázání po celou dobu daného řízení; soudce je však oprávněn nepřipustit provedení

takového úkonu, který může zapříčinit nepřiměřené průtahy v řízení.51

Zásada  koncentrace  řízení  naopak  znamená  zákonem  stanovené  rozdělení

procesu  na  jednotlivé  etapy,  v rámci  kterých  je  možné  provádět  pouze  určitý  typ

procesních úkonů. Soudce nemůže překročit zákonná omezení a přihlédnout k později

vzneseným návrhům účastníků.52 A.  Winterová  má  za  to,  že  povinnosti  vyplývající

z principu koncentrace řízení mohou vést k navrhování důkazů jen pro případ potřeby

(in eventum).53,54

Pro  dnešní  civilní  proces  je  typická  zásada  jednotnosti  řízení,  kterou  česká

procesní  teorie  považuje  za  „nejoptimálnější  cestu,  jak  zabezpečit,  aby  výsledek

soudního řízení odpovídal skutečnému stavu věci.“55 A. Winterová uvádí,  že princip

jednotnosti  řízení ve své čisté podobě může vést k některým nevýhodám (jako např.

průtahy  v řízení  či  jeho  zneužívání),  a  proto  byly  do  občanského  soudního  řízení

zákonem č. 30/2000 Sb. (s účinností k 1. 1. 2001) a zákonem č. 7/2009 Sb. (s účinností

k 1. 7. 2009) zavedeny určité prvky koncentrace (např. rozhodné skutečnosti a důkazy

musí  být  navrženy  vždy  v řízení  před  soudem  prvního  stupně  –  odvolací  soud

k novotám nepřihlíží;  dále platí,  že v řízení v prvním stupni musí  účastníci  rozhodné

49 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s.77.

50 MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. I. díl a II. díl. Praha: Linde, 2002, s. 1760.
51 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 4.
52 Tamtéž.
53 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 78.
54 V podobném duchu na věc nahlíží i  K. Hamuľáková in HAMUĽÁKOVÁ, K.  Zásada koncentrace

řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 2010, s. 26.
55 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 5.
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skutečnosti a důkazy uplatnit do konce přípravného jednání, nebo nejpozději do konce

prvního jednání).56

Podle  A.  Winterové,  i  přes  zavedení  některých prvků koncentrace,  občanské

soudní řízení zůstává nadále jednotné, a tudíž nelze hovořit o změně principu.57 S tímto

názorem nesouhlasí58 K.  Svoboda,  jenž tvrdí,  že  současná  právní  úprava  nenaplňuje

pojmové znaky jednotnosti řízení, které spatřuje v nedělitelnosti řízení do etap a v právu

soudce  odmítnout  úkony  účastníků,  jestliže  měly  být  učiněny  již  dříve  a  směřují

k průtahům  v řízení.59 K.  Svoboda  zároveň  prohlašuje:  „Bude-li  zákonodárcem

nastolený  trend  pokračovat,  dočkáme  se  soudního  řízení,  které  bude  mít  podstatné

znaky,  které  jsou  charakteristické  nikoli  pro  režim  arbitrárního  (pozn.:  tj.  zásada

jednotnosti řízení), ale legálního pořádku (pozn.: tj. zásada koncentrace řízení).“60 Touto

problematikou  se  K.  Svoboda  dále  zabývá  např.  v článku  Nový  režim  koncentrace

v civilním sporu – z bláta do louže61.

Zásada materiální pravdy a zásada formální pravdy

Jak  vyplývá  z mnoha  zdrojů,  vymezení  materiální  a  formální  pravdy je  věcí

poměrně  nesnadnou a pohybuje se na hraně práva a filosofie.  K. Svoboda např.  při

snaze definovat pojem formální pravdy používá vyjádření „nikdo však neví, co to je.“62

Rovněž  A.  Winterová  uvádí,  že  v této  věci  existuje  nespočet  rozličných  názorů,

nejasností a nepřesností.63 

V následujících  odstavcích  se  věnuji  přiblížení  základních  aspektů  principu

materiální a formální pravdy, což je dle mého názoru zcela dostačující s přihlédnutím

k záměru této práce. Další iniciativě čtenáře se však meze nekladou.64

56 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 78.

57 Tamtéž. 
58 I přes mnohé výhrady se však i K. Svoboda  ve své publikaci vyjadřuje ve smyslu, že sporné nalézací

řízení  je  ovládáno zásadou arbitrárního  pořádku (přičemž dodává,  že tato zásada  je  modifikována
některými instituty). SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2012, s. 109.

59 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 5.
60 Tamtéž, s. 7.
61 SVOBODA, K. Nový režim koncentrace v civilním sporu – z bláta do louže. Bulletin advokacie. 2009,

č. 3, s. 22 – 23.
62 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 18.
63 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 80.
64 Více o pojmu pravdy z filozofického hlediska viz BRUNA, E. Otázky právního procesu. Praha: Leges,

2010, s. 86 – 104.
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§ 153 odst. 1 OSŘ ukládá soudu povinnost rozhodnout na základě zjištěného

skutkového  stavu věci.  Skutková zjištění  se  dějí  v rámci  procesního dokazování,  ve

kterém vystupuje soud, účastníci řízení a další subjekty.  Soud zjištěný skutkový stav

dále subsumuje pod konkrétní právní normu (zde se uplatňuje zásada iura novit curia65),

z čehož může vyvodit závěry pro své rozhodnutí.66

Zásada materiální pravdy se projevuje tím, že je zjišťován skutečný skutkový

stav věci (tzv. objektivní pravda), čemuž nebrání žádné formální překážky. Objektivní

pravdu však nelze chápat stricto sensu jako pravdu úplnou, nýbrž spíše jako subjektivní

přesvědčení soudce o skutečném skutkovém stavu.67 A. Winterová zmiňuje, že „podle

Macura dokonce postačí tzv. ,dosažení praktické jistoty’."68,69

Zásada formální pravdy znamená, že soud dospěl k určitým skutkovým zjištěním

prostřednictvím formalizovaného procesu odlišného od procesu dokazování; takováto

zjištění mohou a nemusí být v souladu s objektivní realitou.70 Právní úprava občanského

soudního řízení obsahuje několik prvků formální pravdy (např. kontumační rozsudek);

formální pravda však není považována za vůdčí zásadu, a není tomu tak dokonce ani

v případě zásady materiální pravdy.71

A. Winterová  jasně a  výstižně  shrnuje tematiku  této  kapitoly,  když  tvrdí,  že

„není  tedy  správné  a  dokonce  ani  možné  prohlašovat  princip  materiální  pravdy  za

vedoucí  princip,  jemuž  musí  být  ostatní  podřízeny;  je  tomu  naopak.  Pravdu  lze

v procesu poznávat pouze v rámci daném všemi principy ovládajícími daný proces.“72

1.3 Dokazování a jeho průběh

V úvodu  této  diplomové  práce  jsem  vysvětlila,  že  mám  záměr  ubírat  se

především  po  stopách  činnosti  soudce  v průběhu  provádění  důkazů  a  otázkách

souvisejících.  Provádění  důkazů je pouze dílčí  fází procesu dokazování,  a proto pro

65 Zásada iura novit curia (tj. soud zná právo) znamená, že v otázkách právních se neprovádí dokazování
(viz § 121 OSŘ).

66 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 79.

67 Tamtéž, s. 80 – 81.
68 Tamtéž, s. 81.
69 Shodně se vyjadřuje i M. Hromada in HROMADA, M. Poučovací povinnost v civilním procesu. Praha:

C. H. Beck, 2013, s. 10.
70 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 19.
71 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 81.
72 Tamtéž, s. 81 – 82.
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úplnost  nejprve  v rámci  této  kapitoly  pojednám o  základních  aspektech  dokazování

v celé své šíři a až poté se ve druhé části práce podrobněji věnuji provádění důkazů. 

Vzhledem k výše  uvedenému si  dovolím vynechat  některá  témata,  která  sice

mají svůj význam při dokazování, avšak vztahují se primárně k účastníkům řízení; mám

na mysli povinnost tvrzení a povinnost důkazní a jim odpovídající břemeno tvrzení a

břemeno důkazní.

1.3.1 Pojem dokazování

Právní  základ  problematiky  dokazování  spočívá  v hlavě  druhé  (Dokazování)

části třetí (Řízení v prvním stupni) OSŘ; konkrétně se jedná o § 120 – 136, což se zdá

být  relativně  malým  počtem  ustanovení,  ale  o  to  větší  mají  význam  pro  naplnění

formálního cíle celého civilního procesu – tedy vydání rozhodnutí.73

Český  právní  řád  nepodává  legální  definici  procesního  dokazování74;  dle

učebnice  civilního  práva  procesního se jím rozumí  „postup soudu (popř.  výjimečně

jiného  orgánu,  např.  rozhodce  v rozhodčím  řízení)  a  účastníků,  procesním  právem

zvlášť upravený, směřující k utvoření potřebných skutkových poznatků o rozhodných

skutečnostech.“75 K. Svoboda vnímá dokazování v poněkud širším smyslu, když tvrdí,

že jeho předmětem nejsou pouze rozhodné skutečnosti (tedy otázky hmotněprávní), ale

rovněž procesní poznatky důležité pro nemeritorní rozhodnutí soudu.76

Jak  vyplývá  z výše  uvedené  definice,  podstatou  dokazování  je  zjišťování  a

shromažďování tzv. skutkových poznatků, a to v takovém rozsahu, který soudu umožní

rozhodnout v meritu věci. Skutkové poznatky jsou však pouze jednou stranou rovnice

pro  vydání  rozhodnutí.  Aby  byl  proces  soudního  rozhodování  úplný,  musí  ke

skutkovým zjištěním přistoupit tzv. právní poznatky (znalost objektivního práva, právní

kvalifikace a popř. sankce), které jsou získávány zpravidla mimoprocesně.77

73 POLIŠENSKÁ, P. Přehled judikatury ve věcech dokazování. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 15.
74 Je nezbyté  pojem procesního dokazování odlišovat od dokazování v obecném či  formálnělogickém

smyslu. Oproti formální logice má procesní dokazování mnohem širší předmět úpravy (což je dáno
jeho specifickým významem a účelem), avšak používaná terminologie je v obou případech shodná.
WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 220 – 221.

75 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 225.

76 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 11 – 12.
77 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 219, 223.
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Při  dokazování  zákon  předpokládá  součinnost  účastníků  řízení,  která  se

projevuje  především  tím,  že  účastníci  řízení  jednak  tvrdí  rozhodné  skutečnosti

(vymezují  předmět dokazování)  a navrhují  důkazní prostředky (§ 120 odst. 1 OSŘ),

jednak  mají  právo účasti  v rámci  celého  civilního  procesu  (při  dokazování  se  např.

uplatňuje právo vyjadřovat se ke všem provedeným důkazům či právo být přítomni při

provádění důkazů).78

K. Svoboda ve svém díle rovněž poukazuje na fakt, že „po novele občanského

soudního řádu č.  171/1993 Sb. již dokazování  během civilního  soudního sporu není

samozřejmostí.“79 Touto  novelou  došlo  k přenesení  důkazní  aktivity  ze  soudu  na

účastníky řízení, a jak K. Svoboda dále uvádí, postupně je zjišťovací a důkazní aktivita

soudu omezována více a více (např. režim neúplné apelace, koncentrace řízení)80 a soud

se tak mnohdy stává „kouzelníkem, který z ničeho nic, na základě jakéhosi paragrafu,

vyčaruje konkrétní skutkové zjištění“81.

1.3.2 Předmět dokazování

Při definování předmětu dokazování můžeme vycházet ze dvou hledisek. Jedná

se o hledisko pozitivní,  které vyjadřuje, co je předmětem dokazování,  nebo hledisko

negativní, které naopak stanoví, co není předmětem dokazování.

Z pozitivního  hlediska  se  předmětem dokazování  rozumí  konkrétní  rozhodné

skutečnosti vyplývající z předmětu řízení, který určuje žalobní petit a kterým je soud,

v důsledku zásady projednací,  zpravidla  vázán.  Předmět  řízení  se však může během

vývoje procesu dále měnit.82

Rozhodné skutečnosti,  které se mají stát předmětem dokazování,  vybírá soud.

Děje se tak v souvislosti s tím, co tvrdí a požaduje žalobce a žalovaný, co jinak za řízení

vychází najevo, a také s přihlédnutím k předběžnému právnímu posouzení věci. Soud

může dospět k názoru,  že některé tvrzené skutečnosti  jsou irelevantní,  a takové jsou

z dokazování vyloučeny. Soud může rovněž rozhodnout o povinnosti účastníka doplnit

další potřebné skutečnosti (viz § 118a odst.1 OSŘ).83

78 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 225.

79 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 62.
80 Tamtéž, s. 58 – 59.
81 Tamtéž, s. 62.
82 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 250, 377.
83 Tamtéž, s. 252.
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§ 120 odst. 3 OSŘ umožňuje soudu vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení

účastníků.  Jedná se o  případ,  kdy strany sporu o  určité  rozhodné skutečnosti  uvádí

shodná tvrzení. Takovou skutečnost není třeba dokazovat, avšak pouze za předpokladu,

že soud o ní nemá žádné pochybnosti. I když se účastníci k některé skutečnosti vyjádří

ve  shodě,  v dalším  průběhu  řízení  jsou  oprávněni  svá  tvrzení  změnit,  a  to  až  do

okamžiku, kdy nastávají účinky koncentrace řízení.84

Jak vyplývá ze zákona (§ 121 OSŘ), některé skutečnosti není třeba dokazovat, a

předmět dokazování je tak vymezen negativně. Jedná se o skutečnosti obecně známé,

skutečnosti známé soudu z jeho činnosti a právní předpisy uveřejněné nebo oznámené

ve Sbírce zákonů České republiky.  M Hromada uvádí,  že v tomto ustanovení  zákon

spojuje  jevy,  které  se  k sobě  příliš  nehodí  –  na  jedné  straně  skutečnosti,  které  jsou

součástí skutkového stavu věci a na straně druhé právní předpisy, které však stojí mimo

skutkový stav.85

Skutečnosti  obecně  známé  (tzv.  notoriety)  a  skutečnosti  známé  soudu  z jeho

činnosti tedy primárně nejsou předmětem dokazování a mohou se stát součástí závěru

soudu o skutkovém stavu věci, a tím pádem i podkladem pro rozhodnutí; je třeba, aby

soud tyto informace sdělil účastníkům řízení, kteří mají právo se k nim vyjádřit. Kdyby

o  těchto  skutečnostech  nastaly  jakékoli  pochybnosti  nebo  kdyby  jim  účastníci

oponovali, pak provádění dokazování samozřejmě přichází v úvahu i zde.86

 Za skutečnosti obecně známé se považují takové skutečnosti, které jsou známé

širokému okruhu osob, a to vzhledem k místu a času rozhodování soudu. Dle NS může

být za notorietu považována např. „informace, že některá fyzická osoba nebo právnická

osoba má  své  webové stránky,  nikoli  však  vědomost  o  obsahu těchto  stránek (jenž

vzhledem k povaze daného média může být - a začasté i je - proměnlivý v čase).“ 87 

Ke skutečnostem známým soudu z jeho činnosti, myšleno z úřední činnosti, není

třeba  vést  dokazování.  Avšak podle názoru Krajského soudu v Hradci  králové  musí

soud řádně vysvětlit,  jak zjistil  takovou skutečnost, která je mu známa z jeho úřední

činnosti, protože i tato skutečnost podléhá přezkumu v rámci opravného řízení a nelze

vyloučit, že nebyla zjištěna správně.88

84 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 434.
85 Tamtéž, s. 437.
86 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 287.
87 Usnesení NS ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 164/2006.
88 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 19 Co 478/2003.
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V občanském soudním řízení  se  uplatňuje  zásada  iura  novit  curia (soud zná

právo)89, a proto se nedokazují právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce

zákonů  a  Sbírce  mezinárodních  smluv  (ústavní  zákony,  zákony,  zákonná  opatření

Senátu, nařízení vlády, vyhlášky a platné mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána).

Totéž se týká i předpisů uveřejněných v rámci Úředního věstníku Evropské unie. Pokud

jde o cizí  právo,  platí,  že  v řízení  o  něm musí  být  provedeno dokazování,  nebo jej

soudce  může  zjistit  mimoprocesně  –  vlastním  studiem  či  žádostí  o  vyjádření

Ministerstva spravedlnosti.90 K tomuto NS např. tvrdí, že v případě, že je navržen důkaz

svědkem za účelem podání  výpovědi  o  tom,  jakým způsobem má být  určitá  právní

norma,  která  je  či  byla  součástí  právního  řádu  ČR,  aplikována  anebo  jaký  je  její

význam, soud návrh odmítne.91

K.Svoboda  uvádí,  že  předmětem  dokazování  mohou  být  rovněž  okolnosti

procesní povahy.  Podle jeho názoru sice v teorii  i  praxi převládá  přesvědčení,  že se

dokazují pouze hmotněprávní skutečnosti, avšak takový pohled je pouhým přežitkem.

Účastníci řízení prý mají právo podílet se i na zjišťování skutečností,  které ovlivňují

jejich procesní práva a povinnosti.  K. Svoboda má dále za to, že soudy nepřistupují

k dokazování procesních okolností podle § 120 a násl. OSŘ především z toho důvodu,

že by to pro ně byla „práce navíc“.92

Na závěr  této  kapitoly je  vhodné zmínit,  že  v některých případech může být

velmi obtížné až zcela nemožné dokázat určitou skutečnost. Proto právní řád poskytuje

takové instituty,  které dokazování značně usnadňují.  Jde o právní domněnky (§ 133,

§ 133a,  §  133b OSŘ),  prejudiciální  otázky (§ 135 OSŘ) a  úvahu soudu nahrazující

důkaz (§ 136 OSŘ).93 

1.3.3 Důkazní prostředky

Než přistoupím k výkladu ve věci důkazních prostředků, je potřeba se nejdříve

vyjádřit  k zákonem  používanému  názvosloví,  které  se  jeví  poněkud  nesourodě.

V zákoně (OSŘ) se mimo jiné setkáváme s pojmy důkazní prostředek a  důkaz. Každý

89 Význam této zásady se  vztahuje nejen  na text  normy,  ale  i  na její  výklad.  SVOBODA, K. et  al.
Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 438.

90 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 438.
91 Rozsudek NS ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2554/2003.
92 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 278 – 279.
93 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 253 – 258.
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z těchto  termínů  má  jiný  význam,  avšak  v některých  případech  se  používají  jako

synonyma (viz § 79 odst. 1 či § 125 OSŘ). 

Důkazem se  rozumí  konkrétní  zjištění  o  určité  skutečnosti,  které  je  získáno

pomocí důkazního prostředku (§ 132 OSŘ)94, a důkazním prostředkem proces získání

informací  o  rozhodných  skutečnostech  (např.  výslech  svědka),  nebo  nosič  těchto

informací (např. osoba svědka)95. I přes terminologickou nepřesnost však lze smysl toho

kterého  pojmu  lehce  vyčíst  z kontextu,  a  proto  je  nanejvýš  vhodné  k němu  vždy

přihlížet.96 E. Bruna vidí zaměňování těchto pojmů jako možný problém, a to v případě,

že by některá strana sporu použila argument,  kterým tvrdí,  že již samotná existence

důkazního  prostředku  znamená  prokázání  určitého  tvrzení  i  bez  proběhlého

dokazování.97

Já se v textu své diplomové práce přikláním k používání ustálených, v teorii  i

praxi běžně se vyskytujících, výrazů, i kdyby to v určitém případě znamenalo záměnu

pojmů, tak jak je uvedeno v předešlých odstavcích. 

§ 125 OSŘ stanoví, že „za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze

zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů,

fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání

a výslech účastníků..“ 

Z dikce  zákona  tedy  vyplývá,  že  výčet  důkazních  prostředků  je  pouze

demonstrativní (viz použití slova zejména), což znamená, že soud má možnost využít i

jiné důkazní prostředky, které ovšem musí být způsobilé ke zjištění skutkového stavu

věci.98 Za jiné důkazní prostředky můžeme považovat např. některé důkazní prostředky

českému právnímu řádu cizí – písemné prohlášení účastníka k výzvě soudu, svědecký

výslech  uskutečněný  prostřednictvím  tzv.  komisionáře,  v cizině  již  provedené

shromažďování  důkazů  ve  stadiu  před  zahájením  řízení  a  dále  věcné  důkazy  –

fotografie, kresby, tištěné texty, filmy, kazety, magnetofonové pásky aj.99

94 WINTEROVÁ, A. a kol.  Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou.Praha: Linde, 2007, s.
272.

95 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 443.
96 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 222.
97 BRUNA, E. Otázky právního procesu. Praha: Leges, 2010, s. 178.
98 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 443.
99 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 233 – 234.
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Často diskutovaným důkazním prostředkem je záznam telefonického hovoru. ÚS

i NS souhlasně nahlíží na pořízení záznamu telefonického hovoru jeho účastníkem jako

na zákonný postup, s ohledem na fakt, že možnost pořízení takového záznamu je obecně

známou  skutečností,  kterou  může  každý  předpokládat,  a  tudíž  s ní  při  telefonátu

vyslovuje konkludentní souhlas. Dle názoru ÚS může být záznam telefonického hovoru

osobní povahy použit jako důkaz, avšak pouze se souhlasem fyzické osoby, která byla

jeho účastníkem.100

Jednotlivými důkazními prostředky se více zabývám ve druhé části této práce, a

to především z hlediska jejich provádění.

1.3.4 Fáze dokazování

Proces  dokazování  můžeme  rozčlenit  do  čtyř  základních  fází  –  navrhování

důkazů, obstarávání důkazů, provádění důkazů a hodnocení důkazů.101 V jednotlivých

fázích se různou měrou uplatňuje aktivita soudu či účastníků řízení.

Navrhování důkazů

§ 120 odst. 1 OSŘ stanoví, že účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání

svých tvrzení (tzv. důkazní povinnost). Navrhování důkazů je tedy především záležitostí

účastníků řízení, kteří mají také právo se ke všem návrhům vyjádřit. Důkazní návrhy

směřují vůči soudu a musí být učiněny takovým způsobem, aby bylo jasné, k jakému

tvrzení  se  ten  který  důkazní  prostředek  vztahuje102,  proto  např.  není  možné  důkazy

navrhovat  souhrnně.103 Každý návrh  musí  obsahovat  označení  důkazu,  který  má  být

proveden, a také sdělení, kde se nachází či jakým způsobem ho lze obstarat.104 

Z judikatury NS lze dovodit, že návrh na provedení důkazu může být odvolán,

avšak jen za podmínek § 41a odst. 4 OSŘ, ze kterého vyplývá, že odvolání procesního

úkonu musí dojít soudu nejpozději současně s tímto úkonem; jestliže je tato podmínka

splněna, pak soud postupuje stejně, jako by daný důkazní návrh nebyl nikdy učiněn.105

100 Nález ÚS ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05; rozsudek NS ze dne 4. 11. 2008, sp. zn. 22 Cdo
4172/2007.

