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1. Úvod

Každý obor lidské innosti má sv j základ, své materiální jádro. Pro civilní

ízení je to bezesporu oblast procesního dokazování. Nestranný a nezávislý soudce,

který se nem že ze své libov le odmítnout zabývat ur itou kauzou1, totiž nemá

zpo átku o skutkových okolnostech kauzy, natož pak o teorému objektivní pravdy,

zpravidla žádnou p edstavu. Aby rozhodl, správn  a spravedliv , pot ebuje získat jistou

sumu v domostí. Nezbývá než poukázat na fakt, že soud v podstat  nikdy nezíská úplný

ehled a všechny relevantní informace o projednávané v ci. Na ob anském soudním

ádu pak z stává, aby stanovilo, za jakých podmínek m že soud vydat rozhodnutí

vyhovující i zamítající žalobu z hlediska v cného obsahu, a kdy soud vydává

rozhodnutí s ohledem na nedostatek informací i jiná formální jednání ú astník ízení.

Poznatky d ležité pro vedení ízení a rozhodování soud nezískává pouze cestou

dokazování. Existují i jiné procesní instituty, kterými lze skutkové poznatky v podstat

vytvo it, aniž by je bylo nutno dokazovat. Zárove  se lze ztotožnit s tvrzením, že nejen

skutkové, ale i tzv. procesní poznatky, se mohou stát p edm tem dokazování.2 O t chto

otázkách bude pojednáno níže.

Ve své diplomové práci se zaobírám tématikou dokazování v civilním ízení.

Jako autor jsem si v dom obsáhlosti a teoretické složitosti této problematiky a proto si

ani v této práci nekladu za cíl vytvo it komprehenzivní studii. Sám název napovídá, že

se práce vydává cestou popisu vybraných problém . Mezi nimi míním vyzdvihnout

edevším téma procesních povinností a procesních b emen, které spole  s procesní

koncentrací považuji za charakteristické znaky sporného ízení. Zárove  se hodlám

vyhnout tématice d kazních prost edk , nebo  jakkoliv je zajímavá, považuji obsah

dosud sepsaných prací na dané téma za vy erpávající.

Zám rem této práce je popsat a zhodnotit aktuální úpravu dokazování a

procesních povinností ú astník ízení v civilním ízení. Název práce napovídá, že se

práce ubírá cestou vybraných problém  civilního ízení s citelným d razem na úpravu

sporného ízení nalézacího. Obzvláštní pozornost je tedy kladena na problematiku

1 Postup v souladu se zásadou zákazu denegatio iustitiae, který by vedl k porušení práva na soudní a jinou
ochranu garantovaného l. 36 LZPS.
2 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 9.
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procesních b emen, mezi kterými je nutno vyzdvihnout zejména d kazní b emeno a

jeho význam pro sporné ízení.

Práce je d lena do t í ástí, které se dále d lí na oddíly a pododdíly.

První ást této práce je v nována teorii procesního dokazování. Tato ást

poskytuje obecný p ehled zvolené problematiky a zárove  slouží jako úvod pro další

oddíly. Popisuje zde pojem dokazování jako postup soudu vedoucí ke zjišt ní ur itých

skutkových okolností. Stru  se v nuje ú elu, p edm tu i jednotlivým zásadám, na

nichž procesní dokazování spo ívá.

Druhá ást této práce pojednává o procesních povinnostech. Uvedené oddíly

v podstat  shrnují, jaké chování od ú astník ízení zákonodárce o ekává a jaké jednání

stranám autoritativn  p edepisuje pod hrozbou nejr zn jších sankcí. T ebaže tato ást

textu p edchází materiálnímu jádru této práce a uvádí jej, je mu významov  i obsahov

zcela rovnocenná.

etí ást této práce vysv tluje institut procesních b emen. Klade d raz nejen na

teoretickou pr pravu a historický vývoj dané problematiky, ale i aktuální výskyt

v právním ádu eské republiky a promítnutí do aplika ní praxe.

Text je dokon en ve zn ní zákona . 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu a

zákona . 292/2013 Sb., o zvláštních ízeních soudních, ke dni 12. b ezna 2015.
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2. Obecná teorie procesního dokazování

Teorie civilního procesu vymezuje procesní dokazování jako právem upravený

postup soudu sm ující k utvo ení pot ebných skutkových poznatk  o rozhodných

skute nostech.3 Zpravidla také ozna uje dokazování za páte  civilního procesu.

Vysv tlení je nabíledni, nebo  má-li soud rozhodnout ve v ci samé, neobejde se bez

nezbytných skutkových poznatk  o konkrétních individuálních skute nostech, na nichž

se zakládají a z nichž plynou uplatn né nároky.4 Tyto jediné mohou umožnit dostate né

zjišt ní skute ného stavu v ci.

Výhradním prost edkem, jak m že soud získat pot ebné skutkové znalosti, je

skrze procesní dokazování ovládaném zásadou nestrannosti a nezávislosti soudu a

principem rovnosti stran. Pokud by soudce rozhodnou skute nost zjistil jiným

zp sobem, nemohl by k ní v rozhodování o v ci p ihlédnout, nehled  na možnost jeho

vylou ení z projednávání pro podjatost.5 Výlu  soud hodnotí a rozhoduje

o poznatcích získaných procesním dokazováním. iní tak p i jednání, ovládaném

zásadou p ímosti, ke kterému je nutno p ivolat ú astníky ízení. Dokazování mimo

jednání na ízené soudem zákon umož uje pouze výjime  za p edpokladu, že je

elné.6 Kritériem ú elnosti je zejména nákladnost spojená s provedením d kazu.

Takový postup nevylu uje p ítomnost ú astník , kterým jsou zachována veškerá

procesní práva.

 Cílem dokazování je tedy v ideálním p ípad  získat takové poznatky

o rozhodujících skute nostech, které poslouží soudu jako podklad pro meritorní

rozhodnutí. Procesní právo v takovém p ípad  užívá termínu zjišt ný skutkový stav. Ten

vyjad uje, že o v ci m že být rozhodnuto jen na základ  skute ností, které byly

v pr hu ízení zjišt ny.

ed vyhlášením rozhodnutí nicmén  m že nastat procesní situace nazývaná non

liquet ("není jasno"), kdy se ani po provedeném dokazování nepoda ilo vyhnout

3 Ob anský soudní ád nedefinuje pojem dokazování, stanovuje toliko pravidla jeho provád ní. Srov.
WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha : Linde
Praha, a.s., 2011, s. 228, autorka oddílu : Alena Winterová.
4 tamtéž
5 Srov. § 14 OS . Též SVOBODA, Karel a kol. Ob anský soudní ád: komentá . 1. vydání. Praha : C.H.
Beck, 2013, s. 432.
6 K takovým úkon m m že dojít dožádáním u jiného soudu nebo mimo jednání soudu p edsedou senátu
z pov ení senátu. Viz § 122 odst. 2 OS .
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nejistot  o skute ném stavu v ci. Tento stav spo ívá v nejistot  o podstatných

skute nostech, které z staly i po provedeném dokazování neobjasn ny. Pro ú astníka

sporného ízení, který neunesl svá procesní b emena, znamená ztrátu sporu.7

Soud má ovšem povinnost vydat rozhodnutí vždy. Aby nedošlo k odep ení

spravedlnosti, po ítá právní úprava i s takovými situacemi. Pro taxativn  vymezený

okruh obtížn  prokazovatelných skute ností zavádí tzv. právní domn nky; ve sporném

ízení pak pod hrozbou ztráty sporu ukládá ú astník m procesní povinnosti a b emena

(detailn ji níže).

2.1 Ú el procesního dokazování

ebaže podstata subjektivních práv má svou oporu tém  výhradn  v právu

hmotném, bez reálného vymožení procesní cestou by z stala toliko prázdnou deklarací.

Jak uvedl již Hora, ochrana prost ednictvím ob anského procesního práva m že

spo ívat v autoritativním zjišt ní práva, vynucení práva i jeho zajišt ní.8 Význam

dokazování lze spat it nejvíce u první zmín né kategorie. Vynucení práva ve

vykonávacím ízení až na výjimky nevyžaduje dodate né procesní dokazování a

dokazování se zpravidla omezuje na zjišt ní, zda a jakým zp sobem lze výkon

rozhodnutí realizovat.9 Pro okruh otázek ešený zajišt ním práva pak posta uje ur itá

míra pravd podobnosti založená na neúplných skutkových zjišt ních namísto jinak

požadované jistoty. P íkladem takového opat ení m že být p edb žné opat ení ve v ci

ochrany proti domácímu násilí dle § 400 an. Z S.

žišt innosti soudu tedy leží v autoritativním zjišt ní skutkových okolností,

z nichž lze d vodn  usuzovat, že je ú astník ízení nositelem subjektivního práva

hodného právní ochrany.

7 Podrobnosti v následujícíh kapitolách; srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním
soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 12-14.
8 Srov.  HORA,  Václav  a  SPÁ IL,  Ji í,  ed. eskoslovenské civilní právo procesní: I.-III. díl. Praha:
Wolters Kluwer eská republika, 2010, s. 9-10.
9 Uvedený názor je v p ímém rozporu s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2002, sp. zn. 20 Cdo
30/2001, který ve své právní v  odlišn  tvrdí, že soud p i zjiš ování p edpoklad  pro na ízení výkonu
rozhodnutí pouze p im en  postupuje dle ustanovení § 122 an. OS , p emž se o vlastní dokazování
nejedná. Podrobn ji viz SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 245-
256.
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Lze samoz ejm  polemizovat se základní premisou civilního procesu

nazna enou výše. Zejména ohledn  p isuzování ochrany subjektivním práv m

založeném na ur itém objektivním stavu skute ností, který lze nazvat objektivní

pravdou. N které filosofické sm ry takové východisko odmítají. Postmodernismus sice

iznává, že skute nost existuje, nicmén  ji považuje za nepoznatelnou. Pravda, tedy

poznání skute nosti vnímající osobou je nutn  zatížena a deformována osobními

vlastnostmi lov ka, který ji poznává. Samotná pravda je následn  redukována na

ur itý, spole ností akceptovatelný stav. Profesor Macur vysv tluje tuto relativitu na

dualit  p írodních a spole enských jev .10 Zatímco p írodní zákonitosti jsou nem nné a

bezezbytku m itelné, spole enské jevy nutn  musí podléhat spole enským m ítk m

hodnocení. Hodnoty jsou základní mírou poznávání, prokazování i rozhodování

spole enských jev . Nehodlám zde zabíhat do filosofie, a proto se omezím na tvrzení,

že t ebaže se nám naše aktuální právní úprava a judikatura vyšších soud  m že zdát

"správná", pod vlivem odlišného spole enského ádu mohou být východiska procesního

dokazování odlišná.