101 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 271.
102 NS tvrdí, že pokud účastník neoznačí skutečnosti, které mají být navrhovaným důkazem prokázány,

vystavuje se nebezpečí, že daný důkaz nebude soudem proveden. Rozsudek NS ze dne 29. 4. 2004, sp.
zn. 30 Cdo 375/2004.

103 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 434.
104 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2008, s. 271.
105 Rozsudek NS ze dne 26.11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 426/2002.
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Navrhovat důkazy je možné pouze do určitého okamžiku probíhajícího procesu,

a to v důsledku existující koncentrace řízení dle § 118b OSŘ106. V případě, že se ve věci

konalo  přípravné  jednání  (§  114c  OSŘ),  jsou  účastníci  oprávněni  označit  důkazy

k prokázání  rozhodných  skutečností  nejpozději  do  jeho  skončení  popř.  do  uplynutí

soudem stanovené náhradní lhůty, která je maximálně třicetidenní. Pokud se přípravné

jednání  nekonalo,  dochází  ke  koncentraci  spolu  s ukončením prvního  jednání,  nebo

rovněž po uplynutí náhradní lhůty, pro kterou zákon nestanoví žádnou horní hranici.107

V tomto  ohledu  je  relevantní  také  §  119a  OSŘ,  který  upravuje  koncentraci  řízení

spojenou s vyhlášením rozsudku, což znamená, že k uvedení rozhodných skutečností a

navržení důkazů k jejich prokázání může dojít pouze před soudem prvního stupně.

O okolnostech spojených s koncentrací řízení soud poskytuje účastníkům řádné

poučení. Navíc § 118a OSŘ ukládá soudu povinnost včas upozornit účastníky řízení na

nutnost doplnění skutkových tvrzení a návrhů důkazních prostředků. K. Svoboda má za

to, že „správné a úplné naplnění poučovací povinnosti ve smyslu §118a o. s. ř. klade

relativně  vysoké  nároky  na  soudcovskou  přípravu.“108,  což  je  dáno  tím,  že  soud

účastníky řízení informuje nejen o procesních konsekvencích, ale také vyjadřuje svůj

hmotněprávní  názor  na  věc.  K.  Svoboda  tedy  formuluje  myšlenku,  že  soud  má

povinnost upozornit stranu sporu na takové skutečnosti, které jsou způsobilé zapříčinit

neúspěch ve sporu, a to i kdyby při plnění své povinnosti vyjádřil názor o hmotném

právu.109 S tímto  však nesouhlasí  K. Bartoníčková,  podle níž je poučení  o hmotném

právu  zcela  nepřípustné  s ohledem  na  požadavek  nestrannosti  soudu  a  rovnosti

účastníků řízení.110

K. Svoboda se domnívá, že trend zavádění koncentračních prvků do řízení, které

mají  vést k jeho urychlení,  nutně povedou k oslabení soudní moci a že „soudy ztratí

svoji tradiční roli hledačů skutku a práva, protože zákonným omezením své důkazní

aktivity  ztratí  účinné  prostředky  k tomu,  aby  mohly  ,pravdu’  a  ,právo’  svobodně

nalézat.“111

106 K. Svoboda poukazuje na některé nedostatky právní úpravy koncentrace řízení. Např. otázky vztahující
se k možnosti odvolání shodného tvrzení účastníků či zpětvzetí žaloby. In SVOBODA, K. Nový režim
koncentrace v civilním sporu – z bláta do louže. Bulletin advokacie. 2009, č. 3, s. 22-23.

107 MATĚJKOVÁ, A. Další pohled na občanský soudní řád po novele. Právní rádce. 2009, č. 8, s. 16. 
108 SVOBODA, K. Hmotněprávní poučovací povinnost soudu – mýtus nebo realita? Právní fórum. 2007,

č. 2, s. 48.
109 Tamtéž.
110 BARTONÍČKOVÁ, K. Poučovací povinnost soudu. Jurisprudence. 2006, č. 3, s. 13.
111 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 80 – 81.
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Obstarávání důkazů

 Navržené  důkazní  prostředky  opatřuje  soud.  Výjimku  tvoří  pouze  důkazy

předložené jejich navrhovatelem (listiny či jiné věcné důkazy).  Účastníci  řízení však

mají povinnost poskytnout soudu náležitou součinnost, která je dána jednak tzv. ediční

povinností  a jednak „hrozbou“ určitých procesních důsledků spojených s nemožností

navržené důkazy opatřit. Způsob obstarání jednotlivých důkazních prostředků se odvíjí

od  jejich  druhu.  Soud je  např.  oprávněn předvolat  svědky,  ustanovit  znalce,  opatřit

listiny či předměty k ohledání.112 

Má-li fyzická osoba před soudem vypovídat jako svědek, musí být předvolána.

Obecné  náležitosti  předvolání  stanoví  §  51  OSŘ.  Zákonné  ustanovení  o  předvolání

svědka  (§  126  odst.  1  OSŘ)  ovšem  neznamená,  že  by  se  svědek  nemohl  dostavit

z vlastní iniciativy nebo v důsledku aktivity některého účastníka.113 § 10 KŘ stanoví, že

je třeba dbát o to, aby byl svědek popř. znalec předvolán na dobu, kdy pravděpodobně

dojde k jeho výslechu.

Pokud se předvolaný bez omluvy nedostaví k výslechu, může soud rozhodnout o

jeho předvedení nebo o uložení pořádkové pokuty. V občanském soudním řízení může

být kromě svědka vyslechnut i znalec popř. účastník řízení; účastníka řízení však lze

předvést jen ve velmi výjimečných případech.114

Jestliže  v řízení  vyvstane  potřeba  odborných znalostí,  soud nejprve  přistoupí

k vyžádání  odborného  vyjádření  od  orgánu  veřejné  moci.  Je-li  toto  vyjádření

nedostačující nebo o něm existují pochybnosti, soud ustanoví znalce, a to usnesením,

v němž uvede, koho a z jakého oboru znalcem ustanovuje, zformuluje otázky, jež mají

být  osvětleny  a  poskytne  příslušné  poučení,  které  obsahuje  jednak  informace  o

následcích  nedodržení  lhůty  pro  prodání  znaleckého  posudku,  jednak  informace  o

trestní  odpovědnosti  v případě  křivé  výpovědi  či  podání  vědomě  nepravdivého

znaleckého  posudku  podle  §  346  zákona  č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění

pozdějších předpisů.115

Pro listiny obecně platí, že je účastník přiloží ke svému návrhu, avšak může dojít

i  k situaci,  kdy  účastník  navrhuje  důkaz  listinou,  kterou  nedisponuje.  K  listinám  a

112 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 244 – 245.

113 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 447.
114 Tamtéž, s. 207.
115 Tamtéž, s. 451.
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věcným  důkazům,  které  je  možno  podrobit  ohledání,  se  vztahuje  ediční  povinnost

upravená v § 129 odst. 2 a § 130 odst. 1 OSŘ. Tato povinnost znamená, že osoba mající

předmětný důkaz při sobě je povinna ho k výzvě soudu předložit. Při nesplnění ediční

povinnosti, může soud povinné osobě uložit pořádkovou pokutu.116

Provádění důkazů

Provádění  důkazů  a  jejich  následné  hodnocení  jsou  fáze  dokazování,  které

spočívají výlučně v rukou soudu. Soud rozhoduje o tom, které z účastníky navržených

důkazů provede; neprovedení důkazů však musí být náležitě odůvodněno v písemném

vyhotovení  rozsudku.  Zákon  dále  stanoví,  že  soud  je  oprávněn  provést  i  jiné  než

účastníky  navržené  důkazy,  pokud  jsou  potřebné  ke  zjištění  skutkového  stavu  a

vyplývají-li z obsahu spisu; toto pravidlo se aplikuje i při nesouhlasu některé ze stran,

avšak  vzhledem  k zásadě  projednací  ovládající  sporné  řízení  je  třeba  šetřit  jeho

význam.117

Důkazy se provádějí zpravidla při jednání, v čemž lze spatřovat naplnění zásady

přímosti a ústnosti. Soud rozhoduje o pořadí, v jakém budou důkazy provedeny, a činí

všechna opatření potřebná pro hladký průběh a splnění účelu dokazování.118 NS dospěl

k  závěru,  že  „postup  při  dokazování  a  pořadí,  v  jakém  budou  jednotlivé  důkazy

prováděny, určuje předseda senátu v závislosti na povaze věci, s cílem, aby hned na

počátku dokazování byly soustředěně provedeny takové důkazy, které nejlépe osvětlí

skutkový děj.“119 

Ve výjimečných případech mohou být důkazy provedeny mimo jednání nebo

prostřednictvím dožádaného soudu, přičemž výsledky takto prováděného dokazování je

třeba  vždy  při  jednání  sdělit.  Institut  dožádání  přichází  v úvahu  tehdy,  pokud  by

provedení  důkazu dožadujícím soudem (tj.  ten,  který žádá  o provedení  úkonu) bylo

spojeno se zvýšenými, neúčelnými náklady či obtížemi, anebo pokud daný úkon vůbec

nelze v obvodu dožadujícího soudu provést.120

Konkrétní pravidla určující, jakým způsobem má být ten který důkaz proveden,

nalezneme  v rámci  ustanovení  o  jednotlivých  důkazních  prostředcích.  Jak  již  bylo

116 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 456.
117 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 279.
118 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 439.
119 Rozsudek NS ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 731/2006.
120 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 150.
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uvedeno, OSŘ poskytuje pouze demonstrativní výčet důkazních prostředků, a proto v

§ 125 stanoví, že „pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.“

Účastníci řízení mají právo být přítomni provádění důkazů, a to i tehdy provádí-

li  se  mimo  jednání,  či  prostřednictvím  dožádaného  soudu.  NS  judikoval,  že  „je

nepřípustné, aby v občanském soudním řízení bylo prováděno dokazování, ke kterému

by účastníci  anebo jejich právní zástupci  nebyli  předvoláni.  To platí  i  v případě,  že

odvolací soud provádí dokazování ke zjištění včasnosti podaného odvolání.“121

Dle  §  123  OSŘ  účastníkům  také  svědčí  právo  vyjadřovat  se  ke  všem

provedeným důkazům. Vyjádření účastníků se zaznamenává do protokolu o jednání a

soud k němu přihlíží i při vlastním hodnocení důkazů.122

Hodnocení důkazů

Hodnocení důkazů, stejně tak jako jejich provádění,  je ryzí  záležitostí  soudu.

Důkazy samozřejmě hodnotí i další subjekty občanského soudního řízení, tyto závěry

jsou ovšem zcela bez právní relevance a bez vlivu na soudcovo rozhodnutí. 

Z § 132 OSŘ plyne, že soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz

jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, a zároveň pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo

za  řízení  najevo,  včetně  toho,  co  uvedli  účastníci;  v tomto  ustanovení  se  projevuje

zásada  volného  hodnocení  důkazů  v kombinaci  s ústavním  principem  rovnosti

účastníků,  jak  uvádí  ÚS  ve  svém  rozhodnutí.  Podle  tohoto  rozhodnutí  je  rovněž

nezbytně nutné, aby soud pro své hodnocení vzal v úvahu všechny důkazy, které byly

provedeny.  Nelze  opomenout  provedený  důkaz  např.  proto,  že  je  v rozporu  se

skutečnostmi, jež soud považuje za prokázané. Případ, kdy si soud vybírá, které důkazy

učiní předmětem hodnocení a o které opře své skutkové závěry, znamená jasný exces ze

strany soudu, a rozhodnutí je tak zatíženo projevem libovůle.123

Je  třeba  mít  na  paměti,  že  volná  úvaha  soudce,  tak  jak  byla  popsána

v předchozím  odstavci,  se  vztahuje  pouze  k hodnocení  pravdivosti  důkazů.  Jestliže

soudce nahlíží  na důkazy z hlediska jejich zákonnosti nebo závažnosti,  vždy při tom

vychází z dikce zákona. NS vysvětluje, co si lze pod hledisky hodnocení důkazů blíže

představit: jestliže soud zkoumá důkazy z hlediska závažnosti, zjišťuje jejich význam
121 Usnesení NS ze dne 19. 8. 2002, sp. zn. 22 Cdo 624/2002.
122 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 290

– 291.
123 Nález ÚS ze dne 16. 6. 2003, sp. zn. IV. ÚS 283/2000.
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pro rozhodnutí a zda-li o ně lze opřít skutková zjištění; při hodnocení zákonnosti důkazů

soud zkoumá, jestli důkazy byly obstarány a provedeny v souladu se zákonem, přičemž

k nezákonným důkazům nepřihlédne; pokud jde o hodnocení pravdivosti důkazů, soud

činí závěry o tom, které skutečnosti, o nichž zákonné důkazy významné pro rozhodnutí

podávají zprávu, je možno považovat za dokázané a které nikoli.124

§  157  odst.  2  OSŘ  mimo  jiné  stanoví,  že  soud  v  odůvodnění  písemného

vyhotovení rozsudku uvede, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů. NS vyslovil

názor, že „z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při

hodnocení  důkazů na  straně  jedné  a  právními  závěry  na  straně  druhé“.  Ve stejném

rozhodnutí  NS dále  uvádí,  že  povinnost  soudu řádně odůvodnit  rozsudek je  jedním

z principů spravedlivého procesu, a pokud odůvodnění rozsudku neodpovídá zákonným

požadavků, stává se nepřezkoumatelným.125

1.4 Specifika dokazování v opravných řízeních

Není vyloučeno,  že během rozhodovací  činnosti  v občanském soudním řízení

dojde k pochybení, ať již ze stany účastníků řízení, nebo ze strany soudu. Pro takové

případy zákon poskytuje účastníkům určité instituty umožňující zjednání nápravy. Jedná

se o opravné prostředky, které se dělí na řádné a mimořádné. Řádné opravné prostředky

napadají nepravomocné rozhodnutí; do této skupiny patří institut odvolání. Mimořádné

opravné prostředky směřují proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci, a proto pro

jejich podání zákon stanoví výrazně přísnější podmínky, než je tomu u odvolání. Mezi

mimořádné opravné prostředky spadá žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost a

dovolání.126

Úkolem  soudu  vyšší  instance,  který  vede  řízení  o  opravném  prostředku,  je

v první  řadě  přezkum  napadeného  rozhodnutí.  Z toho  důvodu  nadřízeným  soudům

náleží pouze omezené pravomoci při poznávání a dokazování skutku. Nejširší možnosti

v oblasti poznání a dokázání skutku má vždy soud první instance (tzv. nalézací soud).127

124 Rozsudek NS ze dne 23. 7. 2001, sp. zn. 33 Odo 388/2001.
125 Usnesení NS ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. 22 Cdo 3189/2013.
126 SCHELLEOVÁ, I. Základy civilního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2008, s. 84 – 85.
127 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 182. 
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1.4.1 Odvolací řízení 

V odvolacím řízení obecně platí,  že soud vyšší  instance je oprávněn činit  svá

vlastní skutková zjištění a provádět důkazy (v systému tzv. neúplné apelace). Podle K.

Svobody však existuje  mnoho nejasností  ohledně toho, do jaké míry je možné před

odvolacím soudem dokazovat.128

Omezení důkazní aktivity odvolacího soudu lze spatřovat v několika ohledech.

Jednak jde o fakt, že odvolací soud je vázán rozsahem podaného odvolání. Další limit

vyplývá z povinnosti odvolacího soudu respektovat institut koncentrace řízení navozené

při  vyhlášení  napadeného  rozsudku  prvoinstančním  soudem.  Odvolací  soud  je  též

významně  omezen  §  212a  odst.  3  OSŘ,  podle  kterého  může  přihlédnout  k novým

skutečnostem nebo důkazům jen v případě, že byly uplatněny – před soudem prvního

stupně  nebo  v odvolacím řízení;  důkazní  a  skutková  iniciativa  je  tak  zcela  v rukou

účastníků řízení.129

Z výše  uvedeného  mimo  jiné  vyplývá,  že  odvolací  soud  by  správně  neměl

z vlastního  podnětu  vnášet  do  sporu nové skutečnosti  či  důkazy (tedy takové,  které

nevyšly  najevo v řízení  před soudem prvého stupně),  což lze  dovodit  i  z ustanovení

§ 213 odst. 4 OSŘ a § 205 odst. 2 OSŘ. Avšak je nutno přihlédnout k § 213a odst. 1

OSŘ,  který  tuto  možnost  odvolacímu  soudu  naopak  přiznává,  když  umožňuje,  aby

odvolací soud provedl i účastníky nenavržené důkazy, pokud jejich potřeba vyšla při

řízení najevo. K. Svoboda v tomto rozporu spatřuje „nekoncepčnost  zákonodárce při

vymezování základních pravidel pro dokazování během odvolacího řízení“.130

Při provádění důkazů odvolacím soudem je třeba rozlišit případ, kdy odvolací

soud opakuje důkazy již provedené nalézacím soudem a kdy provádí důkazy, které byly

navrženy v řízení před soudem prvního stupně,  ale nedošlo k jejich provedení.  Další

možností je, že odvolací soud doplňuje dokazování, tedy provádí důkazy navržené až

v odvolacím řízení,  což  může  provést  sám,  prostřednictvím dožádaného  soudu nebo

soudu první instance. Naopak při opakování důkazů odvolací soud dokazování provádí

vždy  sám.  Odvolací  soud  je  povinen  provést  dokazování  sám  i  tehdy,  doplňuje-li

důkazy, které žádný z účastníků nenavrhl.131

128 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 182.
129 Tamtéž, s. 188 – 189.
130 Tamtéž, s. 192 – 193.
131 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 662 – 663.
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1.4.2 Mimořádná opravná řízení

Mimořádné  opravné  prostředky  mají  společný  účel.  Existují  proto,  aby  „při

splnění zákonem daných podmínek  uvedly do souladu hmotněprávní skutková zjištění,

ke kterým soudy v původním řízení dospěly, s objektivní realitou.“132, přičemž směřují

k nápravě  skutkových  zjištění  (žaloba  na  obnovu  řízení),  k nápravě  procesních  vad

způsobilých zapříčinit nesprávná skutková zjištění (žaloba pro zmatečnost) či k nápravě

nesprávného  právního  posouzení  věci  (dovolání).133 Tak  jako  v odvolacím  řízení,  i

v řízení  o  mimořádných  opravných  prostředcích  se  projevuje  řada  odlišností  od

obecného režimu dokazování před soudy prvého stupně. 

V rámci  řízení  o  obnovu  soud  provádí  zejména  dokazování  ve  spojitosti

s rozhodnutím o povolení obnovy. Skutková zjištění učiněná během řízení o povolení

obnovy a důkazy, které byly provedeny, je soud povinen použít pro řízení po povolení

obnovy.  V obnoveném  řízení  se  ovšem  neuplatňuje  zásada  bezprostřednosti,  což

znamená, že soudce není povinen opakovat důkazy provedené během původního řízení

nebo řízení o povolení obnovy, a to ani tehdy, jestliže dospěje k odlišným skutkovým

zjištěním než soudy předchozí.134

Pro  řízení  o  zmatečnost  platí,  že  přezkumný  soud  zásadně  nečiní  vlastní

skutková zjištění a nedokazuje skutek, který pramení z hmotného práva. V tomto řízení

se také dokazuje,  ale předmětem dokazování jsou skutečnosti  procesního charakteru.

Osoba, která má záměr podat žalobu pro zmatečnost,  je povinna tvrdit  zmatečnostní

důvod,  spočívající  v procesním  pochybení  soudu,  a  také  ho  prokázat.  Oproti

odvolacímu  řízení  zde  soud  nezjišťuje  procesní  vady  původního  řízení  z úřední

povinnosti. Při rozhodování o této žalobě soudce přihlíží pouze k žalobcem navrženým

důkazům a důkazům, které vyplývají s původního spisu.135

Dovolání  lze  podat  pouze  z jednoho  důvodu,  a  tím  je  nesprávné  právní

posouzení věci odvolacím soudem, čímž se rozumí omyl soudu během aplikace práva

na  zjištěný  skutkový  stav.  Proto  není  možné  v dovolacím  řízení  uplatnit  nové

skutečnosti a důkazy. Z podstaty věci současně vyplývá, že dovolací soud již neprovádí

132 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 197.
133 Tamtéž, s. 198.
134 Tamtéž, s. 182, 222 – 223.
135 Tamtéž, s. 218 – 219.
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dokazování  a  vychází  ze  skutkového  a  právního  stavu  ke  dni  vydání  rozhodnutí

odvolacím soudem.136

K. Svoboda však připouští, že za určitých okolností by dokazování přicházelo

v úvahu i v řízení před dovolacím soudem. Svůj názor opírá o skutečnost, že dovolací

soud se sice při svém přezkumu omezuje na právní otázky, pro které platí zásada iura

novit  curia,  avšak některé právní předpisy (např. cizozemské právo) stojí  mimo tuto

zásadu, a tudíž teoreticky mohou být předmětem dokazování.137

136 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 775.
137 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 225 – 226.
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2 POSTAVENÍ  SOUDCE  PŘI  DOKAZOVÁNÍ  VE

SPORNÉM  ŘÍZENÍ  SE  ZAMĚŘENÍM  NA

PROVÁDĚNÍ DŮKAZŮ

Jaká  práva  a  povinnosti  má  soudce?  Jaké  zákonem  stanovené  instituty  se

uplatňují při jeho činnosti? Existují nějaká pravidla či omezení pro takovou činnost?

Jakou míru volnosti má soudce při svém rozhodování? Tyto a mnohé další otázky mi

přicházely na mysl během několikaměsíčního pozorování soudcovské práce a na ně chci

v následujících  kapitolách  postupně nalézt  uspokojivé,  i  když  jistě  ne  všeobsahující,

odpovědi. 

V průběhu své praxe u soudu jsem měla možnost účastnit se mnohých jednání a

vnímat tak reálné naplňování litery zákona. Nutno podotknout, že v té době jsem měla

relativně  čerstvě  ukončený  předmět  Občanské  právo  procesní,  a  dle  mého  názoru

úspěšně, avšak v kontextu praxe jsem si mnohokrát připadala jaksi „mimo“.138 Tím chci

říci, že teorie a praxe jdou ruku v ruce a nelze je od sebe oddělit. Dle mého názoru je

velmi  žádoucí,  aby teoretická  výuka byla  vhodně doplňována o praktické  poznatky.

O tom však moje práce není, a proto přistoupím rovnou k věci.

Na  tomto  místě  znovu  podotýkám,  že  předmětem  mého  zájmu  je  proces

provádění důkazů, a tudíž odpovědi na výše nastíněné otázky směřuji k této, v užším

smyslu stanovené, tematice.

V rámci  právní  úpravy dokazování  (a  rovněž  dalších  procesních  institutů)  se

často setkáváme s pojmem soud, a to ve smyslu určité činnosti (např. § 125 OSŘ – „…

Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.“; § 127 odst. 1 OSŘ –

„Závisí-li  rozhodnutí  na  posouzení  skutečností,  k  nimž  je  třeba  odborných  znalostí,

vyžádá  soud  u  orgánu  veřejné  moci  odborné  vyjádření…“;  §  132  OSŘ – „Důkazy

hodnotí  soud  podle  své  úvahy,….“).  Jak  vysvětluje  A.  Winterová,  v takovýchto

případech se jedná o procesní činnost konkrétního soudce či senátu, který vede dané

138 Podobný názor vyslovuje i P. Kučerová, když se vyjadřuje o soudních řádech: „Většina institutů je
vytvořena uměle zákonodárcem a laik si pod jejich názvy nedokáže nic představit. Často ani právník,
který se procesním právem nezabývá, není schopen pouze z textu posoudit, jaký procesní postup je ve
věci ideální nebo alespoň možný.“ KYSELA, J.; ONDŘEJKOVÁ, J. a kol.  Jak se píše o soudech a
soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. Praha: Leges, 2012, s. 14.
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řízení,  nejde  o  soud ve  smyslu  institucionálním.139 Avšak za  subjekt  řízení  je  vždy

považován soud jakožto orgán (ne soudce, který v konkrétním případě vystupuje jeho

jménem).140

Pokud v této diplomové práci používám slovo  soud, pak mám na mysli osobu

soudce, nevyplývá-li z kontextu jiný význam. 

2.1 K právům a povinnostem soudce obecně

V této  kapitole  se  chci  soustředit  na  práva  a  povinnosti  soudce  z obecného

hlediska,  tak jak vyplývají  ze ZSS (§ 79 -  §  83),  protože  se jedná o právní  základ

postavení soudce, který se uplatňuje napříč celým občanským soudním řízením, včetně

všech fází dokazování. Tato kapitola je proto relevantní i z hlediska provádění důkazů. 

2.1.1 Nezávislost 

ZSS  ve  svých  ustanoveních  dále  specifikuje  a  rozvíjí  ústavněprávní  rámec

postavení soudce, který je vytvořen Ústavou ČR a LZPS.141 Alfou omegou právního

postavení  soudce  je  požadavek  jeho  nezávislosti  při  výkonu  své  veřejné  funkce.

Soudcovská  nezávislost  se  mimo  jiné  projevuje  tím,  že  soudci  jsou  vázáni  pouze

zákonem, který jsou povinni vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Soudci

jsou  rovněž  povinni  rozhodovat  v přiměřených  lhůtách  bez  průtahů,  nestranně  a

spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.

Problematice průtahů v řízení se mnohokrát věnoval NS ve své judikatuře. NS

vyjádřil  názor,  že  své  povinnosti  počínat  si  tak,  aby  ve  věci  nedocházelo

k neopodstatněným  průtahům,  se  soudce  nemůže  zprostit  argumentem o  vytíženosti

způsobené vysokým počtem neskončených věcí spolu s běžným nápadem, ačkoli jsou

tyto okolnosti skutečností.142 Soudce by měl být schopen zorganizovat si práci tak, aby

v co nejvyšší možné míře šetřil ústavně zaručené právo účastníků řízení na projednání

jejich věci bez zbytečných průtahů, a jeho dlouhodobou nečinnost nelze odůvodnit ani

právní složitostí dané věci nebo náročností dokazování.143

139 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 219.

140 Tamtéž, s. 85.
141 Viz kapitola 1.2.1. (zásada nezávislosti a nestrannosti soudců).
142 Rozhodnutí NS ze dne 3. 9. 2008, sp. zn. 1 Skno 11/2008.
143 Rozhodnutí NS ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. 1 Skno 14/2006.
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§ 80 odst. 2 ZSS stanoví demonstrativní výčet konkrétních povinností soudce,

které směřují k zachování záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce;

soudce:

a) je  povinen  prosazovat  a  obhajovat  nezávislost  soudnictví  a  jeho  dobrou

pověst;

b) je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví

a důstojnosti soudcovské funkce;

c) je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž

důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví;

d) se  nesmí  při  výkonu své  funkce  nechat  ovlivnit  zájmy politických  stran,

veřejným míněním a sdělovacími prostředky;

e) musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat

bez  ekonomických,  sociálních,  rasových,  etnických,  sexuálních,

náboženských nebo jiných předsudků;

f) dbá  svým  chováním  o  to,  aby  jeho  nestrannost  nebyla  důvodně

zpochybňována.

ÚS, v souvislosti s rozhodováním o porušení základního práva na informace, judikoval,

že  „platí  presumpce,  že  soudce  oplývá  dostatečnými  osobnostními  kvalitami,

garantujícími jeho schopnost rozhodnout věc nezávisle a nestranně, tedy i nezávisle na

event. názoru vysloveném ve veřejném prostoru.“144

2.1.2 Řádný výkon soudnictví, důstojnost a povinnost mlčenlivosti 

Jednání soudce musí být v souladu se zájmem na řádném výkonu soudnictví. Při

své rozhodovací  činnosti  soudce poskytuje  účastníkům řízení  nebo jejich zástupcům

plnou  možnost  k uplatnění  jejich  práv,  přičemž  nesmí,  s výjimkou  zákonem

stanovených případů, od nich jednostranně přijímat či jim poskytovat informace nebo

s nimi jednat o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách, které

na ni mohou mít vliv. 

Soudce  rovněž  dbá  o  to,  aby  jeho  rozhodnutí  bylo  srozumitelně  a  pečlivě

odůvodněno,  k čemuž M. Zlatníková  dodává,  že  se  v české justici  projevuje  značný

144 Nález ÚS ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10.
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formalizmus,  který  lze  spatřovat  v tom,  že  soudci  v odůvodnění  svých  rozhodnutí

přílišně argumentují literou zákona a často zapomínají na svůj vlastní zdravý rozum.145

Soudce má povinnost vykonávat svou funkci svědomitě. Při výkonu své funkce

a rovněž při své činnosti mimo výkon funkce nebo při výkonu svých politických práv je

soudce  povinen  zdržet  se  všeho,  co  by  mohlo  ohrozit  nebo  narušit  důstojnost

soudcovské funkce či důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudců;

tato povinnost se vztahuje nejen na soudcův profesní život, ale také na život osobní.

Soudce  především  nesmí  umožnit,  aby  jeho  funkce  byla  zneužita  k  prosazování

soukromých  zájmů,  a  nesmí  působit  jako  rozhodce  nebo  zprostředkovatel  řešení

právního  sporu  či  zastupovat  účastníky  soudního  řízení,  s výjimkou  zákonem

stanovených případů.

Soudce je dále povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním soudcům a všem

dalším zaměstnancům soudu, k jiným osobám vykonávajícím právnická povolání a také

k účastníkům soudního řízení. Podle názoru NSS soudce však může být k účastníkům

kritický,  přičemž míra  kritičnosti  záleží  čistě  na  subjektivním vnímání  toho kterého

soudce;  k porušení  povinnosti  by mohlo dojít  pouze v případě,  že by soudce použil

vulgární výrazy nebo by měl za cíl některou osobu vyloženě zesměšnit.146

ZSS  ukládá  soudci  povinnost  mlčenlivosti,  která  se  vztahuje  na  vše,  co  se

dozvěděl  v souvislosti  s výkonem své  funkce.  Tato  povinnost  zavazuje  soudce  i  po

skončení  profesní  dráhy.  Soudce  může  být  mlčenlivosti  zproštěn,  a  to  zvláštním

právním předpisem nebo osobou k tomu povolanou. Z vážných důvodů může soudce

zprostit povinnosti zachovávat mlčenlivost předseda soudu. 

2.1.3 Odbornost

Soudce  nese  odpovědnost  za  svou  odbornou  úroveň  při  výkonu  soudcovské

funkce; v souvislosti s tím je soudce povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své

odborné právní a další znalosti potřebné pro řádný výkon funkce. 

Pro účely vzdělávání soudců a také dalších osob působících v justici, nad rámec

jejich  samostudia,  byla  na  základě  zákona  zřízena  Justiční  akademie  se  sídlem

v Kroměříži. Účast na vzdělávacích akcích Justiční akademie je dobrovolná, což může

145 ZLATNÍKOVÁ,  M.  Právní  postavení  soudce  v právním řádu ČR.  Praha:  2009,  s.  34.  Diplomová
práce. Dostupný také z WWW: <http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic>.

146 Rozhodnutí NSS ze dne 22. 5. 2014, sp. zn. 16 Kss 12/2013-139.
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být předmětem mnohých úvah a rozepří. K profesnímu vzdělávání soudců se de lege

ferenda vyjadřuje R. Ondruš: „Výchovně vzdělávací systém soudců by měl být zásadně

nepovinný, nicméně fungující  na základě  individuálního nastavení  a práce s každým

soudcem.  Účinnost  systému  by  měl  na  výsledcích  práce  každého  soudce  hodnotit

předseda  soudu,  když  výsledky  a  výkonnost  by  měla  být  základním  a  jediným

předpokladem kariérního růstu.“147

ZSS ve svém původním znění zahrnoval samostatný díl o posuzování odborné

způsobilosti soudců148 (§ 134 - § 164). ZSS nabyl účinnosti 1. 4. 2002 a již 6. 8. 2002

došlo  ke  zrušení  všech  těchto  ustanovení,  a  to  v návaznosti  na  nález  ÚS  ze  dne

18. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 7/02. V daném nálezu ÚS konstatoval, že oprávnění výkonné

moci  ve  vztahu  k posuzování  odbornosti  soudců  jsou  příliš  rozsáhlá  a  odporují

ústavnímu principu dělby moci a rovněž garancím soudcovské nezávislosti; nehledě na

to, že v konečném důsledku by mohla být ohrožena i právní jistota v poměru k dříve

vydaným  rozhodnutím,  která  učinil  pro  nezpůsobilost  odvolaný  soudce.  ÚS  dále

judikoval, že na odbornou způsobilost soudce je třeba klást mimořádný důraz, avšak

ještě před tím, než dojde ke jmenování soudce do funkce.

Osobně  vnímám  výše  nastíněný  názor  ÚS  jako  velmi  vyspělý  a  hodnotný.

Myslím si,  že  posuzování  odborné způsobilosti  soudců by jistě  mohlo  snížit  důvěru

široké veřejnosti v justici. Odborná způsobilost je navíc, dle mého názoru, prověřována

již samotnou rozhodovací praxí každého soudce a pro případ pochybení existují opravné

prostředky.  Kdyby  došlo  k výraznému excesu,  v důsledku  kterého by byla  porušena

některá z povinností soudce, mohlo by být iniciováno zahájení kárného řízení – avšak,

jak uvádím v části třetí této práce, podle NS v kárném řízení nelze postihnout „pouhou“

neodbornost soudce. 

Z mého  úhlu  pohledu  žádné  striktně  obligatorní  koncepce,  ať  jde  o  oblast

prověřování  odborné způsobilosti  nebo dalšího vzdělávání  soudců, již  z povahy věci

nemohou  vést  k naplnění  svého  cíle,  kterým  je  zřejmě  zkvalitnění  soudnictví  jako

takového. Soudce, který má rád svoje povolání, zcela přirozeně a bez potřeby jakékoli

formy  donucení  pečuje  o  rozšiřování  svého  vědění  a  dovedností  a  tím  i  o  svoji

147 HLOUŠEK,  V.;  ŠIMÍČEK,  V.  (eds.).  Dělba  soudní  moci  v České  republice.  Brno:  Masarykova
univerzita, 2004, s. 285.

148 Odborná způsobilost soudce měla být  hodnocena podle několika hledisek: znalost zákonů a jiných
právních předpisů; znalost judikatury;  schopnost aplikovat vědomosti a znalosti při vedení řízení a
rozhodovací činnosti; úroveň teoretických znalostí; schopnost organizovat činnost soudního oddělení;
výkon publikační, vědecké a pedagogické činnosti. 
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odbornost;  a  také  sám dokáže  posoudit  kdy,  v jaké  oblasti  a  v jaké  formě  je  třeba

přistoupit  k dalšímu  vzdělávání.  Myslím  si  dokonce,  že  by  plánovité  vzdělávání  a

hodnocení soudce mohlo v některých osobách vyvolat spíše nechuť a odpor, než dobrý

pocit z prohlubování svých znalostí; vlastní iniciativa je vždy nejmocnější katalyzátor

pro jakoukoli činnost. 

Naproti  tomu  soudce,  kterého  jeho  práce  nebaví,  ale  přesto  ji  vykonává,

s největší pravděpodobností nebude projevovat zájem ani o sebevzdělávání, a tudíž by

jakákoli povinnost v tomto směru vedla maximálně k jejímu formálnímu splnění – ve

smyslu „tak a mám to za sebou, to se mi ulevilo, na nějaký čas mám pokoj a můžu

v pohodě pokračovat v zajetých kolejích….“. A zde se opět dostáváme k závěru, že bez

ohledu na pravidla z největší části záleží na přístupu každého soudce; zároveň vím, že

čím větší je potřeba vnější kontroly, tím více důvodů ke kontrole vzniká. 

§ 83 ZSS předpokládá možnost soudce přispívat svými znalostmi a zkušenostmi

při  odborné  přípravě  a  vzdělávání  soudců,  státních  zástupců,  justičních  a  právních

čekatelů a dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství; nebrání-li tomu plnění

jeho  povinností  při  výkonu  soudnictví,  může  soudce  přispívat  svými  znalostmi  a

zkušenostmi  též  při  odborné  přípravě  notářů,  advokátů,  soudních  exekutorů,

advokátních koncipientů, notářských koncipientů, notářských kandidátů, exekutorských

koncipientů a exekutorských kandidátů. Výkon těchto činností je považován za výkon

soudcovské funkce.

2.1.4 Práva a povinnosti soudce podle OSŘ

Další  práva a povinnosti  soudce stanoví OSŘ; v tomto případě se jedná již o

konkrétní pravidla regulující  činnost soudce při  vedení civilního procesu.  Některými

z těchto pravidel se zabývám v následujících dvou kapitolách. 

K.  Svoboda  poukazuje  na  negativní  trend  spočívající  ve  stálém  rozšiřování

povinností  soudce,  které  ve  svém důsledku zužují  pravomoci  soudu ovládat  průběh

občanského  soudního  řízení.  „Soudce  například  musí  účastníka  poučovat  o  jeho

procesních právech (§ 5 o. s. ř.), je povinen dodržovat podrobný postup při doručování

soudních písemností (§ 45 a násl. o. s. ř.), nesmí zpochybňovat shodná skutková tvrzení

účastníků (současný výklad § 120 odst. 3 a 4 o. s. ř.), soudce garantuje dodržení režimu
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koncentrace řízení (§ 114c odst. 5, § 118b odst. 1, § 119a odst. 1 o. s. ř.), ve složitých

sporech musí nařídit přípravné jednání (§ 114c odst. 1 o. s. ř.).“149

K. Svoboda současné právní úpravě vytýká především to, že je příliš kasuistická

a  svazující.  Problém  vidí  dále  v tom,  že  soudce  musí  tato  pravidla  dodržovat

bezvýjimečně,  tedy  i  pokud  je  považuje  za  nepřiměřená  vzhledem  ke  konkrétnímu

případu.150 S pohledem  K.  Svobody  souhlasí  i  někteří  další  autoři.  Např.  K.

Hamuľáková v souvislosti s koncentrací řízení tvrdí: „Daný stav je alarmující o to více,

když si uvědomíme současný problém přepjatého formalismu a rigidnosti právní úpravy

zásady koncentrace  civilního  soudního řízení,  která  zvyšuje  také  nároky kladené  na

soudy samotné.“151; nebo A. Winterová, která se ve svém článku zabývá tématem právní

úpravy přípravného jednání: „Staví nejen před účastníky, ale i před soudce čím dál tím

víc pevná pravidla…, která omezují – i po procesní stránce – soudcovský pohled na

individuální  kauzu.  Nenechávají  soudci  dost  prostoru  a  tlačí  jej  do  role  zákony

spoutaného úředníka, a to není dobrá tendence.“152

2.1.5 Soudcovská etika

Při diskuzi o právech a povinnostech soudce by dle mého názoru měla mít své

místo i rovina profesní etiky.  Některé zásady soudcovské etiky naznačují ustanovení

ZSS  o  právech  a  povinnostech  soudců,  kterými  jsem  se  zabývala  výše.  Hlavním

zdrojem požadavků na etické jednání soudce jsou však etické normy, jejichž formulace

a  prosazování  se  pojí  se  stavovskými  organizacemi  (v  oblasti  soudnictví  jde  o

Soudcovskou  unii  ČR).  Etické  kodexy  slouží  k doplnění  a  konkretizaci  obecněji

stanovených zákonných pravidel a bývají nezávazné.153

V ideálním případě má etický kodex sloužit jako určitý průvodce a pomocník

soudce  při  zachovávání  vysokých  morálních  kvalit,  které  jsou  se  soudcovským

 povoláním neodmyslitelně spjaty. Rovněž má poskytnout mladým adeptům profese a

149 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 7.
150 Tamtéž.
151 HAMUĽÁKOVÁ, K.  Zásada koncentrace řízení a její  uplatnění v civilním soudním řízení.  Praha:

Leges, 2010, s. 176.
152 WINTEROVÁ, A. Přípravné jednání v civilním soudním řízení. Právní fórum. 2009, č. 6, s. 230.
153 TICHÁ, A. Právní postavení soudce.  Praha: 2013, s. 37. Diplomová práce.  Dostupný také z WWW:

<http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic>.
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začínajícím  soudcům  tolik  potřebné  vodítko  pro  pochopení  smyslu  profesní

odpovědnosti.154

V současnosti je platný etický kodex přijatý Soudcovskou unií ČR v roce 2005

nazvaný Etické zásady chování soudce155, který se z hlediska svého obsahu zaměřuje na

formulaci  a  následnou  konkretizaci  několika  základních  zásad  chování  soudce  –

nezávislost, nestrannost, bezúhonnost, důstojnost, rovnost, odbornost. Tento dokument

vyhází  z  návrhu  kodexu  chování  soudců  zpracovaného  v   roce  2001  v Bangalore,

přijatého  skupinou  justičních  odborníků  usilujících  o  posílení  etiky  v soudnictví  a 

podrobeného  přezkumu  na  zasedání  zástupců  vysokých  soudních  orgánů  konaného

v Haagu v roce 2002. 

Podle  J.  Vyklického  však  „primární  odpovědnost  za  dodržování  mravních

standardů soudcovské funkce a ochranu její  pověsti  (tedy i v mimopracovním životě)

má každý soudce“.156

2.2 Postavení soudce při provádění důkazů

Můžeme říci,  že právní řád reguluje problematiku provádění důkazů ve dvou

rovinách  –  jde  o  rovinu  obecnou  a  rovinu  konkrétní.  Obecnou  rovinu  tvoří  soubor

pravidel,  která  stanoví  základní  rámec  pro  provádění  všech  důkazních  prostředků.

Konkrétní  rovina  pak  spočívá  v existenci  pravidel,  která  určují  způsob  provádění

jednotlivých  důkazních  prostředků.  V rámci  této  kapitoly  se  věnuji  obecné  rovině

tematiky provádění důkazů.

2.2.1 Rozhodnutí soudu, které z navrhovaných důkazů provede

Jak již bylo zmíněno, provádění důkazů je jednou z fází důkazního řízení, která

spočívá zcela v rukou soudu. Soud rozhoduje, které z účastníky navrhovaných důkazů

provede,  a  je  povinen  počínat  si  tak,  aby  získal  maximální  skutkové  poznatky.  K.

Svoboda podotýká, že míra důslednosti  jednotlivých soudců při provádění důkazů je

154 ZLATNÍKOVÁ,  M.  Právní  postavení  soudce  v právním řádu ČR.  Praha:  2009,  s.  45.  Diplomová
práce. Dostupný také z WWW: <http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic>.