2.2 P edm t dokazování

Pro vedení dokazování je nutné nejprve vymezit okruh konkrétních skute ností

relevantních k danému p edm tu ízení. P edm t dokazování p ímo závisí na p edm tu

ízení, nebo  jen jeho p esné a jednozna né definování umož uje úplné zjišt ní všech

ležitých skute ností v daném ízení. Macur definuje p edm t dokazování jako danou

tezi, jejíž pravdivost nebo nepravdivost má být vyvozena na základ  ur itých

argument .11

Rozsah a meze dokazování jsou ovšem stanoveny objektivn . Ú astníci ízení

ani soud si nemohou libovoln  vybírat skute nosti, o nichž bude vedeno dokazování.

Zárove  by s ohledem na zásadu hospodárnosti (procesní ekonomie) nem lo být

ipušt no vedení dokazování nad rámec p edm tu ízení. Praktická aplikace

10 Srov. MACUR, Josef. Postmodernismus a zjiš ování skutkového stavu v civilním soudním ízení. 1.
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 30-42.
11 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 39.
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íslušných ustanovení je však zcela v rukou soudu, který provádí výb r p ipušt ných

kazních prost edk  s ohledem na své vlastní právní posouzení p edložené kauzy.

V ízeních zahajovaných pouze na návrh ur ují p edm t ízení dispozitivními

úkony sami ú astníci ízení. Povinnou iniciativu má v tomto p ípad  žalobce, který již

od za átku disponuje p edm tem ízení formulací žalobního návrhu uvedeného

v petitu.12 Procesní aktivita žalovaného, který uplat uje svoji obranu, p edm t ízení a

edm t dokazování zpravidla nerozši uje, ledaže jde o výjimku v podob  uplatn ní tzv.

vzájemné žaloby. Žalovaný na svou obranu však zpravidla vznáší námitky popírající

žalobu, p ípadn  námitky uplat ující právní skute nosti jiné povahy; nap . námitka

ustanovením § 583 NOZ, že právní jednání, o n ž žalobce opírá sv j nárok, je neplatné

z d vodu omylu žalovaného vyvolaného lstí žalobce. V takovém p ípad  mluvíme

o tzv. skute nostech právu bránících, resp. skute nostech právu p ekážejících. Poznatky

o t chto skute nostech rovn ž tvo í p edm t dokazování.13

Pro ízení, která lze zahájit i bez návrhu, platí, že p edm t ízení vymezuje soud

v usnesení o zahájení ízení podle § 13 odst. 2 Z S. Soud tedy nahrazuje svým

rozhodnutím procesní aktivitu ú astník . P edm tem dokazování pak tvo í skute nosti

tvo ící právní základ nároku, o n mž soud v nesporném ízení rozhoduje.

2.2.1 Pozitivní vymezení p edm tu dokazování

edm tem dokazování v pozitivním smyslu jsou takové skute nosti, které jsou

právn  relevantní z pohledu hmotn právní normy, o kterou je op en p edm t ízení.

Zjednodušen  lze íci, že se jedná o sporné otázky vzniklé odlišnými tvrzeními

astník . Takový okruh otázek vymezí soud p edm tem procesního dokazování.

Soud v pr hu ízení v souladu se svou pou ovací povinností strany informuje,

která právn  relevantní tvrzení dosud považuje za sporná, a jaké d kazní prost edky

hodlá provést. S postupem v ízení m že vyvstat pot eba objasnit i další rozhodné

skute nosti. Odkazem na svou hmotn právní pou ovací povinnost m že soud na

12 Žalobce jedná v pozici tzv. pána sporu (dominus litis).
13 Právní teorií všeobecn  uznávanou kategorií právních skute nosti jsou skute nosti p sobící vznik,
zm nu nebo zánik práva. Pro teorii procesního práva zejména s ohledem na stanovení míry odpov dnosti
a pro konstrukci institut  procesích povinností a b emen považuji zmín nou kategorii obhajovanou prof.
Macurem za vhodnou.  Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním
ízení. 1. vyd. V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 21.
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astníku také žádat dopln ní tvrzení v pot ebném rozsahu, p ípadn  navržení dalších

kaz .14

Obecn  platí, že ve sporném ízení je soud omezen v provád ní d kaz  návrhy

astník . Ob anský soudní ád ovšem umož uje provést ve sporném ízení i jiné než

astníky navržené d kazy v p ípadech, že jsou pot ebné ke zjišt ní skutkového stavu a