155 Viz příloha č. 1.
156 SOUDCOVKÁ UNIE ČR. O soudcovské etice; Etika – od teorie k praxi (aneb „Dost bylo teorie, je čas

jednat“), J. Vyklický [online]. 2011 [cit. 8. 1. 2015]. Dostupný z WWW: <http://www.sucr.cz/zpravy-
a-stanoviska/quo-vadis/39-o-soudcovske-etice.html>.
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mnohdy velmi rozdílná, což prý může vést k jiným skutkových závěrům a také k jinému

rozhodnutí ve skutkově obdobné věci.157

Při rozhodování o otázce, jaké důkazy budou provedeny, vychází soud v první

řadě  z  předmětu  řízení.  Soud tak  neprovede  důkaz,  který  se  nevztahuje  k rozhodné

skutečnosti;  naproti  tomu  navržený  důkaz  týkající  se  rozhodné  skutečnosti  je  soud

povinen  provést  vždy.  Soud  dále  neprovede  důkaz  zjevně  nezpůsobilý  potvrdit  či

naopak vyvrátit  tvrzenou skutečnost;  nebo byla-li  v průběhu daného řízení  rozhodná

skutečnost bez důvodných pochybností již potvrzena či vyvrácena. Soud rovněž přihlíží

k  faktu,  zda-li  důkazy  nejsou  nezákonné  nebo  uplatněné  v rozporu  s koncentrací

řízení.158 

NS  ve  své  judikatuře  vyslovil  názor,  že  soud  nemůže  odmítnout  provedení

důkazu  pouze  z důvodu  jeho  nevěrohodnosti;  posouzení  věrohodnosti  je  vždy  věcí

hodnocení důkazů, přičemž nelze hodnotit důkaz, který ještě nebyl řádně proveden.159

Podle Městského soudu v Praze naopak není třeba dokazování provádět v případě, že již

z obsahu žaloby lze vyvodit závěr o zjevné nedůvodnosti žalobcova návrhu, a tudíž by

takovému  návrhu  nebylo  možno  vyhovět,  ani  kdyby  rozhodné  skutečnosti  byly

prokázány.160 

Výše uvedené informace se týkají  pouze  důkazů,  které  byly  účastníky řízení

navrženy. Pokud jde o nenavržené důkazy, NS se k věci vyjádřil v tom smyslu, že není

možné soudu přičítat k tíži neprovedení důkazu, který však nebyl ze strany účastníků

řádně navržen v nalézacím řízení.161

NS dále judikuje, že zamítnutí návrhu na provedení důkazu soud činí usnesením

(pozn.:  podle  §  202 odst.  1  písm.  a)  OSŘ odvolání  není  přípustné)  a  v meritorním

rozhodnutí  je  povinen  svůj  postup  řádně  odůvodnit,  přičemž  zejména  objasní,  proč

navržené důkazy neprovedl.162 Na nezbytnost věcně adekvátního odůvodnění rozhodnutí

soudu  o  zamítnutí  důkazních  návrhů účastníků  poukazuje  i  ÚS a  zároveň  tvrdí,  že

porušení této povinnosti  je jednak v rozporu s právem na spravedlivý proces, jednak

znamená libovůli a zatěžuje takový procesní postup nepřezkoumatelností.163

157 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 76 – 79.
158 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 434 – 435.
159 Usnesení NS ze sne 9. 10. 2002, sp. zn. 29 Cdo 2893/2000.
160 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 1998, sp. zn. 16 Co 95/1998.
161 Rozsudek NS ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 22 Cdo 684/2002.
162 Rozsudek NS ze dne 15. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 749/2005.
163 Nález ÚS ze dne 13. 9. 1999, sp. zn. I.  ÚS 236/98; nález ÚS ze dne 13. 10. 2011, sp. zn.  I.  ÚS

2610/11; nález ÚS ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. I. ÚS  386/12.
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2.2.2 Provedení jiných než účastníky navrhovaných důkazů

§  120  odst.  2  OSŘ  umožňuje  soudu  provést  i  jiné  než  účastníky  navržené

důkazy, jestliže jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu.

Ve sporném řízení soud nenese odpovědnost za úplné zjištění skutkového stavu, a proto

je třeba toto ustanovení chápat jako oprávnění a nikoli povinnost164, což ostatně vyplývá

již z dikce zákona. Avšak s ohledem na zásadu projednací, která způsobuje, že tvrzení

skutečností a navrhování důkazů je zásadně věcí účastníků řízení, by měl soud takový

postup volit velmi uvážlivě a spíše ve výjimečných případech.165

Po  novelizaci  OSŘ,  která  byla  provedena  zákonem  č.  7/2009  Sb.,  došlo

k výrazné změně v oblasti důkazní iniciativy soudu, která spočívá v tom, že soudce již

nesmí přistoupit  k samostatnému vyšetřování  věci a pátrat  po důkazech; K. Svoboda

dokonce tvrdí, že „vlastní důkazní iniciativa soudu je ve sporu prakticky nemožná.“166

Tyto teze potvrzuje i Krajský soud v Českých Budějovicích, když uvádí, že ustanovení

§ 120 odst. 2 OSŘ je třeba vykládat restriktivně, jelikož by mohlo dojít k zásahu do

práva účastníků na rovné postavení před soudem, a že soudce nesmí z vlastní iniciativy

do sporu vnášet skutečnosti,  které nemají oporu v obsahu spisu, a jeho činnost nemůže

spočívat ve vyhledávání důkazů. Z daného rozsudku rovněž vyplývá, že postup podle

výše citovaného ustanovení OSŘ nelze ospravedlnit pouze skutečností, „…že se soud

domnívá, že ,snad‘ mohou být v jiných řízeních vedených u tohoto soudu i další důkazy

objasňující skutkový stav relevantní v projednávané věci.“167

Soud je ve své pravomoci rozhodnout o provedení důkazu nad rámec důkazních

návrhů účastníků  v jistém směru,  stejně  tak  jako účastníci  řízení,  omezen.  NS totiž

vyslovil myšlenku, že zákonný režim koncentrace řízení je třeba vztahovat i na soudy.

Soud tedy přihlíží  pouze k těm důkazům, jejichž potřeba provedení vyšla  najevo do

okamžiku koncentrace řízení.168 K tomuto tématu vyjadřuje určité výhrady K. Svoboda:

„Dokud zákon nestanoví, že český soud ve sporu (nikoli v tzv. nesporech) nemá právo

164 Rozsudek NS ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. 26 Cdo 1136/2008.
165 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 435.
166 SVOBODA, K. Nové instituty českého civilního procesu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 65.
167 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 6 Co 1355/2008.
168 Rozsudek NS ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 29 Odo 1538/2006; usnesení NS  ze dne 25. 7. 2013, sp. zn.

33 Cdo 1009/2012.
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vyvíjet  jakoukoli  iniciativu  při  zjišťování  skutku,  bude  jakákoli  koncentrace

problematická.“169

I když dojde ke kumulativnímu splnění zákonných podmínek, a soud je tudíž

oprávněn  provést  účastníkem nenavržený  důkaz,  ještě  předtím,  než  se  rozhodne  jej

provést, by správně měl dát prostor účastníkům řízení, prostřednictvím jejich poučení

podle § 118a odst. 3 OSŘ, k navržení vlastního důkazu.170

K.  Svoboda  uvádí,  že  pokud  soudy  překročí  zákonný  rámec  a  přistoupí  ke

„svévolnému“  dokazování,  zpravidla  tím  pomáhají  pouze  jedné  straně  sporu,  což

většinou zapříčiní  porušení  zásady nestrannosti.  K.  Svoboda však dále  dovozuje,  že

neexistuje žádné procesní pravidlo, které by umožnilo k takto „svévolně“ provedenému

důkazu nepřihlédnout.171 Krajský soud v Českých Budějovicích se ovšem vyjadřuje ve

smyslu, že k důkazům provedeným v rozporu s § 120 odst. 2 OSŘ nelze přihlížet.172

2.2.3 Provedení důkazu justičním čekatelem

Provádění důkazů se vztahuje výlučně k osobě soudce. Účastník řízení nebo jeho

zástupce není oprávněn platně provést žádný z navržených důkazů. Některé cizí právní

řády však v tomto směru poskytují odlišnou právní úpravu. Např. v rámci anglosaského

civilního  procesu  soudce  vystupuje  pouze  jako  dozorce  nad  procesním  průběhem

dokazování a samotná zjišťovací a dokazovací činnost je věcí účastníků řízení,  kteří

mají povinnost důkaz nejen navrhnout, ale i obstarat a provést. Anglosaský soudce se

zaměřuje  především  na  dodržování  procesních  pravidel  a  právní  hodnocení  již

zajištěných důkazů.173

V roce 2002 Krajský soud v Hradci  Králové řešil  případ,  kdy důkaz provedl

namísto soudce justiční čekatel174. Krajský soud vyslovil závěr, že důkaz, který provedl

justiční čekatel věcně a místně příslušného soudu nelze během hodnocení důkazů brát

v úvahu.  V opačném  případě  by  bylo  řízení  stiženo  vadou,  která  by  mohla  vést

k nesprávnému rozhodnutí ve věci. Krajský soud argumentoval tím, že § 6 odst. 2 JŘ

169 SVOBODA, K. Nový režim koncentrace v civilním sporu – z bláta do louže. Bulletin advokacie. 2009,
č. 3, s. 23.

170 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 435.
171 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s 81 – 82.
172 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 6 Co 1355/2008.
173 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 76.
174 „Justičními čekateli jsou absolventi vysokoškolského právnického studia, kteří se připravují na funkci

soudce. Jejich právní postavení a činnost je upravena v § 109 až § 116 ZSS.“ WINTEROVÁ, A. ;
MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha: Linde, 2014, s. 125.
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obsahuje  taxativní  výčet  procesních  úkonů  občanského  soudního  řízení,  jejichž

výkonem může předseda soudu pověřit  justičního čekatele,  ačkoli  dle  zákona náleží

předsedovi senátu popř. samosoudci; provádění důkazů toto ustanovení nezahrnuje, a

proto výše uvedený procesní postup nelze tolerovat.175

2.2.4 Soudní jednání a jeho průběh

Důkazy  soud  provádí  zpravidla  při  jednání.  Ve  výjimečných  případech,

s ohledem na  požadavek zachování  principu  přímosti  a  ústnosti,  může  soud provést

důkaz i mimo jednání nebo na základě dožádání jiného soudu.

Z výše uvedeného vyplývá,  že pro řádné provedení důkazů je soudní jednání

zcela  stěžejní  a  nepostradatelné.  Ve  většině  případů  proces  provádění  důkazů  tvoří

z časového  hlediska  hlavní  část  jednání.  Z těchto  důvodů  jsem se  rozhodla  věnovat

tematice soudního jednání bližší pozornost.

Ještě než přistoupím k předmětu této kapitoly, ráda bych osvětlila terminologii

používanou  ve  spojitosti  s vedením  občanského  soudního  řízení;  jde  o  pojmy

samosoudce, senát a předseda senátu. Čl. 94 odst. 1 Ústavy ČR říká, že „zákon stanoví

případy,  kdy soudci rozhodují  v senátu a jaké je jeho složení.  V ostatních případech

rozhodují  jako  samosoudci.“  Z tohoto  ustanovení  dovozujeme,  že  rozhodování

samosoudcem je chápáno jako pravidlo, kdežto senátní rozhodování je spíše výjimkou;

avšak samosoudce působí pouze na soudech první instance, na vyšších stupních soudní

soustavy se lze setkat pouze se senáty.176 

V čele senátu stojí jeho předseda; OSŘ stanoví, že všichni členové senátu jsou si

rovni. Dle § 36d OSŘ předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu může ve věcech

příslušejících senátu provádět jen takové úkony, jimiž se nerozhoduje ve věci. Jestliže

podle  zákona  jedná  a  rozhoduje  samosoudce,  příslušejí  mu  jak  práva  a  povinnosti

předsedy senátu, tak i práva, která jsou jinak vyhrazena pouze senátu.

Vsuvka  z praxe:  I  přes  to,  že  samosoudce  rozhoduje  jako  jedna  osoba,  při

jednání  je  běžně  oslovován  „pane  předsedo“;  někteří  lidé  používají  výraz  „pane

soudce“, ale z mé zkušenosti mám pocit, že první případ jasně převažuje.

V následujícím textu se v souvislosti s vedením jednání a rovněž v další kapitole

o  provádění  jednotlivých  důkazních  prostředků  přikláním  k používání  slov  senát a

175 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 6. 2002, sp. zn. 24 Co 214/2002.
176 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Organizace soudnictví a právní služby. Praha: Alfa, 2006, s. 21.
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předseda senátu, přičemž všechny informace s těmito výrazy spojené se automaticky

vztahují i na samosoudce.

Pojem jednání

Právní úpravu jednání poskytuje především OSŘ (§ 115 – § 119a); ustanovení

OSŘ jsou dále provedeny JŘ (§ 11 – § 17). Některé další požadavky týkající se velmi

konkrétních aspektů soudního jednání stanoví Instrukce Ministerstva spravedlnosti, ze

dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro

okresní, krajské a vrchní soudy, v platném znění (dále jen „KŘ“); je třeba mít na zřeteli,

že  se  jedná  pouze  o  podzákonnou  normu,  a  tudíž  není  způsobilá  založit  zákonnou

povinnost soudce177. KŘ reguluje např. oblast úředního oděvu a občanského oblečení

soudních osob (viz příloha č. 2) nebo oblast úpravy jednací síně (viz příloha č. 3).

Jednáním se rozumí zasedání soudu, jehož účelem je projednání věci samé a

vydání rozhodnutí. Předseda senátu k jednání předvolává účastníky a všechny, jejichž

přítomnosti je třeba; předvolání se účastníkům doručuje tak, aby měli dostatek času na

přípravu, zpravidla nejméně deset dnů přede dnem, kdy se má jednání konat, pokud

nepředcházelo přípravné jednání178, pročež může být tato lhůta kratší.179

Pokud  soud  rozhoduje  o  otázkách  ryze  procesní  povahy,  o  předběžných

opatřeních nebo zajišťuje-li důkaz, ústní jednání se nenařizuje. § 115a OSŘ umožňuje

nenařídit  jednání  i  v případě,  že  ve  věci  lze  rozhodnout  jen  na  základě  účastníky

předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali,

popř. s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; i když dojde ke splnění těchto

podmínek, soud může jednání nařídit. Další výjimku tvoří vydání rozsudku pro uznání

podle § 153a odst. 3 OSŘ.180

Jednání je zpravidla veřejné. Za splnění zákonem stanovených podmínek může

soud rozhodnout o vyloučení veřejnosti, a to buď ve vztahu k celému jednání, nebo jeho

části.  I  v případě,  že  došlo  k vyloučení  veřejnosti,  je  předseda  senátu  oprávněn

177 Rozhodnutí NS ze dne 21. 6. 2006, sp. zn. 1 Skno 2/2006.
178 Přípravné jednání podle § 114c předseda senátu nařídí, pokud je v době jeho nařízení zřejmé, že věc

nelze projednat a rozhodnout hned při prvním jednání ve věci samé. SVOBODA, K. et al.  Občanský
soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 398.

179 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 335.

180 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 401.
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rozhodnout o povolení přítomnosti  jednotlivých osob. Totéž platí  i naopak, předseda

senátu tedy může vykázat některé osoby z jinak veřejného jednání.181

ÚS dovodil, že vyloučení jakékoli formy veřejnosti soudního jednání musí být

vždy ospravedlněno konkrétním legitimním cílem, jinak by se jednalo o svévoli soudu.

Podle  ÚS  princip  veřejnosti  soudního  řízení  vede  k posilování  důvěry  veřejnosti  v

nezávislost a kvalifikovanost výkonu soudní moci.182 

Legitimní  cíl  pro  vyloučení  veřejnosti  zákon  spatřuje  v zájmu  na  ochranu

utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

a o bezpečností způsobilosti,  obchodního tajemství, důležitého zájmu účastníků nebo

mravnosti.

Průběh jednání

Garantem řádného průběhu soudního jednání je předseda senátu. Podle § 117

odst. 1 OSŘ předseda senátu zahajuje, řídí a končí jednání; uděluje a odnímá slovo;

provádí dokazování; činí vhodná opatření, aby bylo zajištěno splnění účelu jednání; a

vyhlašuje  rozhodnutí.  Předseda  senátu  zároveň  dbá  o  důstojný  a  nerušený  průběh

jednání a aby věc mohla být úplně, spravedlivě a bez průtahů projednána.

Vlastní  průběh  jednání  zákon  upravuje  pouze  rámcově,  a  to  stanovením

některých procesních úkonů, které je třeba učinit po zahájení jednání (viz § 118 odst. 1,

2 OSŘ). Další průběh jednání určuje předseda senátu podle okolností případu.

Dále uvádím příklad průběhu jednání podle pana soudce JUDr. Filipa Lišky (OS

pro Prahu 4). Avšak předpokládám, že i ostatní soudci přistupují k vedení jednání velmi

podobným, ne-li totožným, způsobem:

o Vedoucí  soudní  kanceláře  učiní  opatření,  aby  seznam  všech  věcí,  v  nichž  je

nařízeno jednání na týž den nebo v nichž bude vyhlášen rozsudek, byl vyvěšen na

dveřích  jednací  síně.  V  seznamu  se  uvedou  příslušné  soudní  oddělení,  jméno,

příjmení a akademické tituly členů senátu (samosoudce), spisová značka, jména a

příjmení účastníků starších osmnácti let a doba jednání. (§ 10 JŘ)

181 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 335.

182 Nález ÚS ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. II. ÚS 2672/07.
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Vedle  seznamu  projednávaných  věcí  je  zpravidla  umístěno  poučení  pro  osoby

vstupující do jednací síně, které stanoví formální pravidla chování během jednání

důležitá pro zachování jeho důstojnosti.183

Jestliže  je  z jednání  vyloučena  veřejnost,  oznámí  se  takové  rozhodnutí  senátu

zřetelně na dveřích jednací síně zároveň se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

(§ 17 odst. 1 JŘ)

o „Před zahájením jednání vyvolá zapisovatel  přede dveřmi jednací síně hlasitě a

srozumitelně  věc,  která  bude  projednávána.  Zároveň  předběžně  zjistí,  zda  se

dostavily osoby, které byly k jednání obeslány a vyzve je ke vstupu do jednací

síně.  Vyvolání  věci tímto  způsobem může být nahrazeno vhodným technickým

zařízením. Není přípustné,  aby se kromě soudních osob někdo další zdržoval v

jednací síni před vyvoláním věci.“ (§ 11 odst. 1 JŘ)

Je-li  k  vyvolání  věci  užito  technického  zařízení,  může  ho  obsluhovat  jak

zapisovatel,  tak předseda senátu nebo některý z členů senátu. Při vyvolání věci

tímto způsobem je třeba současně vždy srozumitelně uvést, které jednací síně se

vyvolání týká. (§ 52 KŘ)

o Předseda senátu ověří totožnost přítomných osob (účastníci řízení a jejich zástupci,

osoby na řízení zúčastněné).

Totožnost se zjišťuje z úředních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas). Jestliže

je totožnost daných osob soudu známa z jeho úřední činnosti, postačí konstatování

tohoto faktu.184

o V souladu s § 99 OSŘ se předseda senátu ještě před zahájením jednání pokusí o

smír mezi účastníky řízení. 

Předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a

relevantní  judikaturu  NS  a  podle  okolností  případu  jim  doporučí  možnosti

smírného vyřešení sporu.

o Předseda senátu zahajuje jednání, a to označením projednávané věci.

o Předseda  senátu  poučuje  účastníky  řízení  podle  ustanovení  §  15a  OSŘ,  které

zahrnuje  právo  účastníků  vyjádřit  se  k osobám soudců  a  přísedících,  a  vznáší

dotaz, zda-li někdo uplatňuje námitku podjatosti. 

183 Poučení pro osoby vstupující do jednací síně je součástí přílohy č. 3 této práce.
184 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 412.
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o Předseda  senátu  vyzve  žalobce,  aby přednesl  žalobu  nebo  přednesl  její  obsah.

(§ 118 odst. 1 OSŘ)

o Předseda senátu vyzve obžalovaného,  aby přednesl nebo sdělil  obsah podaných

písemných vyjádření ve věci. (§ 118 odst. 1 OSŘ)

o Předseda senátu sdělí výsledky přípravy jednání. 

Především  uvede,  která  právně  významná  skutková  tvrzení  účastníků  lze

považovat  za  shodná  (a  tudíž  nebudou  předmětem  dokazování),  která  právně

významná  skutková tvrzení  zůstala  sporná  a  které  z  dosud navržených  důkazů

budou  provedeny,  popřípadě  které  důkazy  soud  provede,  i  když  je  účastníci

nenavrhli. (§ 118 odst. 2 OSŘ)

o Předseda senátu přistupuje k dokazování.

Předseda  senátu  je  oprávněn rozhodnout  o  pořadí,  ve  kterém mají  být  důkazy

provedeny, a činí opatření potřebná k zajištění hladkého průběhu a naplnění cíle

dokazování.185

o Po skončení dokazování se přistupuje k závěrečným návrhům. 

Účastníci  řízení  shrnou  své  návrhy,  vyjádří  se  k výsledkům  dokazování  a  ke

skutkové a právní stránce věci. První slovo má zpravidla žalobce.

o „Před vyhlášením rozhodnutí se senát odebere do poradní síně. Není-li k dispozici

poradní  síň,  vyzve  předseda  senátu  přítomné,  aby jednací  síň  se  všemi  svými

věcmi opustili.“ (§ 15 odst. 1 JŘ)

„Před  návratem soudu  z  poradní  síně  zařídí  zapisovatel,  aby účastníci  jednání

zaujali  opět svá místa  v jednací síni.  Konala-li  se porada přímo v jednací síni,

vyzve  zapisovatel  po  skončení  porady  účastníky  k  návratu  do  jednací  síně,

případně se k výzvě využije vhodné technické zařízení.“ (§ 15 odst. 2 JŘ)

o Za účelem vyhlášení rozsudku předseda senátu vyzve přítomné, aby povstali. (§ 16

odst. 1 JŘ)

o Předseda senátu vyhlašuje rozsudek, a to až do konce výrokové části, rovněž ve

stoje, důstojným způsobem, plynule a hlasitě. (§ 16 odst. 1 JŘ)

185 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 439.

49



Rozsudek  se  vyhlašuje  vždy  veřejně  jménem  republiky.  Pro  toto  pravidlo

neexistuje žádná výjimka; veřejné vyhlášení rozsudku je nezbytné i v případě, že

ve věci bylo rozhodnuto rozsudkem bez nařízení jednání.186

o Předseda senátu vyzve přítomné, aby usedli. (§ 16 odst. 2 JŘ)

o Předseda senátu, rovněž vsedě, rozsudek odůvodní; poučí účastníky o odvolání a o

možnosti  výkonu  rozhodnutí;  dále  vyzve  účastníky,  aby  se  vyjádřili,  zda  se

vzdávají  odvolání  proti  vyhlášenému  rozsudku,  což  neplatí,  není-li  přítomen

vyhlášení rozsudku žádný z účastníků. (§ 16 odst. 2 JŘ)

o Po úplném vyčerpání obsahu jednání prohlásí předseda senátu jednání za skončené

a vyzve přítomné, aby se vzdálili z jednací síně. (§ 16 odst. 4 JŘ)

Výše nastíněný příklad se týká „ideálního“ jednání, které končí rozhodnutím ve

věci  samé (tj.  vyhlášením rozsudku nebo usnesením o schválení  soudního smíru).187

Během jednání může dojít k procesním odchylkám, jako je přerušení jednání či jeho

odročení;  jedná  se  ovšem  pouze  o  výjimečné  případy,  protože  soud  má  povinnost

rozhodnout věc zpravidla při jediném jednání. 

OSŘ s průběhem  jednání  spojuje  rovněž  problematiku  koncentrace  řízení  (§

118b  a  §  119a)  a  specifickou  poučovací  povinnost  soudu  podle  §  118a.  O  těchto

tématech blíže hovořím v rámci první části své práce.188

2.2.5 Dožádání a provedení důkazu mimo jednání

Jak  již  bylo  uvedeno,  ve  výjimečných  případech,  je-li  to  účelné,  může  soud

provést důkaz i mimo jednání nebo na základě dožádání jiného soudu.

Podle § 25 KŘ se dožádání jiného soudu provede písemně přípisem, ze kterého

musí být jasně patrné, o provedení jakého úkonu jde; v případě potřeby dožadující soud

připojí  spisy  s poukazem  na  jejich  relevantní  části.  Dožádání  dále  musí  obsahovat

sdělení, zda a který zástupce účastníků má být o úkonu dožádaného soudu vyrozuměn.

Pokud má  být  prostřednictvím dožádaného  soudu vyslechnuta  osoba,  v  dožádání  je

třeba formulovat konkrétní otázky, které mají být položeny. O provedení dožádání lze

žádat  také  elektronicky  do  datové  schránky  dožádaného  soudu,  především  tehdy,

nejsou-li k dožádání připojeny spisy.

186 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 547.
187 SCHELLEOVÁ, I. Základy civilního řízení.Ostrava: Key Publishing, 2008, s. 73.
188 Viz kapitola 1.2.2, s. 17 – 18 a kapitola 1.3.4, s. 26 – 27.
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Dožádaným soudem je vždy soud okresní  bez ohledu na projednávanou věc.

Úkony  dožádaného  soudu  provádí  samosoudce  (i  kdyby  šlo  o  věc,  která  náleží

senátu).189 Pokud dožádaný soud zjistí, že daný úkon ve svém obvodu nemůže provést,

musí  dožádání  postoupit  soudu,  v  jehož  obvodu  je  možno  úkon  provést,  a  o  této

skutečnosti vyrozumí dožadující soud. V případě, že takový soud není znám, dožádání

vrátí dožadujícímu soudu. 

Dožádání je třeba provést s největším urychlením, zejména v případech, kdy je u

dožadujícího  soudu  stanoveno  další  jednání.  Nelze-li  dožádání  vyřídit  do  jednoho

měsíce  od  jeho  přijetí,  dožádaný  soud  toto  oznámí  dožadujícímu  soudu  a  uvede

předpokládaný termín jeho vyřízení. Po provedení daného úkonu, o kterém se sepisuje

protokol,  dožádaný soud zašle  dožádání  zpět  procesnímu soudu spolu se zprávou o

výsledcích vyřízení věci.190

Provádění důkazů mimo jednání přichází v úvahu tehdy, nelze-li zajistit důkazní

prostředek u jednání (např. ohledání na místě). K tomuto procesnímu úkonu je nutno

předvolat účastníky řízení a při jednání sdělit jeho výsledky.191

JŘ stanoví, že v případě úkonu, který má být vykonán mimo pracoviště soudu, a

to v budově státního orgánu nebo státního ústavu, zařízení, obchodního závodu nebo

jiné  právnické  osoby,  je  nutno  úkon  předem  dohodnout  s  jejich  vedoucím;  ve

vojenských objektech nebo v objektech ozbrojených bezpečnostních sborů může soud

vykonat úkon jen se svolením příslušného velitele. Tato pravidla se ovšem neuplatní,

jde-li o provedení důkazu ohledáním. 

Podle § 3 odst. 4 JŘ „soudní úkony v budovách a místnostech těch osob, které

používají diplomatické výsady a imunity,  mohou být provedeny jen potud, pokud to

připouští  mezinárodní  právo.  O  takových  úkonech  musí  soud  včas  vyrozumět

Ministerstvo  spravedlnosti  a  Ministerstvo  zahraničních  věcí  a  požádat  je  o  vyslání

zástupce k takovému úkonu.“

§  122  odst.  2  OSŘ  umožňuje  kromě  výše  popsaných  způsobů  dokazování

provést  důkaz  za  využití  technického  zařízení  pro  přenos  obrazu  a  zvuku  (tzv.

videotelefon).  K použití  videotelefonu  se  přistupuje  při  výslechu  svědka  či  znalce

v případě,  že  je  to  žádoucí  s ohledem  na  ochranu  práv  osob  či  zajištění  jejich

189 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 81.
190 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 150 – 151.
191 Tamtéž, s. 440.
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bezpečnosti, nebo v případě předvolání svědka nebo znalce k dožádanému soudu. Tento

úkon může být proveden i v rámci jednání.192 

2.2.6 Ochrana utajovaných informací při dokazování

§ 124  OSŘ stanoví,  že  „dokazování  je  třeba  provádět  tak,  aby byla  šetřena

povinnost  zachovávat  mlčenlivost  o  utajovaných  informacích  chráněných  zvláštním

zákonem a jiná zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti.  V

těchto případech lze provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti

mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to

platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výslechem.“

Podle  §  2  zákona  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací  a  o

bezpečnostní  způsobilosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  se  utajovanou  informací

rozumí informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v

souladu  s  tímto  zákonem,  jejíž  vyzrazení  nebo zneužití  může  způsobit  újmu zájmu

České  republiky  nebo  může  být  pro  tento  zájem nevýhodné,  a  která  je  uvedena  v

seznamu utajovaných informací. 

Pokud  má  být  utajovaná  informace  předmětem  občanského  soudního  řízení,

musí nejdříve dojít ke zproštění povinnosti  zachovávat  mlčenlivost,  a to v souladu s

§ 63 výše uvedeného zákona. V případě, že k jejímu zproštění nedojde, není možné se

sdělení utajované informace domáhat jakýmkoli jiným způsobem.193

Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost se vztahuje ke konkrétní utajované

informaci, a to v nezbytně nutném rozsahu na nezbytně nutnou dobu. Při projednávání

utajované informace je obvykle z jednání vyloučena veřejnost. Všechny osoby, které se

však musí zúčastnit řízení jsou soudem poučeny podle § 40a OSŘ, o čemž se sepisuje

zvláštní písemný záznam, jehož kopie se zasílá Národnímu bezpečnostnímu úřadu; toto

poučení se neposkytuje osobám, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby

pro  příslušný  stupeň  utajení  utajovaných  informací  a  poučením,  vydanými  podle

zvláštního právního předpisu (z. č. 412/2005 Sb.)194

Jinou zákonem stanovenou nebo státem uznávanou povinností mlčenlivosti  se

chápe  povinnost  mlčenlivosti,  kterou  regulují  zvláštní  právní  předpisy,  v nichž  jsou

192 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 440.
193 Tamtéž, s. 442
194 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 293

– 294.
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zároveň obsažena i pravidla pro zproštění takové povinnosti. Povinnost mlčenlivosti se

týká např. advokátů, notářů, státních zástupců, soudců, lékařů či duchovních.195

2.3 Provádění jednotlivých důkazních prostředků

V předchozí  kapitole  byly  objasněny  základní  aspekty  provádění  důkazů

relevantní pro všechny důkazní prostředky. Následující podkapitoly jsou zaměřené na

specifika provádění jednotlivých důkazních prostředků vypočtených v § 125 OSŘ.

2.3.1 Výslech svědků

Důkaz výslechem svědka patří mezi nejčastěji používané důkazní prostředky. Za

svědka  lze  považovat  jakoukoli  fyzickou  osobu  odlišnou  od  účastníka  řízení,  která

v minulosti  prostřednictvím  svých  smyslů  vnímala  určitou  skutečnost,  o  níž  soudu

podává svědectví.196 

Výslech fyzické osoby, jež je statutárním orgánem právnické osoby vystupující

jako účastník řízení, lze učinit pouze v režimu, který se uplatňuje při výslechu účastníka

řízení; totéž platí i pro statutárního zástupce obce.197 K tomuto NS dodává, že není-li

fyzická osoba ke dni provedení důkazu výslechem již v postavení statutárního orgánu

právnické osoby – účastníka řízení, soud ji vyslechne jako svědka.198 Avšak s ohledem

na § 126a OSŘ dále platí, že vypovídá-li fyzická osoba o skutečnostech týkajících se

právnické osoby a nastalých v době, kdy byla jejím statutárním orgánem, je vyslechnuta

za stejného poučení jako účastník řízení.199

NS dále judikoval, že není vyloučeno, aby jako svědek vypovídal advokát nebo

advokát  účastníka  řízení;  ovšem pokud má vypovídat  o  skutečnostech,  o  kterých se

dozvěděl  v souvislosti  s poskytováním  právních  služeb,  musí  být  nejdříve  zbaven

povinnosti mlčenlivosti.200

Výslech svědka provádí předseda senátu při jednání, čímž je naplněna zásada

přímosti.  Předseda  senátu  je  rovněž  povinen  činit  vhodná  opatření,  a  to  takovým

způsobem,  který umožní  zjištění  skutkového stavu – „může vykázat  osobu, která  je

195 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 442 – 443.
196 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 235.
197 Rozsudek NS ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2848/1999.
198 Rozsudek NS ze dne 31. 5 2005, sp. zn. 30 Cdo 510/2004.
199 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 459.
200 Rozsudek NS ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3341/2006.
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navržena jako svědek,  z jednací  síně před jejím výslechem,  volí  pořadí  jednotlivých

výslechů,  organizuje  opatření,  hrozí-li  domlouvání  svědků  před  jednací  síní,  může

přistoupit i ke konfrontaci svědků.“201 Podle NS od 1. 1. 2001 předseda senátu nemusí

dbát o to, aby nevyslechnutí svědci nebyli přítomni jednání, a je zcela na jeho úvaze,

zda-li a jaké opatření učiní ve vztahu k dosud nevyslechnutým svědkům.202

Průběh výslechu

Základní pravidla pro výslech svědka rámcově stanoví § 126 OSŘ; tato pravidla

jsou dále doplněna některými ustanoveními KŘ:

o Předseda  senátu  ověří  totožnost  svědka  (zpravidla  předložením  občanského

průkazu). (§ 23 odst. 1 KŘ)

V případě výslechu svědka nebo znalce prostřednictvím videotelefonu ověří jeho

totožnost zaměstnanec soudu, kterého předseda senátu nebo předseda dožádaného

soudu pověřil  ověřením totožnosti  vyslýchané  osoby.  Tento  zaměstnanec  je  po

celou  dobu  výslechu  prostřednictvím  videotelefonu  přítomen  na  místě,  kde  se

nachází vyslýchaná osoba. (§ 23a KŘ)

o Předseda senátu zjistí osobní údaje vyslýchané osoby (datum narození, bydliště,

rodinný stav, druh práce a zaměstnavatele, jsou-li tyto údaje důležité pro řízení, a

vztah k účastníkům řízení). (§ 126 odst. 2 OSŘ, § 23 odst. 1 KŘ)

Jestliže předseda senátu shledá, že předvolaná osoba je nezpůsobilá vnímat nebo

vnímané před soudem reprodukovat, tak upustí od jejího výslechu.203

o Předseda  senátu  řádně  poučí  svědka  podle  §  126  odst.  1,  2  OSŘ o  významu

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

výpovědi:

- Každá fyzická osoba,  která není účastníkem řízení,  je povinna dostavit  se na

předvolání k soudu a vypovídat jako svědek.

- Musí vypovědět pravdu a nic nezamlčovat.

- Výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí způsobila nebezpečí trestního stíhání

sobě nebo osobám blízkým.

201 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 447.
202 Rozsudek NS ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1342/2004.
203 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 447.
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- Osobě, která  se dopustí  křivé výpovědi  tak,  jak ji  upravuje § 346 zákona č.

40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  hrozí  nebezpečí

trestního stíhání. 

Po poskytnutí poučení se předseda senátu dotáže svědka, zda-li poučení rozuměl a

zda-li  odepírá  výpověď.  O důvodnosti  odepření  výpovědi  rozhoduje  soud,  a  to

usnesením, proti kterému není odvolání přípustné. Pokud má soud o důvodnosti

odepření výpovědi pochybnosti, měl by rozhodnout ve prospěch svědka.204

Nepořizuje-li se záznam podle § 40 OSŘ, „o tom, že vyslýchaný byl řádně poučen

o svých právech a povinnostech, učiní soud záznam do protokolu. Postačí poukázat

na příslušná ustanovení  zákona o řízení  před soudy a podle potřeby se uvede i

prohlášení vyslýchaného.“ (§ 23 odst. 3 KŘ)

Z rozhodnutí NS vyplývá, že v případě, kdy svědek není řádně poučen podle § 126

OSŘ, soud nemůže přihlížet ke skutkovým zjištěním, které z výpovědi vyplývají.205

o Předseda senátu vyzve svědka, aby souvisle vylíčil vše, co ví o předmětu výslechu.

(§ 126 odst. 3 OSŘ)

A.  Winterová  poukazuje  na  fakt,  že  „…schopnost  svědka  souvisle  vypovídat

k věci  tak,  jak  to  soud ke  zjištění  skutečnosti  potřebuje,  je  individuálně  velmi

rozdílná  a  navíc  závisí  na  věku,  vzdělání,  povahových  vlastnostech  jako  je

všímavost,  smysl pro detail,  paměť atd.  Proto bude rozdílný i přístup soudu ke

svědkovi.“206

o Po vlastní výpovědi jsou svědkovi kladeny otázky v pořadí předsedy senátu, členů

senátu, účastníků a znalce. (§ 126 odst. 3 OSŘ)

Předseda senátu nepřipustí takové otázky účastníků nebo znalce, které stojí zcela

mimo předmět výslechu, naznačují odpověď (tzv. kapciózní otázky) či předstírají

neprokázané nebo nepravdivé skutečnosti anebo jsou vícesmyslné (tzv. sugestivní

otázky).207 Nepořizuje-li  se  o  výpovědi  záznam,  uvede předseda senátu vždy v

protokolu důvody, pro které otázka nebyla připuštěna.

204 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 446.
205 Rozsudek NS ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4505/2010.
206 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 237.
207 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 448.
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Podle  NS  předseda  senátu  na  základě  své  úvahy  vzhledem  ke  specifickým

okolnostem toho  kterého  případu  určí,  zda-li  je  třeba  poskytnout  větší  prostor

vlastní výpovědi svědka nebo následnému kladení doplňujících otázek.208

o Předseda senátu vyznačí na předvolání dobu, kdy skončil výslech svědka. (§ 23

odst. 4 KŘ)

o Po skončení výslechu předseda senátu svědka poučí o jeho právu na svědečné a o

skutečnosti, že jej musí uplatnit v zákonem stanovené lhůtě do tří dnů od výslechu.

(§ 139 odst. 1 OSŘ)

Je třeba zdůraznit, že svědecká výpověď má vždy ústní charakter. Nemůže být

nahrazena písemným prohlášením svědka;  v takovém případě by se jednalo o důkaz

listinou.209 Vrchní  soud  v Praze  vyslovil  názor,  že  nahrazení  svědecké  výpovědi

písemným prohlášením svědka je  zcela  nepřípustné,  a  to  ze  dvou hlavních  důvodů.

Jednak důkaz svědeckou výpovědí na rozdíl od listinného důkazu umožňuje účastníkům

řízení  doplnit  relevantní  skutková  zjištění  prostřednictvím  jimi  kladených  otázek,

jednak svědek vypovídá po poučení o trestních následcích křivé výpovědi, což u listin

neplatí.210

K tomuto tématu NS dále judikoval: „...Popírá-li účastník občanského soudního

řízení pravdivost obsahu výpovědi učiněné do protokolu v jiném řízení, nemůže soud

založit  skutkový  závěr  určující  pro  právní  posouzení  věci  samé  pouze  na  tomto

listinném důkazu, aniž by k objasnění sporných skutečností provedl důkaz výslechem

této osoby jako svědka podle ustanovení § 126 o. s. ř.“211

Ve vztahu k výpovědi svědka a znaleckému posudku NS uvádí, že převezme-li

soud ze svědecké výpovědi odborné závěry svědka, zatíží řízení vadou, která mohla mít

vliv na správnost rozhodnutí.212

2.3.2 Znalecký posudek 

Soud ustanoví znalce, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je

třeba odborných znalostí.  Za odborné znalosti  se považují  „vědomosti,  jež  přesahují

208 Rozsudek NS ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 665/2012.
209 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 297.
210 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2014, sp. zn. 12 Cmo 443/2013-69. 
211 Rozsudek NS ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 731/2006.
212 Rozsudek NS ze dne 26. 11. 1998, sp, zn. 3 Cdon 385/1996.
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širší rámec obecné zkušenosti (zprostředkované soudu například i studiem) a k nimž je

potřebná určitá odborná znalost a zkušenost.“213 

I  kdyby  byl  soud  sám  znalý  odborných  vědomostí  potřebných  pro  své

rozhodnutí, je povinen znalce ustanovit, jinak by došlo k omezení práva účastníků řízení

vyjádřit se k osobě znalce, hodnotit a popř. i zpochybnit podaný znalecký posudek214 a

podle NS by šlo o vadu řízení, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci.215 Oproti tomu znalecký posudek nemůže sloužit k doplnění neúplných skutkových

tvrzení či žalobního návrhu. Znalecký posudek nepřichází v úvahu ani v případě, že by

jím měla být posouzena právní stránka věci, jelikož ve vztahu k vnitrostátním právním

předpisům  se  uplatní  zásada  iura  novit  curia (tj.  soud  zná  právo);  předmětem

znaleckého zkoumání ovšem může být právo cizozemské.216

Soud je oprávněn ustanovit i několik znalců za účelem vypracování společného

znaleckého posudku. Soud rovněž může ve výjimečných, zvlášť obtížných případech,

vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, ustanovit k podání znaleckého posudku

nebo přezkoumání posudku podaného znalcem státní orgán, vědecký ústav,  vysokou

školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost.

§  127 odst.  1  OSŘ soudu ukládá  povinnost  znalce  vyslechnout.  I  přes  to  se

v praxi postupuje zpravidla tak, že soud vyžádá znalecký posudek v písemné formě a

následně k němu znalce vyslechne.217 V odůvodněných případech zákon umožňuje zcela

upustit  od  výslechu znalce,  např.  pokud účastníci  řízení  považují  písemný  znalecký

posudek  za  dostačující  anebo  má-li  soud  za  to,  že  znalce  není  třeba  k výslechu

předvolat, a vyzve účastníky k vyjádření svého stanoviska ohledně takového procesního

postupu, přičemž má možnost připojit doložku podle § 101 odst. 4 OSŘ218.219 

NS ve svém rozhodnutí zformuloval názor, že soud zatížil řízení vadou, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, pokud znalce nevyslechl v souladu

s § 127 odst. 1 OSŘ, i když účastník řízení ke znaleckému posudku vznesl námitky;

213 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 450.
214 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 238.
215 Rozsudek NS ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1599/1999.
216 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 450.
217 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 300.
218 § 101 odst. 4 OSŘ stanoví: „Vyzve-li soud účastníka, aby se vyjádřil o určitém návrhu, který se dotýká

postupu a vedení  řízení,  může připojit  doložku, že nevyjádří-li  se účastník v určité lhůtě,  bude se
předpokládat, že nemá námitky.“

219 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 452.
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zároveň  je  zcela  nerozhodné,  že  účastníci  výslech  znalce  nenavrhli.220 K tematice

výslechu znalce  NS dále  dovodil,  že  „…znalec,  jenž před soudem v podstatě  pouze

,stvrzuje’ podaný písemný posudek, činí tak jako znalec, a to i v době, kdy již znaleckou

činnost  nevykonává  nebo není  oprávněn ji  vykonávat.“;  proto  tedy v tomto  případě

nemůže být znalec vyslechnut jako svědek.221

Existují-li  pochybnosti  o  správnosti  znaleckého  posudku anebo  je-li  posudek

nejasný či neúplný, soud požádá znalce o vysvětlení. Pokud se pochybnosti nepodaří

žádným možným způsobem rozptýlit, soud nechá vypracovat revizní znalecký posudek.

Z rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem vyplývá, že zjistí-li soud pochybení

znalce  při  vypracování  znaleckého  posudku v tom smyslu,  že znalec  svůj  úkol  buď

vůbec nesplnil,  nebo jej  splnil  pouze částečně,  posoudí  podle konkrétních  okolností

daného případu, jestli znalce opatřením zaváže k doplnění stávajícího nedostatečného

posudku, přičemž může přistoupit i k uložení pořádkové pokuty, anebo ustanoví znalce

jiného.222 Podle  judikatury  NS  zákon  blíže  nespecifikuje  předpoklady  pro  nařízení

vypracování revizního znaleckého posudku, tudíž je zcela na úvaze soudu, jaký postup

s ohledem na konkrétní okolnosti zvolí.223

Od 1. 9. 2011 na základě zákona č. 218/2011 Sb. jsou účastníci řízení oprávněni

soudu  předložit  znalecký  posudek,  který  musí  kromě  všech  zákonem  stanovených

náležitostí obsahovat rovněž doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě

nepravdivého  znaleckého  posudku;  při  provádění  tohoto  důkazního  prostředku  soud

postupuje stejně, jako by se jednalo o jím vyžádaný znalecký posudek, přičemž znalci

poskytuje  součinnost.  Před  touto  novelizací  se  na  znalecký  posudek  předložený

účastníkem řízení nahlíželo jako na důkaz listinou podle § 129 OSŘ.224

NS ve svém rozhodnutí uvádí: „…Má-li znalecký posudek vyhotovený na žádost

účastníka  náležitosti  revizního  znaleckého  posudku,  jde  o  revizní  znalecký  posudek

stejné důkazní síly, jako by se jednalo o znalecký posudek vypracovaný na žádost soudu

v rámci soudního řízení.“225

Výše zmíněná novela OSŘ zavedla také povinnost soudu primárně si vyžádat u

orgánu veřejné moci odborné vyjádření, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k

220 Rozsudek NS ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 324/2005.
221 Rozsudek NS ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2719/2005.
222 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. 10 Co 406/2002.
223 Usnesení NS ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1290/2007.
224 Rozsudek NS ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001.
225 Rozsudek NS ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. 32 Cdo 1124/2014.
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nimž je třeba odborných znalostí; ke znaleckému posudku se přistupuje až v okamžiku,

kdy je  posuzována  složitější  věc  a  odborné  vyjádření  se  jeví  nedostačujícím anebo

vyvstane-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření. Odborné vyjádření

je třeba odlišovat od sdělení skutečnosti, která má význam pro řízení a rozhodnutí podle

§ 128 OSŘ (k tomuto viz následující podkapitola).