vyplývají z obsahu spisu.15 D sledkem je nejen zásah do kontradiktornosti ízení16, ale i

prolomení zákonné koncentrace ízení po provedeném p ípravném jednání dle § 114c

OS . Nastalá situace d kazního stop-stavu nezbavuje soud povinnosti provést takové

kazy, jejichž pot eba provedení vyšla v ízení najevo do skon ení prvního jednání,

konalo-li se.17 Soud však nesmí svou d kazní iniciativou zasahovat do sféry mimo

pr žn  zjišt ný stav ízení. P i této innosti vychází toliko z vlastního hodnocení

pr žného výsledku dokazování a doru ených podání nebo jiných písemností, které

jsou již obsahem spisu. V p ípad , že by soud aktivn  provád l nenavržené d kazy,

nevyhnuteln  by tím pomohl jedné stran , ímž by porušil svou nezávislost na

procesních stranách a narušil rozložení procesních povinností a b emen ú astník .

2.2.2 Negativní vymezení p edm tu dokazování

Na rozdíl od teorie civilního procesu, ob anský soudní ád jde cestou

negativního vymezení. V § 121 OS  stanoví, co p edm tem dokazování není. Dané

ustanovení výslovn  zmi uje skute nosti obecn  známé, skute nosti známé soudu

z jeho innosti a právní p edpisy uve ejn né nebo oznámené ve Sbírce zákon eské

republiky. Platí, že právní p edpisy nižší právní síly ani cizozemské právo do této

kategorie nespadají a mohou být tudíž p edm tem procesního dokazování.

Skute nost známá soudu z jeho innosti zpravidla existuje v rámci soudního

spisu. Soud musí ú astník m takovou skute nost sd lit. Pokud na ní zakládá rozhodnutí

ve v ci, musí v od vodn ní vyložit, ze které konkrétní innosti i postupu jsou mu tyto

14 Viz § 118a odst. 1,2 a 3 OS
15 Viz § 120 odst. 2 OS
16 Zásada vyšet ovací ve sporném ízení byla hlavním znakem socialistické koncepce dokazování,
založené na zjišt ní skute ného stavu v ci (tj. materiální pravdy). Zásadn  se nep ipoušt l rozdíl mezi
spornými a nespornými skute nostmi a soud nezávisle na v li stran prov oval všechna tvrzení do
okamžiku, kdy je dle svého p esv ení za al považovat za pravdivé. Srov. § 59 zákona . 142/1950 Sb.,
o ízení ve v cech ob anskoprávních. Též BOURA, Ferdinand. Dokazování podle ob anského soudního
ádu: k teorii dokazování v civilním procesu. 1. vyd. Praha: Orbis, 1954. s. 75-91.

17 Viz nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. I. ÚS 603/2002.
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skute nosti známy. Štajgr však zužuje tuto kategorii pouze na ty skute nosti, "jejichž

znalosti nabyl soudce ze své ú ední innosti mimo práv  projednávaný spor a neodvisle

od n ho".18 T ebaže Štajgr argumentuje p edevším ustanoveními dnes již dávno

neú inného civilního ádu soudního 113/1895 . z., správn  poznamenává, že ne vše, co

je uloženo ve spisech, je sou asn  známo soudci. Tém  po sto letech, ve v ku

digitalizace a hromadného zakládání vytišt ných dokument  do spis , je tento názor

dvojnásob oprávn ný.

Skute nosti obecn  známé se posuzují s ohledem na dobu a místo jednání soudu.

Za takové se považují skute nosti obecn  známé bez dalšího, p ípadn  ty, které lze bez

tších obtíží zjistit z médií i literatury.19 Platí však, že u výše zmín ných kategorií

musí soud strany s takovou úvahou ohledn  dané skute nosti seznámit a dát jim prostor

pro vyjád ení. Nelze totiž vylou it její vyvrácení za p edpokladu, že n který z ú astník

notorietu zpochybní a navrhne ke svému protitvrzení d kaz.20

Soud je oprávn n vzít za svá skutková zjišt ní shodná tvrzení ú astník , aniž by

provád l dokazování. Kdykoliv za ízení, tedy již doru ením prvních podání ú astník

(žaloba, žalobní odpov , replika, duplika), m že u init vlastní záv r o skutkových

zjišt ních, která nejsou mezi stranami sporná i v p ípad , že o nich dosud nebyly

provedeny d kazy. Strany však nejsou svými shodnými tvrzeními vázány. Soud nem že

bez dalšího považovat tvrzení stran za shodná, vznese-li v pr hu ízení jedna ze stran

námitku, která správnost daného tvrzení vylu uje, nebo výslovn  toto tvrzení pop e.21

Za shodné tvrzení dále nelze považovat tvrzení jedné strany, proti kterému protistrana

nic nenamítá. Judikatura dovozuje, že "pouhé ml ení nelze považovat za skutkové

tvrzení.“22

Svoboda k výše uvedenému uvádí, že soud by se m l vyvarovat vlastní d kazní

aktivity vedoucí ke zpochyb ování shodných tvrzení v nesporném ízení, ledaže jsou

v rozporu s dosud provedenými d kazy a ve ejný zájem vyžaduje zjišt ní materiální

18 Srov. ŠTAJGR, František. kazní b emeno v civilním soudním sporu. V Praze: Knihovna Sborníku
d právních a státních, 1931, s. 40.

19 Nap íklad obsah internetových stránek, a  ve ejn  p ístupný, není dle judikatury obecn  známou
skute nosti. Srov Ob anský soudní ád: komentá . Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxiii, s. 438 a
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 164/2006.
20 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1885/2008.
21 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3251/2006.
22 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1478/2002.
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pravdy.23 Macur nadto vyty uje dv  skupiny p ípad  shodných skutkových p ednes

stran, která soud musí z podklad  pro rozhodování vylou it.24 Do první skupiny pat í

obsahov  shodná, le  nepravdivá tvrzení. Druhá skupina zahrnuje p ípady, kdy ú inky

shodných skutkových tvrzení stran sice odpovídají hmotn právnímu dispozi nímu

oprávn ní subjekt  soukromého práva, avšak neodpovídají skute nosti a slouží pouze

k nahrazení hmotn právních ú ink  procesní cestou. V obou p ípadech je p ipušt ní

takových tvrzení krajn  nežádoucí, nebo  by mohlo vézt k hrubému porušování práva i

dobrých mrav , p ípadn  obcházení kogentních norem.

2.2.3 Instituty usnad ující dokazování

Procesní i hmotné právo p ipouští, že dokázání n kterých skute ností m že být

neúm rn  obtížné a sou asn  zájem na urychlení ízení stanovuje požadavek, aby se

ízení neprotahovala dokazováním skute ností, jež byly dokázány, a je možné na nich

bez hlubšího rozporování postavit meritorní rozhodnutí. Ob anský soudní ád proto

upravuje takové instituty, jejichž ú elem je dokazování usnadnit. Jedná se o právní

domn nky (a fikce), prejudiciální otázky a úvahu soudu nahrazující d kaz.

Právní (zákonné) domn nky ukládají soudu vyvodit za p edem stanovených

podmínek ur itý záv r, který zpravidla vychází ze zkušenostního p edpokladu.

Zákonodárce tedy soudu usnad uje vytvo ení úsudku o jisté skute nosti, která se jeví

toliko jako pravd podobná, aniž by ji musel dále empiricky dokazovat. S ohledem na

ípustnost d kazu opaku rozd lujeme právní domn nky na vyvratitelné a

nevyvratitelné. Platí, že zatímco protid kaz (tedy vyvrácení d kazu) je p ípustný vždy,

kaz opaku je možný pouze u domn nek vyvratitelných. V kontextu je p íhodné zmínit

i institut tzv. právní fikce. Podstata právní fikce je založena ve v domém p ipušt ní

záv ru, který je v rozporu s reálnou skute ností i prostou zkušeností.

Výše uvedené demonstrujme nap íklad na institutu uznání nároku. P i napln ní

podmínek ustanovení § 114b odst. 5 OS , tedy pokud žalovaný nereaguje na

kvalifikovanou výzvu soudu, má se za to, že nárok, který je proti n mu uplat ován,

uznává. Tento p ípad právní fikce demonstruje p ezírání objektivní pravdy

23 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 79.
24 Srov. MACUR, Josef. Význam shodných tvrzení procesních stran pro zjišt ní skutkového stavu
v civilním soudním ízení. Právní rozhledy, 1997, ro . 5/2, . 2, s. 49-53.
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z praktických d vod  nutných pro vedení ízení. Naopak vyvratitelná právní domn nka

hmotn právního uznání dluhu dle § 133 OS  se považuje za prokázanou vždy, když

není v ízení prokázán opak. Skute nost sv ící této domn nce není p edm tem

procesního dokazování. Zásadn  platí i p es závažné pochybnosti o tom, zdali

skute nost zakládající právní domn nku existuje.25

Prejudiciální (p edb žné) otázky nejsou p edm tem ízení, avšak na jejich ešení

je závislé rozhodnutí soudu o meritu v ci. Prejudiciální otázka tedy nikdy není sama

edm tem daného ízení, m že však být p edm tem ízení jiného. Soud se p i

posuzování v ci samé bu  musí bezvýhradn ídit rozhodnutími p íslušných orgán

(§ 135 odst. 1 OS ), anebo má možnost posoudit v c samostatn  (§ 135 odst. 2 OS ).

Ze samostatného posouzení jsou vylou eny otázky osobního stavu a spáchání trestného

inu i jiného deliktu; závisí-li na takovém rozhodnutí ešení v ci a toto dosud nebylo

vydáno, m že dát soud podn t k zahájení ízení ve v ci a následn  vlastní ízení

erušit. Vypo ádání se s prejudiciální otázkou nevyžaduje vydání formálního

rozhodnutí, znamená toliko oprávn ní soudu posoudit tuto otázku pro ú el rozhodnutí

v meritu v ci. Toto posouzení, které je zpravidla obsaženo v od vodn ní rozhodnutí,

není závazné pro žádné jiné ízení.26

Pro relativn  úzký okruh p ípad  p ipouští ob anský soudní ád úvahu soudu.