K. Svoboda nevnímá znalecký posudek pouze jako běžný důkazní prostředek,

ale  jako „dokonale  utajenou procesní  zbraň,  jak obejít  zákonodárcem předepisovaná

omezení jejich (pozn.: civilních soudů) skutkové a důkazní iniciativy.“226 Podle jeho

názoru se znalecký posudek v praxi používá k získání nových skutkových poznatků a

důkazů o nich, i když teoreticky by to tak jistě být nemělo. Prostřednictvím znalce je

rovněž možné dostat se k informacím, k nimž by jinak soud ani účastníci řízení neměli

přístup. K. Svoboda shrnuje, že tyto postupy lze z praktických důvodů tolerovat, „ale do

budoucna by bylo lépe, kdyby zákonodárce podrobněji upravil, co a za jakých okolností

znalec má a může v rámci své znalecké činnosti zjišťovat.“227

2.3.3 Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob

Podle § 128 OSŘ je každý povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti,

které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Některé podrobnosti dále stanoví § 28 JŘ.

Zákon tuto sdělovací povinnost vztahuje na každého, čili na každou fyzickou i

právnickou osobu a také na všechny státní orgány nebo orgány samosprávy. Povinné

osoby  mají  právo  odmítnout  sdělení  určité  skutečnosti  za  totožných  podmínek,  na

základě  kterých  může  svědek  odepřít  výpověď.  Toto  právo  se  vztahuje  jednak  na

fyzické  osoby,  jednak  na  právnické  osoby  s ohledem  na  jejich  trestní  odpovědnost

založenou zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení

proti  nim,  ve znění pozdějších předpisů; dle § 6 tohoto zákona je ovšem vyloučena

trestní odpovědnost ČR a územních samosprávných celků při výkonu veřejné moci.228

A. Winterová uvádí, že se nejedná o zvláštní důkazní prostředek a že formálně

tímto  důkazem  může  být  např.  listina  (potřebná  informace  je  sdělena  písemně)  či

výslech osoby srovnatelný s výslechem svědka.229 

226 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 83.
227 Tamtéž, s.  83 – 85.
228 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 454 – 455.
229 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 243.
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Forma, v jaké jsou skutečnosti významné pro řízení a rozhodnutí soudu sděleny,

předznamenává  i  způsob  provedení  takového  důkazního  prostředku.  V případě

písemného  sdělení  předseda  senátu  postupuje  obdobně  jako  při  provádění  důkazu

listinou.  A pokud  jsou  informace  sděleny  prostřednictvím  ústního  projevu,  přichází

v úvahu výslech dané osoby,  přičemž jsou aplikována zákonná ustanovení relevantní

pro výslech svědka.

Vrchní  soud  v Praze  se  usnesl,  že  „sdělení  ceny  akcií  organizátorem

mimoburzovního trhu soudu (soudnímu komisaři) je sdělením skutečností, které mají

význam pro řízení a rozhodnutí ve smyslu § 128 o. s. ř.“, a zároveň vymezil základní

rozdíly mezi  odborným vyjádřením podle § 127 odst.  1  OSŘ a sdělením informace

podle § 128 OSŘ. O odborné vyjádření se jedná, pokud osoba, která ho zpracovává,

k výchozím informacím přináší něco nového, přičemž projektuje svůj odborný názor,

své odborné hledisko; této činnosti je navíc schopna pouze osoba zvláště školená, která

oplývá odbornými znalostmi a zkušenostmi, jež nejsou obecně přístupné. Osoba, která

podává odborné vyjádření, má právo na odměnu podle zvláštního předpisu. Naopak o

sdělení podle § 128 OSŘ jde v případě, že osoba pouze převezme informace, které jsou

jí známy, a následně je sdělí soudu bez jakéhokoli odborného zpracování, posouzení či

hodnocení; tato osoba nemá právo na odměnu, ale pouze na náhradu výloh s podáním

zprávy spojených.230

2.3.4 Listiny

Listiny můžeme rozdělit  na listiny veřejné a listiny soukromé. Veřejné listiny

pro účely občanského soudního řízení definuje § 134 OSŘ. Jedná se o takové listiny,

které jsou vydané soudy ČR nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci a

v zákonem  stanovené  formě  anebo  jsou  za  veřejné  prohlášeny  (např.  exekutorské

zápisy, notářské zápisy a jejich stejnopisy, doručenka podle § 50g OSŘ). Mezi veřejné

listiny patří i protokol o jednání soudu.231 Všechny ostatní listiny se považují za listiny

soukromé (např. dopis, akcie, směnky).232

Rozdíl  mezi  listinou  veřejnou  a  soukromou  lze  spatřovat  v  důkazní  síle.  U

veřejných listin platí, že jejich obsah je považován za pravdivý, není-li dokázán opak;

230 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 12. 1998, sp. zn. 5 Cmo 809/98
231 Rozsudek NS ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3977/2009.
232 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 321.
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proto  soud  zkoumá  především  pravost  (čili  původ)  veřejných  listin.  Oproti  tomu

v případě  soukromých  listin  lze  zpochybnit  jejich  pravost  i  obsah,  a  to  uplatněním

pouhé námitky.233

M. Hromada podotýká, že § 129 OSŘ, který upravuje důkaz listinou, je třeba

vztahovat na všechny písemné důkazy bez ohledu na jejich formu – může jít o formu

listinnou i elektronickou, a to s ohledem na § 79 odst. 2 OSŘ, který stanoví, že „žalobce

je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v

elektronické podobě.“ Písemnost v elektronické formě se soudu předkládá na nosiči dat

nebo prostřednictvím veřejné datové sítě.234

Naopak na listiny, jež nelze považovat za písemnosti a které soudu není možné

předložit,  §  129  OSŘ  nedopadá.  Takovéto  listiny  samozřejmě  mohou  sloužit  jako

důkazní prostředek způsobilý zjistit skutkový stav věci, avšak způsob jejich provedení

bude odlišný (např. ohledání).235

Podle NS „občanský soudní řád neukládá soudu povinnost provádět důkaz pouze

originály  listin“,  i  když  jsou  z hlediska  dokazování  obecně  vhodnější  než  jejich

neověřené kopie. Důkaz fotokopií je tedy postup po právu, přesto by se soud neměl

pouze s kopiemi spokojit, pokud pro to nejsou vážné důvody.236

Důkaz listinou provede předseda senátu při jednání, a to takovým způsobem, že

listinu nebo její část přečte či sdělí její podstatný obsah, popř. ji předloží účastníkům

řízení  k nahlédnutí,  je-li  to  postačující.  „Některými  soudy  často  užívané  formulace

typu ,K důkazu soud konstatuje následující listiny’ jsou zjevně nesprávné.“237

NS judikoval, že je nezbytné, aby z protokolu o jednání jasně vyplývalo, jakým

konkrétním způsobem předseda senátu důkaz listinou provedl; tedy v protokolu musí

být uvedeno, že došlo k přečetní určité přesně označené listiny (popř. její části), nebo že

předseda senátu sdělil obsah dané listiny. „Sdělení obsahu má své místo především tam,

kde význam listiny pro zjištění skutkového stavu nevyžaduje doslovné přečtení textu

listiny nebo její části.“238

233 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 240 – 241.

234 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 456.
235 Tamtéž, s. 455.
236 Rozsudek NS ze dne 3. 3. 1998, sp. zn. 1 Odon 53/97; rozsudek NS ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 32 Odo

964/2003; rozsudek NS ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 29 Odo 801/2005, usnesení NS ze dne 31. 10. 2013,
sp. zn. 33 Cdo 3570/2012.

237 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 308.
238 Rozsudek NS ze dne 3. 11. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3071/2010.
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Z judikatury  NS lze  dále  dovodit,  že  není  správné  provádět  důkaz  souhrnně

celým spisem, aniž by byly přečteny jednotlivé listiny (popř. sdělen jejich obsah), ze

kterých soud v rozhodnutí vycházel; takový postup zatěžuje řízení vadou, která má za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci.239

Jestliže  předseda  senátu  během jednání  přistoupí  ke  čtení  judikatury  s cílem

seznámit se s odbornými názory na danou problematiku, dle názoru NS vůbec nejde o

dokazování.240

2.3.5 Ohledání

Ohledání  je  považováno  za  jeden  z nejspolehlivějších  důkazních  prostředků,

protože  umožňuje  soudu  svými  smysly  přímo  vnímat  vlastnosti  předmětu  ohledání,

kterým může  být  jakákoli  věc  movitá  i  nemovitá  anebo zvíře  či  osoba.241 Ohledání

lidského těla, pokud jde o ty části, které jsou běžně kryté oděvem, se zpravidla ukládá

znalci – lékaři v souladu s § 127 OSŘ.242

Ohledání předmětů, které je možné dopravit k soudu, provádí předseda senátu

při jednání. Konkrétní způsob, jakým bylo ohledání provedeno, a rovněž výsledek, ke

kterému předseda senátu dospěl, se zapisují do protokolu, nepořizuje-li se záznam.243

Předměty, jejichž přítomnost u jednání v budově soudu nelze zajistit, předseda

senátu  ohledá  na  místě.  Může  se  jednat  např.  o  ohledání  budovy,  místa  havárie,

pracovního úrazu atd.  K tomuto  úkonu je třeba předvolat  ty,  kteří  se předvolávají  k

jednání. I v tomto případě se o průběhu ohledání sepisuje protokol.244

§ 133b OSŘ říká: „Byl-li ohledán přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou mohlo

být porušeno právo z duševního vlastnictví, má soud zjištění z ohledání vyplývající za

prokázané vůči veškerému zboží.“  Toto ustanovení,  spolu se souvisejícím § 78b, se

stalo součástí OSŘ v roce 2006 a jeho cílem je zabraňovat porušování práv duševního

vlastnictví. Umožňuje soudu, aby pouze z omezených informací a důkazů učinil závěr,

který se vztahuje k celému uplatněnému nároku poškozeného.245

239 Rozsudek NS ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 30 Cdo 222/2001, rozsudek NS ze dne 18. 2. 2010 30 Cdo
1606/2008.

240 Rozsudek NS ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 29 Odo 22/2002.
241 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:

Linde, 2014, s. 241.
242 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 457.
243 Tamtéž, s. 457 – 458.
244 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 310.
245 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 466.
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2.3.6 Výslech účastníků

§ 131 odst.  1  OSŘ stanoví:  „Důkaz výslechem účastníků může soud nařídit,

jestliže dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí účastník,

který má být vyslechnut.“

Z výše  citovaného  ustanovení  vyplývá,  že  výslech  účastníků  má  pouze

podpůrnou  povahu.  Tento  důkazní  prostředek  je  tak  použitelný  spíše  výjimečně,

zpravidla v případě, kdy se účastník řízení dostane do důkazní nouze.246 

Důkaz výslechem účastníků je třeba striktně odlišovat od přednesů účastníků při

jednání  či  od  jejich  tvrzení  uvedených  v žalobě  nebo  v jiném  podání.  Pokud  soud

přistoupí k výslechu účastníků s cílem zjistit rozhodné skutečnosti,  které ovšem měly

být  účastníky tvrzeny ještě  před zahájením dokazování,  jedná se o chybný procesní

postup.247 Ve stejném smyslu se k věci vyjadřuje Vrchní soud v Praze a rovněž NS.248

V roce  2003  podal  Okresní  soud  Ústní  nad  Orlicí  k ÚS  návrh  na  zrušení

některých ustanovení OSŘ; tento návrh se mimo jiné týkal i části § 131 odst. 1 OSŘ,

která stanoví „a jestliže s tím souhlasí účastník, který má být vyslechnut". Podle názoru

pléna ÚS však toto ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky,

jelikož neznamená porušení práva na spravedlivý proces. ÚS se domnívá, že odepře-li

účastník řízení souhlas ke svému výslechu, nejsou tím dotčena práva protistrany. ÚS

dodává,  že  „…právo  tento  důkazní  prostředek  posouvá  až  na  samou  hranici  jeho

přípustnosti  v rámci  soudního řízení tím,  že rozhodnutí  o nařízení  tohoto důkazního

prostředku ponechá v dispozici  účastníka.  Ani takový postup však není bezobsažný,

neboť odmítnutí souhlasu účastníka se svým výslechem má svou vypovídací hodnotu a

nepochybně ovlivňuje různé strany procesu (ekonomiku řízení, spolehlivost základu pro

rozhodování a pod).“249

Výslech účastníků se až na některé odchylky provádí obdobně jako v případě

výslechu svědků. První odlišnost se projevuje při zjišťování osobních údajů, kdy soud

mimo  jiné  zjistí  i  rodné  číslo  účastníka  (viz  §  157  odst.  1  OSŘ).250 Hlavní  rozdíl

v průběhu výslechu svědka a účastníka lze spatřovat v obsahu poučení, které je soud

246 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 311.
247 SVOBODA, K. et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 459.
248 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 12 Cmo 407/2011-62; rozsudek NS ze

dne 28. 12. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1705/99.
249 Nález ÚS ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 37/03.
250 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha: Linde, 2009, s. 312.
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povinen těmto osobám poskytnout.  Poučení  určené  vyslýchanému účastníkovi  řízení

totiž  nezahrnuje  poukaz  na  trestní  následky  křivé  výpovědi  podle  §  346  zákona  č.

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.251 Účastník má při výslechu

sice  vypovědět  pravdu  a  nic  nezamlčovat,  avšak  neučiní-li  tak,  trestní  odpovědnost

nepřichází v úvahu.

K. Svoboda poukazuje na fakt, že účastníci řízení ve svých procesních úkonech

někdy  záměrně  uvádějí  vědomou  nepravdu,  v důsledku  čehož  se  dokazování  může

ubírat nesprávným směrem a dochází ke zbytečnému prodloužení řízení anebo vydání

rozhodnutí, které vychází z nesprávných skutkových závěrů.252 

2.3.7 Důkazní prostředky zákonem neupravené 

Jak  jsem  již  zmínila,  OSŘ poskytuje  pouze  demonstrativní  výčet  důkazních

prostředků, které mohou sloužit k objasnění skutkového stavu věci, a zároveň stanoví

způsob, jakým lze tyto důkazní prostředky provést. 

NS  dovodil,  že  zákonem  regulovaný  postup  provádění  jednotlivých  důkazních

prostředků je pro soud závazný a musí jej dodržet; neučiní-li tak, výsledek důkazu není

možné použít.253

V případě, že způsob provedení důkazního prostředku není předepsán, určí jej

soud na základě vlastní úvahy, což se týká zpravidla všech důkazních prostředků, které

zákon výslovně nedefinuje.

ÚS ve svém nálezu vyvodil následující závěr: „Teorie i praxe se bez jakéhokoli

váhání  shodují  v  tom,  že  výslovně  uvedený  výčet  důkazních  prostředků  je

demonstrativní a že lze použít i důkazní prostředky jiné, v tomto ustanovení explicitně

neuvedené.  Tomuto  pojetí  důkazních  prostředků  odpovídá  i  to,  že  zákon  zásadně

nepředepisuje, jakým důkazním prostředkem má být určitá skutečnost prokázána; děje

se tak pouze výjimečně a vždy jenom na základě výslovného ustanovení zákona (srov.

např.  §  187 odst.  3  o.  s.  ř.).  Nestanoví-li  zákon takovou výjimku,  platí,  že  každou

skutečnost lze dokazovat jakýmkoli důkazním prostředkem, pomocí nějž lze stav věci

zjistit.“254

251 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 242 – 243.

252 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s 85.
253 Rozsudek NS ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 3 Cdon 385/96; rozsudek NS ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 30

Cdo 4505/2010.
254 Nález ÚS ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. I ÚS 687/10.
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2.4 Provádění důkazů v rámci EU

Jak  vyplývá  z informací  uvedených  v předešlých  kapitolách,  soud  provádí

důkazy  zpravidla  při  jednání.  Avšak  ve  zvláštních  případech,  při  splnění  zákonem

stanovených podmínek,  je možné přistoupit  k provedení důkazu mimo jednání,  nebo

prostřednictvím dožádaného soudu. Institut dožádání, tak jak jej stanoví § 39 a § 122

OSŘ, se ovšem vztahuje pouze na území České republiky.255

Pokud  vznikne  potřeba  provedení  některého  důkazu  dožádaným  soudem

v cizině, aplikuje se právní úprava odlišná od OSŘ. V rámci EU jde o nařízení Rady EU

(ES) 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při provádění důkazů v řízení ve

věcech  občanských  a  obchodních,  s účinností  od  1.  1.  2004  (dále  jen  „nařízení“).

Pro styk  se  státy,  které  nejsou  členy  EU,  platí  právní  režim  regulovaný  Haagskou

úmluvou  o  provádění  důkazů  v cizině  ve  věcech  občanských  a  obchodních  z roku

1970.256

Výše  citované  nařízení  zavádí  rychlý  a  přímý  systém  dožádání  mezi  soudy

členských států.  Existují  dvě možnosti,  jak si  soud může počínat  při  dokazování  ve

vztahu k jinému členskému státu. Buď požádá cizozemský soud o provedení určitého

důkazu,  nebo  sám  přímo  provede  důkaz  v cizím  státě,  a  to  pouze  se  souhlasem

příslušného ústředního orgánu tohoto cizího státu.257

Žádost o provedení důkazu se podává na zvláštním formuláři, který je součástí

přílohy nařízení, a musí obsahovat stanovené náležitosti (čl. 4 nařízení): dožadující a

popř. dožádaný soud; jména a adresy stran a popř. jejich zástupců;  povaha a předmět

případu a krátké shrnutí skutečností;  popis dokazování, jež má být provedeno. Pokud

má  být  vyslechnuta  osoba,  je  nezbytné  rovněž  specifikovat  otázky,  které  mají  být

zodpovězeny, nebo skutečnosti, kterých se výslech týká, popř. se odkáže na zákonná

ustanovení  o  právu odepřít  výpověď dle  právního  řádu  dožadujícího  soudu.  Žádost

zpravidla předává soud, u kterého bylo řízení zahájeno nebo se jeho zahájení zamýšlí, a

to přímo příslušnému soudu jiného členského státu.258

255 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 246.

256 KUBIŠTOVÁ & CO. Zajišťování a provádění důkazů v rámci členských států EU [online]. 2015 [cit.
12.  2.  2015].  Dostupný  z WWW:  <http://www.kubistovaco.cz/cs/detail/11-zajistovani-a-provadeni-
dukazu-v-ramci-clenskych-statu-eu/?PHPSESSID=77293a9efd06912b4a9e00616e2b5214>.

257 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. Praha:
Linde, 2014, s. 246.
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Dožádaný soud je povinen zaslat do sedmi dnů od přijetí žádosti dožadujícímu

soudu  potvrzení  o  přijetí.  Žádost  musí  být  vyřízena  bez  prodlení  a  nejpozději  do

devadesáti dnů od jejího přijetí. Při vyřizování žádosti dožádaný soud jedná v souladu

s právními  předpisy  svého  státu,  pokud  dožadující  soud  nepožádal  o  postup  dle

tuzemského právního řádu a pro takový postup neexistují žádné překážky. Při provádění

důkazů dožádaným soudem je  možná přítomnost  zástupců dožadujícího  soudu nebo

účastníků řízení, popř. jejich zástupců. Po úspěšném vyřízení žádosti zašle dožádaný

soud dožadujícímu soudu neprodleně  listiny o vyřízení  žádosti,  popř.  vrátí  doklady,

které v souvislosti s žádostí obdržel.259

Pokud jde o přímé dokazování dožadujícím soudem v cizím státě, platí, že může

být  provedeno  pouze  na  základě  dobrovolnosti,  o  čemž  musí  být  dotčené  osoby

poučeny. Použití donucovacích prostředků tedy nepřichází v úvahu. I v tomto případě je

dožadující  soud  povinen  podat  žádost,  adresovanou  ústřednímu  orgánu  nebo

příslušnému orgánu dožádaného státu, který věc vyřídí do třiceti dnů. Dožadující soud

při provádění důkazu postupuje v souladu s právním řádem svého členského státu.260

258 KUBIŠTOVÁ & CO. Dokazování dožádaným soudem na základě žádosti předané přímo dožadujícím
soudem [online]. 2015 [cit. 12. 2. 2015]. Dostupný z WWW: <http://www.kubistovaco.cz/cs/detail/20-
dokazovani-dozadanym-soudem-na-zaklade-zadosti-predane-primo-dozadujicim-soudem/?
PHPSESSID=77293a9efd06912b4a9e00616e2b5214>.

259 Tamtéž.
260 Tamtéž.
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3 EXKURZ: KÁRNÁ ODPOVĚDNOST SOUDCE

V první a druhé části této práce se nesčetněkrát píše o rozličných povinnostech

soudcových. Pro každého soudce by mělo být samozřejmostí počínat si tak, aby svým

jednáním naplnil  podstatu  povinností,  které  mu ukládá  zákon.  Avšak z povahy věci

vyplývá, že každá povinnost může být porušena, a proto právní řád počítá s takovou

eventualitou  i  v případě  soudců,  čímž  vytváří  podklad  pro  vznik  jejich  kárné

odpovědnosti. 

Právní úpravu kárné odpovědnosti soudce za kárné provinění můžeme rozdělit

do dvou oblastí; jedná se o oblast hmotněprávní a oblast procesní. Na otázky hmotného

práva odpovídá ZSS (§ 86 – § 90). Procesní aspekty řeší ZŘSSZ, který ve vztahu ke

kárné odpovědnosti soudce reguluje příslušnost a složení senátů kárných soudů a rovněž

postup kárných soudů a účastníků v řízení o kárné odpovědnosti soudců; podle tohoto

zákona se postupuje také v případě řízení o způsobilosti soudce vykonávat svou funkci.

3.1 Kárné provinění

Kárným proviněním se rozumí jednak zaviněné porušení povinností soudce261,

jednak zaviněné chování nebo jednání, kterým soudce narušuje důstojnost soudcovské

funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování

soudů.  NS  ve  svém rozhodnutí  podotýká,  že  „je  však  třeba  zdůraznit,  že  skutková

podstata kárného provinění je konstruována jinak, než je tomu např. v trestním zákoně

nebo v zákoně o přestupcích…K tomu, aby kárné provinění nemohlo být zaměněno s

jiným,  musí  však  být,  stejně  jako  trestný  čin  či  přestupek,  blíže  konkretizováno,

tj. osobou pachatele, jakož i místem a dobou spáchání kárného provinění.“262 

Ke vzniku kárné odpovědnosti je nutné zavinění. NS uvádí, že  k naplnění znaků

skutkové podstaty kárného provinění postačí existence nejnižší formy zavinění, kterou

je  nevědomá  nedbalost,  a  to  podle  analogické  aplikace  §  3  a  §  4  přestupkového

zákona.263

261 V praxi může jít např. o zaviněné průtahy v řízení, nepřiměřené vedení jednání, projevy nadržování či
diskriminace jedné ze stran,… WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část
první: řízení nalézací. Praha: Linde, 2014, s. 122.

262 Rozhodnutí NS ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 1 Skno 17/2008.
263 Rozhodnutí NS ze dne 3. 12. 2008, sp. zn. 1 Skno 18/2008.
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NS rovněž judikoval, že kárné provinění soudce nelze spatřovat v nesprávném

rozhodnutí  a  že  k nápravě  takového  rozhodnutí  slouží  cesta  zákonem  stanovených

opravných prostředků. Podle NS kárnému soudu nenáleží hodnotit ani způsob vedení

sporu (pokud nejde o zjevný exces), neboť je záležitostí soudce, jak nařizuje jednání,

jak provádí dokazování a jak rozhodne. V kárném řízení dále nelze postihnout ani tzv.

neodbornost soudce.264 

Další  zajímavou  otázkou,  kterou řešil  NS,  je  porušení  povinnosti  vyplývající

z Instrukce  Ministerstva  spravedlnosti  ze  dne  3.  prosince  2001,  č.  j.  505/2001-Org,

kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Dle NS

je  Instrukce  Ministerstva  spravedlnosti  pouze  podzákonnou  právní  nornou,  a  tudíž

nemůže založit zákonnou povinnost soudce a nelze s ní tedy spojovat ani institut kárné

odpovědnosti.  Kárné  řízení  by  přicházelo  v úvahu  pouze  tehdy,  pokud  by  porušení

ustanovení  kancelářského  řádu  mělo  za  následek  nesplnění  těch  povinností  soudce,

které vyplývají přímo ze zákona.265 

Dle  §  88  odst.  1  ZSS  může  být  za  kárné  provinění  soudci  uloženo  některé

z následujících kárných opatření: důtka; snížení platu až o 30% na dobu nejvíce 1 roku a

při  opětovném kárném provinění,  jehož se soudce  dopustil  v  době před zahlazením

kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let; odvolání z funkce předsedy senátu; odvolání z

funkce soudce. V případě, že se projednání kárného provinění jeví jako postačující, lze

od uložení kárného opatření upustit. 

Zákon dále stanoví, že za více kárných provinění téhož soudce se kárné opatření

uloží podle ustanovení, které se vztahuje na kárné provinění nejpřísněji postižitelné. Za

drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování může orgán státní správy

soudů, který je oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení, uložit soudci výtku,

avšak pouze za předpokladu, že takový postup je postačující.

Jak  lze  dovodit  z formálního  uspořádání  zákona  i  z materiální  stránky  věci,

nejpřísnějším  postihem  soudce  v důsledku  spáchání  kárného  provinění  je  uložení

kárného opatření, které spočívá v jeho odvolání z funkce. ÚS soud chápe toto opatření

jako krajní možnost pro výjimečné případy, a proto upozorňuje na fakt, že podmínky

pro jeho uložení musejí být vykládány restriktivně.266 

264 Rozhodnutí NS ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 1 Skno 13/2008.
265 Rozhodnutí NS ze dne 21. 6. 2006, sp. zn. 1 Skno 2/2006.
266 Nález ÚS ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. III. ÚS 1076/07.
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Kárná odpovědnost soudce zaniká, pokud nebyl do tří let od spáchání kárného

provinění podán návrh na zahájení kárného řízení. 

3.2 Kárné řízení

Jak uvádím výše, řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců upravuje zvláštní

zákon – ZŘSSZ. V minulosti existovala možnost v kárném řízení dle tohoto právního

přepisu  projednat  nejen  kárné  provinění,  ale  také  odpovědnost  soudce  za  přestupek

podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za splnění

podmínky,  že soudce o projednání přestupku v kárném řízení požádá orgán příslušný

k projednání přestupku. Tento eventuální postup byl zrušen významnou novelou ZŘSSZ

přijatou v roce 2008 (zákon č. 314/2008 Sb.) s účinností k 1. 10. 2008; v současnosti se

přestupek, kterého se soudce dopustil, projednává vždy v dikci přestupkového zákona.

ZŘSSZ ve svém § 25 zakotvuje pro účely kárného řízení přiměřené použití ustanovení

trestního  řádu267,  nestanoví-li  ZŘSSZ  jinak  nebo  nevyplývá-li  z  povahy  věci  něco

jiného.

Kárným soudem je Nejvyšší správní soud, který ve věcech soudců rozhoduje ve

zvláštních kárných senátech. Kárné senáty NSS ve věcech soudců jsou v této době tři:

senát č. 11 (předseda senátu Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec), senát č. 13 (předseda

senátu JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M.) a senát č. 16 (předseda senátu prof. JUDr.

Petr Průcha).268 

Složení šestičlenného kárného senátu specifikuje § 4 odst. 1 ZŘSSZ. Senát tvoří

předseda senátu, jeho zástupce, soudce a tři přísedící. Předseda senátu je soudcem NSS,

jeho zástupce je soudcem NS, člen senátu z řad soudců je soudcem vrchního, krajského

nebo  okresního  soudu;  týká-li  se  kárné  řízení  soudců  rozhodujících  ve  správním

soudnictví,  je  předsedou  senátu  soudce  NS  a  jeho  zástupcem  soudce  NSS.  Mezi

přísedícími musí být vždy nejméně jeden státní zástupce, jeden advokát a jedna osoba

vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve

věcech soudců. Funkční období senátu pro řízení ve věcech soudců je pětileté.

M.  Bobek  uvádí,  že  jde  o  dosti  komplikovaný  a  profesně  pestrý  model

rozhodování,  ve  kterém  jsou  spatřována  mnohá  úskalí.  Soudcovská  veřejnost  má

267 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. 
268 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD.  Kárné senáty  [online]. 2014 [cit. 20. 2. 2015].  Dostupný  z WWW:

<http://www.nssoud.cz/Karne-senaty/art/587?menu=292>.
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největší výhrady jednak k účasti nesoudců při rozhodování o kárné odpovědnosti soudce

(v kárném senátu soudci nemají dokonce ani většinu), jednak k omezení kárného řízení

pouze  na  jednu  instanci269,  což  je  považováno  za  protiústavní  porušení  práva  na

spravedlivý proces s odkazem na následující argument: „Pokud má v českém právním

řádu každý zloděj (ústavně zaručený) nárok na dvě instance, tak proč by ho neměl mít

kárně stíhaný soudce?“.270

Kárné řízení lze zahájit pouze na návrh, který musí být podán nejpozději do šesti

měsíců ode dne,  kdy se navrhovatel  dozvěděl  o skutečnostech týkajících se kárného

provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu (lhůta subjektivní); nejpozději však

do tří let ode dne spáchání kárného provinění (lhůta objektivní). Dle § 8 odst. 2 ZŘSSZ

(s přihlédnutím k § 128 ZSS) jsou návrh na zahájení kárného řízení oprávněni podat:

a) prezident republiky proti kterémukoliv soudci;

b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci;

c) předseda NS proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a dále proti soudci soudu

nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je

NS vrcholným soudním orgánem;

d) předseda  NSS  proti  kterémukoliv  soudci  tohoto  soudu  a  proti  soudci  soudu

nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je

NSS vrcholným soudním orgánem;

e) předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu

a dále proti soudci soudu nižšího stupně;

f) předseda  krajského  soudu  proti  kterémukoliv  soudci  příslušného  krajského

soudu a proti soudci okresního soudu;

g) předseda  okresního  soudu  proti  soudci  příslušného  okresního  soudu  a  proti

soudci jiného okresního soudu.

Návrh na zahájení kárného řízení musí obsahovat jméno a příjmení soudce, proti

kterému směřuje; popis skutku, v němž je spatřováno kárné provinění; označení důkazů,

o které se návrh opírá; popř. návrh na uložení konkrétního kárného opatření, kterým

ovšem senát kárného soudu při svém rozhodování není vázán.

269 Před  výše  zmíněnou  novelou  z roku  2008  bylo  kárné  řízení  dvojinstanční  –  v prvním  stupni
rozhodovaly vrchní soudy a odvolací instancí byl NS.

270 BOBEK, M. Odpovědnost a disciplína soudce (v přerodu?). Právní rozhledy. 2011, č. 14, s. 505.
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Účastníky řízení o kárné odpovědnosti soudce jsou navrhovatel a soudce, proti

němuž  směřuje  návrh  na  zahájení  tohoto  řízení  (tzv.  kárně  obviněný).  Podmínky

upravující průběh kárného řízení stanoví ZŘSSZ v § 12 – § 18. 

Při  rozhodování  o  kárném  provinění  soudce  může  senát  dojít  k několika

závěrům. V případě zjištění, že kárně obviněný spáchal kárné provinění, senát vysloví

jeho vinu a uloží mu kárné opatření, nebo upustí od uložení kárného opatření v souladu

s § 88 odst. 3 ZSS. K tomu Vrchní soud v Praze vyjádřil názor, že i pro kárné řízení je

vyloučen zákaz dvojího postihu za jediný čin a že „je věcí orgánu státní správy soudů,

aby si  včas  náležitě  ujasnil,  o  jak závažný delikt  v činnosti  soudce se jedná a  jaký

způsob jeho postihu pokládá za tomu odpovídající.“271 

Pokud kárný senát během řízení dospěje k závěru, že kárně obviněný se kárného

provinění  nedopustil  nebo mu  je  nelze  prokázat  nebo  nebylo  prokázáno,  že  se  stal

skutek, pro který se řízení vede, anebo tento skutek není kárným proviněním, vynese

zprošťující rozhodnutí a kárně obviněný má nárok vůči státu na náhradu nákladů účelně

vynaložených v souvislosti s kárným řízením.

Dalším možným procesním postupem je  zastavení  kárného řízení,  jestliže  za

ústního jednání vyjde najevo některý z důvodů zastavení  uvedených v § 14 ZŘSSZ

(např.  opožděné podání návrhu na zahájení  řízení  nebo jeho zpětvzetí,  zánik funkce

soudce, zánik odpovědnosti soudce za kárné provinění,…).

Zákon  výslovně  stanoví,  že  proti  rozhodnutí  v kárném  řízení  není  přípustné

odvolání, avšak umožňuje soudci podat návrh na obnovu kárného řízení, a to do tří let

od právní moci rozhodnutí senátu. Jak již bylo zmíněno, někteří na nemožnost odvolání

v kárném řízení  hledí  jako na jasné poručení  práva na spravedlivý proces.  ÚS však

judikoval, že v takové právní úpravě protiústavnost neshledává, a to především z toho

důvodu, že kárné řízení je řízením disciplinárním a nikoli řízením o trestním obvinění,

v důsledku čehož na kárné řízení nelze vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 1 Dodatkového

protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.272

Opatření  potřebná  k  výkonu  uloženého  kárného  opatření  provede  příslušný

orgán státní správy soudu (viz § 118 a násl. ZSS), k němuž je soudce přidělen k výkonu

své funkce. Kárné opatření spočívající ve snížení platu se uplatní od prvního dne měsíce

následujícího po dni právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření. 

271 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. 1 Ds 26/2006.
272 Nález ÚS ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09.
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Po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření se na

soudce hledí, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán. Jestliže výkon kárného opatření

do té doby neskončil,  kárný postih se zahlazuje vykonáním kárného opatření.  Kárná

opatření uložená před 1. 10. 2008 (tedy před účinností již zmiňované novely ZŘSSZ) se

zahlazují po uplynutí  jednoho roku od právní moci tohoto rozhodnutí a v případném

dalším  kárném  řízení  k nim  nelze  při  ukládání  kárného  opatření  přihlížet  jako

k přitěžující okolnosti.273

Tuto část své práce o kárné odpovědnosti soudce končím dvěma sympatickými

výroky M. Bobka z jeho výše citovaného článku:

„Kárné řízení je, stejně jako mnoho jiných věcí v justici,  primárně o lidech a

hodnotách,  nikoli  o  institucích  a  procesech.  To  pochopitelně  neznamená,  že

instituce a procesy nemají význam. Mají. Ale bez lidí a hodnot jsou prázdné.“274

„Kvalita  soudců nikdy nebude odvislá  od toho,  zda  někde na  konci  je  tvrdý

klacek (pozn.:  ve smyslu kárné odpovědnosti soudce), ale od otázky,  kdo, za

jakých podmínek a proč je soudcem jmenován.“275

273 Rozhodnutí NSS ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. 11 Kss 1/2008.
274 BOBEK, M. Odpovědnost a disciplína soudce (v přerodu?). Právní rozhledy. 2011, č. 14, s. 510.
275 Tamtéž, s. 511.
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ZÁVĚR

V úvodu  této  diplomové  práce  jsem  si  stanovila  hlavní  cíl  –  prozkoumat

postavení  soudce,  tedy  jeho  práva,  povinnosti  a  činnost,  v kontextu  procesního

dokazování, se  zvláštním zaměřením na provádění důkazů. Věřím, že jsem svému cíli

úspěšně  dostála  a  že  se  mi  podařilo  vytvořit  odborný  text,  který  podává  ucelené

informace  o důkazním řízení  a  především o významné  a nezastupitelné  roli  soudce

v průběhu tohoto procesu. 

Tato  práce  vychází  z teoretického  pohledu  na  danou  tematiku,  avšak  na

mnohých  místech  je  text  obohacen  o  zajímavé  názory  pramenící  z praxe,  jednak

z rozhodovací  činnosti  Ústavního  soudu  ČR,  Nejvyššího  soudu  ČR,  Nejvyššího

správního soudu ČR, Vrchního soudu v Praze a také některých krajských soudů, jednak

z publikací pana K. Svobody, soudce Krajského soudu v Plzni, který čtenáře přímo a

jasně seznamuje se svými často kritickými postoji ve vztahu k současné právní úpravě,

což umožňuje nahlédnout pod pokličku praktického uplatňování zákonem stanovených

institutů a zároveň podněcuje osobní uvědomění, že věci nemusejí být takové, jaké se na

první  pohled  mohou  zdát,  a  že  je  důležité  si  vždy vytvořit  a  zachovat  svůj  vlastní

jedinečný úsudek.

V následujících řádcích krátce shrnu výsledky svého bádání, které pro mě bylo

velmi  zajímavou  činností  a  které  mi  přineslo  nespočet  užitečných  informací

použitelných nejen na akademické půdě fakulty, ale i v běžném životě.

Dokazování je často označováno jako vrchol celého civilního procesu, a s tímto

pohledem  nelze  jinak  než  souhlasit.  Během  důkazního  řízení  totiž  dochází,

prostřednictvím interakce mezi soudem a účastníky, popř. součinností některých dalších

osob,  ke  shromažďování  skutkových  zjištění  nezbytných  pro  vydání  meritorního

rozhodnutí. Lze tedy dovodit, že bez dokazování není rozhodnutí (samozřejmě, tak jak

bývá v právu zvykem, i zde mohou existovat určité výjimečné případy), což by ve svém

důsledku  vedlo  k porušení  principu  zákazu  denegatio  iustitiae  (tj.  odepření

spravedlnosti), který vyjadřuje povinnost soudce řádně rozhodnout předložený spor.

V důkazním řízení, a v civilním procesu vůbec, osoba soudce vystupuje jako tzv.

nezúčastněný  třetí,  myšleno  tak,  že  stojí  „nad“  sporem o  právo,  který  vznikl  mezi

účastníky řízení. Soudce je z titulu své veřejné funkce nadán pravomocí autoritativně
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rozhodovat o subjektivních právech a povinnostech jiných osob, čímž mnohdy velmi

výrazně zasahuje do jejich životů. Právní řád proto věnuje regulaci právního postavení

soudce dostatečnou pozornost a zajišťuje tak naplnění smyslu soudnictví jako takového,

jenž lze spatřovat v poskytování ochrany právům. 

Základní  východisko  postavení  soudce  (v  civilním  ale  i  trestním  řízení),

zakotvené primárně na ústavní úrovni, je vymezeno prostřednictvím zásady nezávislosti

a nestrannosti soudce, ze které pramení všechny ostatní související instituty. Soudce je

tedy při výkonu svého povolání nezávislý a jeho nezávislost  garantují mnohé právní

nástroje; dle ÚS však tyto garance nelze považovat za soudcovská privilegia.

Jednotlivá práva a  povinnosti,  která  stanoví rámec činnosti  soudce v průběhu

civilního  procesu,  spočívají  jednak  v ZSS  (tento  předpis  je  platný  i  pro  trestní

soudnictví) a také v OSŘ. Z dikce zákona je zřejmé, že zákonodárce věnuje pozornost

především  stanovení  povinností  soudce;  z mého  úhlu  pohledu  je  tato  tendence

pochopitelná  a  vyvstává  z  charakteru  soudcovské  profese.  Myslím  si,  že  je  třeba

rozlišovat  dvě roviny života soudce – jednak život  osobní,  ve kterém soudci  svědčí

všechna subjektivní práva (až na určité výjimky) jako ostatním lidem a jednak život

veřejný, kdy soudce dobrovolně vykonává svou funkci, která je zcela přirozeně spojena

s vysokými  nároky nezbytnými  pro  řádné  fungování  justice,  s čímž  jde  ruku  v ruce

stanovení  konkrétních  povinností,  jež  v některých  případech  prosakují  i  do  sféry

osobního  života,  spíše  než  práv.  Je  nutno  podotknout,  že  někteří  autoři  ve  svých

publikacích  poukazují  na  stálé  rozšiřování  zákonných  povinností  (ve  smyslu

specifických  povinností  stanovených  OSŘ),  které  soudce  při  jeho  práci  omezují  a

znesnadňují tak reagovat na různorodost a rozmanitost jednotlivých případů.

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  postavení  soudce  při  dokazování  vychází

z komplexního  souboru  požadavků,  přičemž  některé  se  uplatňují  napříč  celým

soudnictvím a některé se týkají pouze občanského soudního řízení. V důkazním řízení

se různou měrou projevuje aktivita soudu a účastníků řízení, můžeme říci, že se tak děje

v závislosti na aktuální fázi, ve které se dokazování nachází. 

Počáteční fáze dokazování je spojena především s činností účastníků řízení, kteří

mají  povinnost  navrhnout  důkazy k prokázání  rozhodných skutečností.  O tom,  které

důkazy jsou z hlediska předmětu řízení relevantní a budou dále provedeny, rozhoduje

soud.  Soud  rovněž  může,  při  slnění  zákonných  podmínek,  rozhodnout  o  provedení
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jiných než účastníky navržených důkazů. Aby bylo možné důkazy provést, musí být

nejdříve obstarány. Obstarání důkazů zajišťuje ve většině případů soud, avšak účastníci

řízení jsou povinni poskytnout náležitou součinnost. 

Po navržení a obstarání důkazních prostředků dokazování směřuje k fázím, které

jsou výlučně věcí soudu – jde o provádění a hodnocení důkazů. Soudce provádí důkazy

zpravidla  během  jednání,  při  kterém  se  osobně  setkává  s účastníky  řízení  či  jejich

zástupci. Všechny osoby, jež se účastní soudního jednání, musí dbát o zachovávání jeho

důstojnosti. Způsob provedení jednotlivých důkazních prostředků stanoví zákon. Pokud

takové ustanovení chybí, pak je na soudci, aby určil, jak ten který důkaz provede.

V okamžiku,  kdy  soudce  dospěje  k názoru,  že  rozhodné  skutečnosti  tvrzené

účastníky řízení  jsou dostatečně  důkazně podloženy,  důkazní  řízení  spěje  ke svému

závěru. Z § 132 OSŘ plyne,  že soudce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý

důkaz  jednotlivě  i  v jejich  vzájemné  souvislosti  –  zde  se  projevuje  zásada  volného

hodnocení důkazů. Avšak je třeba mít na paměti,  že volná úvaha soudce se vztahuje

pouze  k hodnocení  pravdivosti  důkazů.  Jestliže  soudce  nahlíží  na  důkazy  z dalších

hledisek (zákonnost a závažnost důkazů), vždy při tom vychází ze zákona. 

Postavení soudce upravuje řada právních i etických norem, ke kterým se váže

množství teoretických i praktických konstrukcí, východisek, názorů; někteří souhlasí,

jiní  kritizují,  ve  snaze  najít  ideální  řešení,  které  „konečně“  přinese  jistotu  skvěle

fungujícího  soudního  systému.  Dle  mého  názoru  však  ani  sebelepší  právní  řád

neznamená nic více a nic méně než formální prohlášení o tom, co je žádoucí, protože

v konečném důsledku je to vždy jen a jen o každém člověku – soudci, jak se postaví

k výkonu své profese. Velmi souzním s názorem všech, kteří tvrdí, že soudnictví může

být pouze tak dobré, jako jsou soudci v něm.

Svoji  diplomovou  práci  uzavírám  moudrými  slovy  z písně  Iva  Jahelky:  „…

chápu, že musíte mít z toho všeho zákonitě hlavu jako dýně, věřte mi, že než-li v té

soudní síni, lepší hledat pravdu je ve víně.“276

276 JAHELKA, I. Poučení pro účastníky  vstupující do jednací síně. CD Pojízdná soudírna, 2001.
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- SOUDCOVSKÁ UNIE ČR.  O soudcovské etice;  Etika – od teorie k praxi (aneb

„Dost  bylo  teorie,  je  čas  jednat“),  J.  Vyklický [online].  2011  [cit.  8.  1.  2015].

Dostupný  z WWW:  <http://www.sucr.cz/zpravy-a-stanoviska/quo-vadis/39-o-
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Ústavní soud ČR
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- rozsudek NS ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 3 Cdon 385/96, www.nsoud.cz

- rozsudek NS ze dne 28. 12. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1705/99, www.nsoud.cz
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- rozsudek NS ze dne 3. 11. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3071/2010, www.nsoud.cz
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- rozsudek NS ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. 32 Cdo 1124/2014, www.nsoud.cz
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- rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 12 Cmo 407/2011-62

- rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2014, sp. zn. 12 Cmo 443/2013-69
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214/2002
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Diplomové práce
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Univerzita Karlova, Právnická fakulta,  Katedra občanského práva. Vedoucí práce
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- ZLATNÍKOVÁ, M. Právní postavení soudce v právním řádu ČR. Praha, 2009. 116
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<http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic>.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Etické zásady chování soudce

Etické zásady chování soudce

vytvořené  na  základě  návrhu  kodexu  chování  soudců  zpracovaného  v   roce  2001

v Bangalore,  přijatého  skupinou  justičních  odborníků  usilujících  o  posílení  etiky

v soudnictví a  podrobeného přezkumu na zasedání zástupců vysokých soudních orgánů

konaného v Haagu v roce 2002.