V p ípadech, kdy lze výši nároku ur it jen s nepom rnými obtížemi nebo v bec, ur í ji

soud dle své úvahy. Nepom rnými obtížemi se rozumí situace, kdy pouhé stanovení

výše nároky by vedlo k rozsáhlému dokazování spojeného se znaleckým posouzením.

Takový postup by mohl být ve výsledku nákladn jší než na kolik by byla vy íslena výše

nároku. Aby soud vylou il svévoli i volnou úvahu a zajistil následnou

ezkoumatelnost, musí tuto výši logicky zd vodnit. Vyskytují se p ípady, ve kterých si

soud nevysta í s prostou logickou úvahou. Ve složitých p ípadech je nutno vzít v potaz i

zné matematické modely nebo cenové p edpisy. Po zrušení vyhlášky Ministerstva

zdravotnictví . 440/2001 Sb., o odškodn ní bolesti a ztížení spole enského uplatn ní,

dochází k situaci, kdy soudy disponují pouze s nezávaznou Metodikou Nejvyššího

soudu k náhrad  nemajetkové újmy na zdraví. Stanovují výši škody na základ  ust.

§ 136 OS .

25 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 32 Cdo 1160/2003.
26 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2574/2000.
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2.3 Dokazování ve sporném a nesporném ízení

Nelze opomenout rozdíly v povaze nalézacího ízení sporného a nesporného.

Zatímco pro ízení nesporné je charakteristické vydání konstitutivního rozhodnutí

zasahujícího do oblasti hmotn právní (právotvorná rozhodnutí, která zakládají, m ní i

ruší práva a povinnosti), v ízení sporném se svými ú inky omezuje na oblast

procesn právní (utvrzení nároku uvedeného v úsp šné žalob  o možnost autoritativního

výkonu rozhodnutí).

ed podrobn jším výkladem o tomto tématu je t eba zd raznit, že t ebaže prvky

sporného a nesporného ízení odlišují tato ízení navzájem, výsledný rozdíl se zásadn

nepromítá do charakteru dokazování. Tento názor pln  zastával nap íklad Macur, podle

kterého by nem l být p ece ován odlišný režim dokazování, který p edchází vydání

konstitutivního i deklaratorního rozhodnutí. Dle n j rozdíl nespo ívá v oblasti

dokazování skute ností, ale ve zp sobu poskytování právní ochrany, která je teprve

sledkem tohoto dokazování.27 Na d kaz tohoto tvrzení Macur uvádí, že soud po

provedeném dokazování m že stejn  dob e i nevyhov t návrhu na vydání

konstitutivního rozhodnutí, dojde-li k p esv ení, že zákonem chrán ný zájem sv í

nikoliv navrhovateli, ale jeho odp rci. Uzná-li návrh navrhovatele na poskytnutí

ochrany zákonem chrán nému zájmu, vyhoví konstitutivním rozhodnutím. Neshledá-li

výše uvedené, návrh deklaratorním rozhodnutím zamítne. V obou p ípadech p edchází

vynesení rozhodnutí zcela totožné procesní dokazování.

Pr h a povaha procesního dokazování zpravidla nezáleží na druhu civilního

procesu. Soud provádí d kazy obdobným zp sobem ve sporném, jako v nesporném

ízení. Prvek odlišující druhy nalézacího ízení v této otázce spo ívá zejména ve vztahu

k d kazním prost edk m. Platí zde odlišná pravidla dovolující, resp. omezující, vlastní

iniciativu soudu vzhledem k iniciaci d kazních prost edk . Obecn  lze íci, že pro

sporné ízení je podobná iniciativa soudu nežádoucí.

Výše uvedené úvahy lze dále rozvinout. Položme si otázku, zda m že mít fakt,

že soud rozhoduje ve sporném ízení (alternativn  tedy v nesporném ízení) n jaký vliv

na charakter procesního dokazování? Odpov  není jednoduchá. Za jistých okolností je

27 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 10-11.
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možné o takové tezi uvažovat. P edn , jedná-li se o ízení, jejíž výsledkem je v obou

ípadech (tj. p ípad zamítnutí nebo vyhov ní žalob ) rozhodnutí s totožným

charakterem. Je-li již na po átku ízení z ejmé, zdali se jedná o ízení sporné i

nesporné a jaký charakter bude mít meritorní rozhodnutí, soud by m l zaujmout b hem

procesního dokazování adekvátní postoj. Daný charakter ízení totiž ur uje povolenou

iniciativu soudu a obsah jeho pou ovací povinnosti, mezi ú astníky ízení pak rozložení

procesních povinností a b emen. Nejmarkantn jší je ale tento rozdíl vid t u rozhodnutí

vydaných ve zkráceném ízení, p íp. v rozsudcích pro zmeškání nebo uznání. V t chto

druzích ízení se dokazování bu  neprovádí, anebo se rozhodnutí vydává na základ

spln ní formálních požadavk .28 Spole ným jmenovatelem t chto ízení je ovšem

zásadn  deklaratorní charakter rozhodnutí.29

Výraznou odlišnost mezi sporným a nesporným ízením p edstavují zásady, na

nichž procesní dokazování stojí. Zásady, n kdy také ozna ované synonymem právní

principy, lze chápat jako jisté p evažující ideje vyjád ené v normativním obsahu

právního ádu nebo jeho ásti složené z více tematicky blízkých norem.30 Význam zásad

spo ívá v jejich obecnosti a interpreta ní funkci. P ímo dotvá ejí jednotlivé právní

instituty a zárove  ovliv ují aplika ní praxi.

Pomineme-li oblast obecných zásad právních, pro civilní soudní ízení mají

význam jednak obecné principy práva na spravedlivý proces, jednak tzv. odv tvové

principy civilního procesu.31 Druhá jmenovaná kategorie tvo í vždy navzájem

protikladné dvojice, které p ímo ur ují charakter procesního dokazování, nebo  se váží

zásadn  bu  ke spornému, nebo nespornému ízení. Tím ovliv ují postup soudu a

astník ízení v pr hu procesního dokazování, nebo  rozd lují procesní role a

stanovují požadovanou míru procesní iniciativy a aktivity. Zásady provází celé ízení

ed soudem, aniž by se jich subjekty ízení musely výslovn  dovolávat nebo m ly

možnost jejich aplikaci vylou it.

28 Zásadn  se nedokazují skutkové okolnosti kauzy. Na druhou stranu není vylou eno dokazování
procesních poznatk , nap íklad pro povinnost zkoumat podmínky ízení dle § 103 an. OS .
29 Neplatí pro všechna sporná ízení. Rozsudek pro uznání nelze dle § 153a odst. 2 vydat ve v cech,
v nichž nelze uzav ít a schválit smír. Obdobn  nelze vydat rozsudek pro zmeškání dle §  153b odst. 3.
30 Pojmy zásada a princip jsou  v  textu  uvád ny  jako  synonyma.  Teorie  práva  nebo  n kte í  auto i  je
mohou rozlišovat.
31 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 61, autorka oddílu : Alena Winterová.
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Zárove  je nutno zd raznit, že základní charakter soudního ízení je dán výlu

povahou projednávané v ci, která až následn  implikuje užití p íslušných odv tvových

zásad. Nem lo by tedy docházet k užití navzájem nekompatibilních zásad, opomenutí i

užití v nesprávném typu ízení. Názorným p íkladem by mohlo být absurdní zamítnutí

žaloby ú astníka pro neunesení d kazního b emene v nesporném ízení, které by bylo

v p ímém rozporu se zásadou oficiality.

Mezi výše uvedené dvojice odv tvových zásad pat í zásady dispozi ní a

oficiality, zásady projednací a vyšet ovací, zásady volného hodnocení d kaz  a legální

teorie d kazní, zásady jednotnosti ízení a koncentrace ízení a zásady materiální nebo

formální pravdy. Teorie civilního procesu pak roz le uje jednotlivé zásady za

charakteristické bu  pro sporné ízení, nebo nesporné ízení. V následujících oddílech

bude v nována pozornost t m, které ovliv ují procesní dokazování.

2.3.1 Zásady dokazování sporného ízení

elem sporného ízení je sloužit k ochran  a prosazení soukromých zájm

astník . Platná právní úprava tento fakt akceptuje a na ú astníky sporného ízení

enáší procesní iniciativu a v tší díl odpov dnosti za výsledek ízení. Procesní

iniciativ  zde odpovídá zásada dispozi ní. Pouze ten, kdo uplat uje nebo brání sv j

právní zájem, m že disponovat ízením a p edm tem ízení. Dispozicí ízením se

rozumí oprávn ní žalobce ízení zahájit podáním žaloby, oprávn ní žalovaného podat

vzájemnou žalobu, p ípadn  vzít žalobu po zahájení ízení zp t. Dispozice p edm tem

ízení zpravidla spo ívá v omezení nebo rozší ení žalobních návrh , p ípadn  uznáním

nároku nebo uzav ením soudního smíru.

S dispozicí úzce souvisí zásada projednací, dle které soud projedná pouze to, co

astníci k projednání p edloží. Kombinace obou výše zmín ných zásad je pro sporné

ízení charakteristická. V oblasti procesního dokazování se to projevuje tím, že za

zjišt ní skutkového stavu jsou zcela odpov dní ú astníci ízení. Pouze ú astníci, nikoliv

soud, p edkládají do ízení návrhy na dokazování. V soukromoprávních sporech je totiž

vyšet ovací iniciativa soudu na rozdíl od nesporného ízení nežádoucí a v rozporu se

zásadou rovnosti stran.
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Legislativn  je zásada projednací promítnuta do ustanovení § 120 odst. 1 OS ,

které ú astník m ukládá povinnost ozna it d kazy k prokázání svých tvrzení pod sankcí

neunesení b emene tvrzení (podrobn ji níže). Vyjma vlastní aktivity ú astník  je však

zjišt ní skutkového stavu v ci závislé na dalších procesních institutech, jakým je

nap íklad koncentrace ízení.32

Soud ovšem rozhoduje, které z navrhnutých d kaz  provede, a obstarává

navržené d kazní prost edky. Tento procesní korektiv vyvažuje oprávn ní ú astník

tvrdit rozhodné skute nosti.33 Zabra uje, aby se soud musel zabývat návrhy, které