Preambule

VZHLEDEM K:

-  významu  principu  práva  na  spravedlivý  proces  zakotveného  v mezinárodních

dokumentech týkajících se lidských práv,   ústavních a zákonných předpisech,  právních

zvyklostech,  úmluvách o výkonu soudnictví a soudní  praxi,

-  významu  odborně  způsobilého,  nezávislého  a  nestranného  soudního  orgánu  pro

ochranu  lidských  práv,  dodržování  ústavnosti  a  právního  státu,

-  významu  řádného  výkonu  soudnictví  pro  výkon  všech  dalších  práv,

- významu  důvěry veřejnosti v systém soudnictví a jeho morální autoritu a nezávislost

v moderní  demokratické společnosti,

-  nezbytnosti,  aby soudci, jako jednotlivci i stav, chápali a ctili  soudcovskou funkci

jako  projev důvěry veřejnosti a snažili se udržet a posílit  důvěru v soudní systém,

vznikly  NÁSLEDUJÍCÍ  ZÁSADY,  jejichž  smyslem  je  stanovení  norem  etického

chování soudců. Mají  sloužit soudcům jako vodítko a poskytnout soudnictví  rámec a

interpretační  základ pro úpravu chování  soudců.  Jejich účelem je rovněž napomoci 

členům  výkonných  a  zákonodárných  orgánů,  příslušníkům  ostatních  právnických

86



profesí  a  široké  veřejnosti  lépe  porozumět  a  podporovat  soudnictví.  Vycházejí

z předpokladu,  že  soudci  se  za  své  chování  zodpovídají  příslušným  nezávislým  a

nestranným orgánům a nenahrazují, ale doplňují stávají systém.

I. Nezávislost

Soudcovská  nezávislost  je  pilířem  právního  státu  a  zárukou  práva  na  spravedlivý

proces. Soudce je povinen hájit soudcovskou nezávislost v osobním i profesním životě.

I.1. Soudce vykonává svou funkci nezávisle, na základě vlastního hodnocení skutečností

a  svědomitého  výkladu  a  aplikace  zákona.  Nepodléhá  žádným  vlivům,  zájmům,

zásahům, nátlaku a výhrůžkám.

I.2. Soudce podporuje kontrolu plnění soudcovských povinností i vysokých nároků na

chování  soudců,  směřujících  k posílení  důvěry  veřejnosti  v soudnictví,  která  je

nezbytným předpokladem jeho nezávislosti.

II. Nestrannost

Nestrannost je základním předpokladem a znakem výkonu funkce soudce.

II.1. Soudce vykonává svou funkci vždy nestranně, nezaujatě a bez předsudků.

II.2.  Při  výkonu funkce  i  v osobním životě  se  soudce  vždy chová  způsobem,  který

neohrožuje důvěru odborné i laické veřejnosti, jakož i stran řízení, v jeho nestrannost.

Vyvaruje se chování, které by mohlo vést k jeho vyloučení z projednávané věci.

II.3.  Soudce se zdrží  projevů, které  by mohly ovlivnit  výsledek řízení  nebo vzbudit

pochybnost veřejnosti o nestrannosti řízení, a to jak ve věcech, které osobně projednává,

tak  i  v  ostatních  věcech.  Se  zástupci  sdělovacích  prostředků  jedná  otevřeně,  při

zachování požadavku nezávislosti a nestrannosti soudní moci.

III. Bezúhonnost

Bezúhonnost  je nezbytným předpokladem řádného výkonu a důvěry veřejnosti v řádný

výkon funkce soudce.
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III.1. Soudce se chová tak, aby jeho chování nesnižovalo vážnost soudcovského stavu.

Při plnění své funkce i v osobním životě se vyvaruje jednání, které by mohlo ohrozit

jeho bezúhonnost a tím vážnost soudcovského stavu a podrobuje se omezením z toho

plynoucím.

III.2.  Důležitý  je  nejen  samotný  výkon  spravedlnosti,  ale  i  to,  aby  soudce  svou

bezúhonností a důvěryhodností  přispíval k tomu, aby jeho rozhodnutí  byla  veřejností

vnímána jako spravedlivá.

III.3. Soudce je oprávněn zakládat a být členem organizací sdružujících soudce nebo

zastupujících jejich zájmy.

III.4. Při výkonu funkce soudce nepřijímá dary, výhody, či jiná plnění, která by mohla

vzbudit dojem, že jsou poskytována v souvislosti s výkonem jeho funkce a nepřipustí,

aby  takové  dary,  výhody,  půjčky  či  plnění  přijímala  osoba,  která  je  vůči  němu

v postavení podřízeného, člena rodiny nebo s ním žije v domácnosti.

III.5. Soudce odpovědně vystupuje při správě vlastního majetku a majetku své rodiny a

uzavírá jen takové závazky, jejichž plnění není na újmu řádnému výkonu soudcovské

profese  a  své  finanční  záležitosti  je  povinen  uspořádat  tak,  aby  jich  nemohlo  být

využíváno k nepřípustnému ovlivňování jeho, členů jeho rodiny a osob, žijících v jeho

domácnosti. Soudce usiluje o to, aby stejným způsobem vystupovali i příslušníci jeho

rodiny a osoby žijící s ním v jeho domácnosti.

IV. Důstojnost

Důstojné vystupování při výkonu funkce i v soukromém životě je pro každého soudce

samozřejmostí.

IV.1.  Soudce se při  plnění  své funkce vyvaruje  nevhodného vystupování,  projevů, i

všeho, co by mohlo vzbudit takový  dojem.

IV.2. V řízení před soudem soudce vždy zachovává důstojnost a pořádek. Ke stranám

řízení,  jejich  zástupcům,  svědkům  a  dalším  osobám  se  chová  zdvořile,  korektně  a
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trpělivě.  Stejné  chování  vyžaduje  od  stran  řízení,  zástupců,  soudních  osob,  jakož  i

všech, kteří jsou mu podřízeni.

IV.3.  Zdvořilé  a korektní  vystupování  je soudci vlastní  i  mimo řízení  před soudem,

zejména jedná-li se zaměstnanci soudu.

IV.4.  Při  jednání  se  zástupci  sdělovacích  prostředků  je  soudce  vstřícný  a  zdvořilý.

Nepokládá-li  osobní  sdělení  za  vhodné,  odkáže  zástupce  sdělovacích  prostředků  na

příslušného tiskového mluvčího.

V. Rovnost

Zajištění  rovnosti  před soudem je základním předpokladem řádného výkonu funkce

soudce.

V.1.  Soudce  se  při  své  činnosti  vždy  vyvaruje  jakéhokoli  projevu  diskriminace.

Přistupuje  stejně  ke  každému,  ať  již  jde  o  strany řízení,  svědky,  příslušníky jiných

právních profesí, zúčastněné osoby a jiné soudce.

V.2. Soudce zabrání zaměstnancům soudu a jiným osobám, které jsou mu podřízeny,

aby ať již otevřeně nebo skrytě diskriminovaly osoby vystupující ve věci a nedovolí,

aby  takovým způsobem jednaly strany a zástupci stran řízení.

VI. Odbornost

Odborná  způsobilost  a  pečlivost  jsou  základními  předpoklady  pro  řádný  výkon

soudcovské funkce.

VI.1.  Soudcovské  povinnosti  mají  pro  soudce  přednost  před  veškerými  jeho jinými

profesními činnostmi. Soudce se rovněž věnuje i jiným úkolům, významným pro výkon

soudcovské funkce a chod soudu.

VI.2.  Soudce  soustavně prohlubuje své  odborné znalosti,  využívá  možností  odborné

přípravy a dalšího vzdělávání  nabízených v rámci  soudnictví  i  mimo ně,  sleduje též

vývoj mezinárodního práva.
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VI.3. Soudce neopomíjí prohlubovat a rozvíjet i další své znalosti, zkušenosti a osobní

kvality,  které jsou důležité pro řádný výkon jeho povinností  a pro jeho působení na

veřejnosti jako významné osobnosti.

VI.4. Soudce plní všechny své povinnosti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Zásady chování soudce schváleny 15. Shromážděním zástupců sekcí SU ČR, Brno

26.11. 2005

Zdroj: SOUDCOVSKÁ UNIE ČR.  Etické zásady chování soudce [online]. 2011  [cit.

9.2.2015]. Dostupný  z WWW:  <http://www.soudci.cz/o-nas/eticke-zasady-chovani-

soudce.html>.
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Příloha č. 2: Úřední oděv soudce

ÚŘEDNÍ ODĚV

(soudcovský talár)

1. Úředním oděvem soudců je černý soudcovský talár (dále jen „talár“).

2.  Talár  je  zhotoven  z  černé,  lehké,  vlněné  látky.  Ke zdobení  je  použito  fialového

sametu.

3. Talár se skládá ze dvou částí: dlouhého volného pláště a pláštěnky.

4.  Přední  díl  pláště  je  hladký,  se  svislými,  mírně  zešikmenými  úzkými

dvouvýpustkovými  kapsami.  Plášť  je  jednořadový,  se  skrytým  zapínáním  na  čtyři

knoflíky.  Levý  přední  okraj  pláště  je  zpracován  na  lištu  se  čtyřmi  vyšitými

knoflíkovými  dírkami.  Zadní  díl  je  hladký,  u  spodního  okraje  mírně  rozšířený,  se

středovým švem, na který navazuje jednostranný podložený rozparek. Délka rozparku je

38 - 42 cm, podle délky taláru. Středový šev zadního dílu, kraje, boční a náramenicové

švy jsou prošity strojem v šířce 0,6 cm. Lišta na levém předním dílu je prošita strojem v

šíři 5 - 6 cm od okraje. Dolní okraj pláště je dvakrát založen a strojem prošit v šířce 2,5

cm. Plášť je opatřen podšívkou do jedné poloviny předního a zadního dílu. Boční kapsy

jsou zhotoveny ze stejné látky jako podšívka pláště.

5.  Rukávy jsou  hlavicové,  dvoušvové  a  opatřené  podšívkou.  Dolní  okraj  rukávů je

zakončen černou manžetou v šířce 16 cm z černého hedvábného moire. Manžeta je v

horní části volná, opatřená úzkou lemovkou z fialového sametu.

6. Součástí talárového pláště je pláštěnka, pevně spojená s pláštěm v průkrčníku a pod

šálovou klopou. Délka pláštěnky je 5 cm nad pas. Pláštěnka se skládá ze tří částí, a to

zadního dílu  bez  středového švu a  ze  dvou předních  dílů.  Dolní  okraj  pláštěnky je

ozdoben 7 cm širokou légou (pruhem lemu) z fialového sametu. Ve stranových švech

pláštěnky - v šířce légy - je zpracován protizáhyb podšívky (moiré). Celá pláštěnka je

opatřena podšívkou.

7. Límec taláru je šálový a jeho délka končí u délky pláštěnky. Středem zadního dílu

límce prochází šev. Šířka převěsu v nejširší části límce je 7 cm, na středu zadního dílu

límce 5 cm. Límec je potažen fialovým sametem.
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8. Soudcovský talár je vyráběn ve třech velikostech, odvozených z celostátní statistiky

průměru postav, s následujícími základními údaji měr:

a) velikost (taláru)        I.        II.         III.

  aa)délka taláru        110 cm 115 cm 120 cm

  ab)objem hrudníku 100 cm 105 cm 112 cm

  ac)délka rukávů       70 cm   74 cm   78 cm

b) shora uvedené údaje odpovídají v průměru výšce 

    postavy do             165 cm 175 cm 185 cm

9. Tato úprava úředního oděvu je jednotná pro všechny soudce a přísedící okresních a

krajských soudů i pro soudce vrchních soudů.

Pozn.: § 38 odst. 1 níže uvedené Instrukce Ministerstva spravedlnosti stanoví, že soudci

nosí při jednání v občanském soudním řízení, včetně projednání opravných prostředků,

bylo-li  nařízeno  jednání,  na  občanském obleku  úřední  oděv.  Úřední  oděv  musí  být

přizpůsoben postavě soudce a udržován v náležitém stavu. Nosit jej lze jen v souvislosti

s jednáním. V odst. 2 téhož ustanovení je dále uvedeno, že občanské oblečení soudců

musí vždy odpovídat důstojnosti soudní osoby, která musí zároveň dbát, aby ani její

zevnějšek nepůsobil rušivě (úprava vlasů, vousů, ošacení apod.).

Zdroj: Příloha č. 10 Instrukce Ministerstva spravedlnosti, ze dne 3. prosince 2001, č. j.

505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní

soudy, v platném znění.
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Příloha č. 3: Úprava jednací síně

ÚPRAVA JEDNACÍ SÍNĚ

I.

   Za jednací síně určí  předseda soudu zpravidla  nejprostornější  místnosti  v budově

soudu. Při určení jednací síně pro projednávání trestních věcí je vždy prioritou zajištění

nerušeného  jednání,  tj.  především  bezpečnosti  senátu  (samosoudce)  a  dalších  osob

přítomných v jednací síni. Jednací síň má být podle možnosti situována tak, aby okna

byla  po  straně  místnosti.  Stůl  nebo  lavici  pro  obviněného  je  třeba  umístit  tak,  aby

příslušníci Vězeňské služby měli dostatek

prostoru pro zajištění bezpečnosti senátu (samosoudce) a dalších osob v jednací síni.

Dovoluje-li to stav soudní budovy, je třeba určit jednací síň tak, aby s ní souvisela i

poradní síň. Tyto síně se na dveřích zvenčí označí nápisy „Jednací síň“, „Poradní síň“.

   Na viditelném místě při vchodu do jednací síně se upevní seznam projednávaných

věcí. Vedle něho se dále upevní poučení pro osoby vstupující do jednací síně ve znění:

   „Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy

sejmuta.  Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří

jsou při  projednávání  věci  ve  službě,  a  dále  pro  ženy v případech,  kde  to  pravidla

společenského chování připouští.

   Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat se je

možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce).

   K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní

projevy musí být hlasité a srozumitelné.

   Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce)

ve stoje.

   Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují „pane – paní – slečno“ s

připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje

(např.  „pane  předsedo,  pane  přísedící,  pane  obhájce,  pane  doktore,  paní  státní

zástupkyně, pane znalče, pane svědku“ apod.).

   Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny.

Zejména  není  dovoleno  v  jednací  síni  mluvit  bez  souhlasu  předsedy  senátu

(samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v přestávce.
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   Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynů se musí všichni přítomní

podřídit.

   Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje též o tom, zda je možno v průběhu soudního

jednání  pořizovat  obrazové  záznamy  nebo  uskutečňovat  obrazové  nebo  zvukové

přenosy z jednací síně.  S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce  lze pořizovat

zvukové  záznamy.  Jestliže  by  však  způsob  jejich  provádění  mohl  narušit  průběh

jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.

   Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní, nebo s jinými předměty, které jsou

způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek, výjimka platí jen pro příslušníky

ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě“.

II.

   Na  čelní  stěně  jednací  síně  musí  být  umístěn  státní  znak  České  republiky.  Jiná

výzdoba (emblémy, plakáty, nástěnky apod.) není v jednací síni přípustná.

   Jednací  síň  může  být  vybavena  hodinami  a  telefonem  s  úpravou  znemožňující

přepojovat  hovory  do  jednací  síně.  Okna  mohou  být  opatřena  záclonami,  případě

chráněna roletami před nadměrným slunečním zářením. Stěny jednací síně mohou být

obloženy dřevěným obkladem.

   Malba jednací síně má být světlá a bez rušivého vzorku.

   Jednací síň, zejména nad soudním stolem, musí být řádně osvětlena.

   Jednací síň, včetně podlahy, musí být udržována v řádném stavu a čistotě.

III.

   Stůl, u něhož zasedá soud (dále jen soudní stůl), se umísťuje pokud možno před plnou

zdí na pódiu asi 15 až 20 cm vysokém tak, aby se jeho okraj kryl  s okrajem pódia.

Vedle soudního stolu je na pódiu umístěn stůl zapisovatele, pokud soudní stůl není již

upraven i s místem pro zapisovatele.

   Soudní stůl stejně jako stůl zapisovatele je na čelní i na bočních stranách plně zakryt

výplní v barvě stolu, nebo tmavým závěsem.

   Před  soudním  stolem  lze  zřídit  malou  přepážku  (řečniště)  pro  vypovídajícího

obviněného, účastníka, svědka atp.
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IV.

   V jednací síni je třeba vyhradit prostor pro veřejnost s odpovídajícím počtem míst k

sezení. Prostor pro veřejnost se zřizuje v dostatečné vzdálenosti  od soudního stolu a

stolů státního zástupce a obhájce nebo účastníků a jejich právních zástupců.

   Ve velkých jednacích síních, určených pro projednávání věcí, kde je třeba počítat s

větší účastí veřejnosti, má být prostor pro veřejnost zpravidla oddělen přepážkou.

V.

   Tam, kde není u soudu zřízena šatna, je třeba věšáky na svrchní oděv umístit u zadní,

popřípadě na zadní stěnu jednací síně nebo na boční stěnu u vchodu do jednací síně.

VI.

   Nábytek a případné dřevěné obložení v jednací síni má být stejného stylu a barvy,

pokud možno v tmavších odstínech.

   Mimo stanovené vybavení  nesmí  být  v  jednací  síni  jiný nábytek  (regály,  skříně,

registratury apod.).

   Jiná trvalá úprava jednací síně je možná jen se souhlasem předsedy krajského soudu, u

vrchních soudů se souhlasem jejich předsedy,  přičemž vždy musí  být  přihlédnuto k

zajištění bezpečnosti senátu (samosoudce) a dalších osob přítomných v jednací síni.

Pozn.:  K věci  se  vyjadřuje  také  §  39  a  násl.  níže  uvedené  Instrukce  Ministerstva

spravedlnosti: 

§ 39

(1) Jednací  síň  musí  být  upravena tak,  aby odpovídala  vážnosti  soudního

jednání a rozhodování. Musí být řádně uklizena, větrána a osvětlena.

(2) V  soudní  budově  lze  konat  jednání  zásadně  jen  v jednacích  síních

upravených podle této instrukce.

(3) Rozhodne-li  předseda senátu (samosoudce)  o tom, že v rámci  opatření

proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek,

správa soudu podle jeho požadavku zajistí vydání příslušného počtu vstupenek

odpovídajícímu počtu míst  k sezení  pro veřejnost v jednací  síni  a  poskytne  i

další součinnost (např. zajistí zaměstnance k vydávání vstupenek před jednací

síní).
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(4) Zabezpečení jednacích síní, kde jsou projednávány utajované informace,

stanoví zvláštní předpisy.

§ 40

(1) U věcí projednávaných senátem sedí předseda senátu vždy uprostřed.

(2) Zapisovatel sedí vždy vedle senátu (samosoudce) tak, aby měl zajištěn dostatek

světla  a volnost  pohybu pro úkony spojené s předvoláváním do jednací síně.

Není přípustné, aby zapisovatel seděl mezi členy senátu.

§ 42

(1) Pro  projednávání  občanskoprávních  věcí  jsou  obdobně jako v trestním řízení

před pódiem připraveny stoly se židlemi  pro účastníky řízení  a jejich právní

zástupce,  a  to  vpravo  pro  navrhovatele,  vlevo  pro  odpůrce,  při  pohledu  od

soudního stolu. 

(2) V případě,  že  se  jednání  v občanskoprávní  věci  účastní  státní  zástupce,  nebo

zaměstnanec orgánu sociálně právní ochrany dětí, sedí u boční strany soudního

stolu,  a  to  na  opačné  straně  než  zapisovatel.  Není-li  však  takové  umístnění

prostorově možné, nebo jestliže vybavení jednací síně takovémuto uspořádání

brání,  připraví  se  pro  tyto  zaměstnance  samostatný  stolek  vedle  stolu  pro

navrhovatele s potřebným počtem židlí. 

§ 43

Při  jednání  mohou  být  na  jednacím stole  pouze  spisy,  pracovní  pomůcky  a

předměty související s projednávanou věcí.

 

Zdroj: Příloha č. 11 Instrukce Ministerstva spravedlnosti, ze dne 3. prosince 2001, č. j.

505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní

soudy, v platném znění.
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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 především 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. 

97



Abstract

The main goal of this  master’s  degree thesis  is to provide information about

position of a judge during evidence proceeding in contentious procedure with special

focus  on production  of  evidence.  In  the  text  I  often  use particular  decisions  of  the

Constitutional  Court  of  the  Czech  Republic  and  the  Supreme  Court  of  the  Czech

Republic to demonstrate how theoretical legal institutes are applied in practice. I have

decided to choose this topic because I am very interested in judge’s profession and its

practical aspects especially within evidence proceeding. More reasons for my research

are stated in the very first introductory part of my theses. 

The whole theses is  composed of three parts  and each of them dealing with

different sides of evidence proceeding or position of a judge within the meaning of his

rights, duties, activity and also responsibility. Part One generally characterizes evidence

proceeding and it makes the foundation for following part that is primarily focused on

partial phase of evidence proceeding (i.e. production of evidence). This part is divided

into  four  chapters.  The  first  chapter  describes  contentious  and  non-contentious

procedure and also gives an explanation of main distinctions between these concepts.

The second chapter concerns with basic principles of justice and civil procedure. The

third  chapter  relates  to  the  fundamental  terms  of  evidence  proceeding  such  as  the

concept of evidence, the subject of evidence, means of evidence or phases of evidence.

The first  part  is  finished by the chapter  that highlights  specifics  of evidence  within

remedial procedures. 

Part  Two,  which  contains  four  particular  chapters,  engages  in  producing  of

evidence and position of a judge in the course of this process. In the first chapter of this

part I am dealing with statutory rights and duties of a judge that relate to entire civil

procedure including evidence proceeding. The second chapter provides information on

position  of a  judge during producing of  evidence  from general  point  of  view (with

respect  to  all  means  of  evidence).  The  third  chapter  concentrates  on  producing  of

individual  means  of  evidence  prescribed  in  §  125  OSŘ.  The  last  chapter  is  about

producing of evidence within the EU.

Part Three analyses the issue of disciplinary responsibility of a judge and it is

meant to be a brief excursion for a purpose of supplementing the subject matter of this

thesis.  This  part  includes  two  chapters.  The  first  chapter  defines  a  concept  of
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disciplinary  wrong  and  then  the  second  one  answers  questions  about  disciplinary

procedure. 

And  finally  the  very  last  part  of  my  thesis  contains  general  evaluation  and

conclusions that arise from the text of this thesis.
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