nejsou z hlediska p edm tu ízení relevantní. Soud také neprovede d kaz, který je

zjevn  nezp sobilý potvrdit nebo vyvrátit ur itou skute nost, nebo byla-li tato

skute nost již dostate  potvrzena nebo vyvrácena. Vnit ní p esv ení soudu

o nev rohodnosti nezakládá právo odmítnout d kaz, zvažuje však p ípustnost d kaz

navržených v rozporu s koncentrací ízení nebo d kaz  nezákonných.34

Zmín ným institutem procesního práva, který výrazn  zasahuje do pr hu

sporného ízení, je bezesporu institut koncentrace ízení. Zásada koncentrace ízení (též

zásada legálního po ádku) d lí ízení do ur itých fází. Procesní úkony mohou být

in ny pouze v té fázi, pro kterou jsou ur eny. Koncentrace ízení tedy p sobí

skutkový a d kazní stop-stav, který ú astník m brání dále v ízení uplat ovat nové

skute nosti a d kazy.

Shrnutím výše uvedeného lze potvrdit, že zásady procesního dokazování ve

sporném ízení vychází vst íc jeho kontradiktornímu charakteru. Procesní aktivita se

ekává od ú astník ízení, a t ebaže je objektivn  zjišt ný skutkový stav v ci reáln

obtížn  dosažitelným ideálem, v souladu se zásadou formální pravdy soud nakonec

rozhodne podle ú astníky tvrzených a prokázaných fakt . Formální pravda je

výsledkem, k n muž mohl soud b hem ízení dosp t i jinak než cestou dokazování,

32 Soud navíc zat žuje pou ovací povinnost. Nejedná se o dokazování, jestliže b hem jednání te
judikaturu vyšších soud , aby seznámil sebe i ú astníky s odbornými názory na danou problematiku.
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 29 Odo 22/2002.
33 Tento korektiv je stanoven v § 120 odst.  1 OS . Zásada projednací je promítnuta do ustanovení § 6,
resp. § 101 OS .
34 Srov. Ob anský soudní ád: komentá . Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxiii, s. 434, autor oddílu :
Hromada; viz také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 749/2005.



16

zpravidla zákonem upraveným postupem.35 P ipouští, že m že skon it výsledkem, který

je v rozporu s objektivní realitou. Dle mého p esv ení spíše zásada formální pravdy

v nejobecn jší rovin  zbavuje soud odpov dnosti na výsledku ízení, alespo  co se tý e

zjišt ného skutkového stavu. Dává soudu možnost, spokojit se v od vodn ní rozhodnutí

s prostým konstatováním, že se ur itou skute nost ("pravdu") nepoda ilo prokázat.

2.3.2 Zásady dokazování nesporného ízení

elem nesporného ízení není vy ešit spor mezi ú astníky, nýbrž preventivn

upravit jejich pom ry pro futuro. Zákon o zvláštních ízeních soudních stanoví rozsah

civilní pravomoci soud  pro nesporná ízení vý tem v § 2 ZSS. D vod zvolené úpravy

je nabíledni; zatímco se soud ve sporném ízení držel role nezávislého t etího, zde

vystupuje jako aktivní subjekt, jehož atributem je vlastní (ve ejný) zájem na výsledku

ízení.

Soud zastává v nesporných ízeních klí ové procesní postavení. Jeho povinností

je zjistit skutkové okolnosti projednávané v ci v takovém rozsahu, aby mohl meritorn

rozhodnout. Tato odpov dnost je d sledkem up ednostn ní zásady vyšet ovací nad

zásadou projednací a má dalekosáhlé d sledky pro vedení procesního dokazování.

Soud provádí i jiné d kazy pot ebné ke zjišt ní skutkového stavu než ty, které

byly ú astníky navrhovány. T ebaže ú astník m z stává i nadále povinnost vnášet do

dokazování informace a dokonce je jim odep eno právo odep ít výpov , p estávají je

tížit procesní b emena a nenesou tudíž odpov dnost za úplné zjišt ní skutku. V praxi se

tudíž lze setkat s jejich zjevnou pasivitou.

V nesporných ízeních ustupuje do pozadí zásada dispozi ní a projevuje se

zásada oficiality. Soud m že usnesením zahájit ízení ve v ci sám, nestanoví-li zákon,

že lze ízení zahájit výhradn  na návrh (což je typické nap íklad pro ízení ve

statusových v cech manželských). Omezení výlu ného práva ú astník  iniciovat ízení

se projevuje i omezením práva disponovat s již zahájeným ízením a jeho p edm tem.

Díl ím projevem je opušt ní terminologie ú astník  typické strany sporu -

žalobce a žalovaný – nýbrž pojem navrhovatel a ten, o jehož právech nebo povinnostech

35 S definitivním konstatováním ve Svobodov  monografii nelze souhlasit. Formální pravdy se lze dosíci i
po prob hlém procesním dokazování. Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování.  Praha  :  ASPI  -  Wolters
Kluwer, 2009, s. 19.
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má být jednáno, nebo ten, kterého zákon za ú astníka ozna uje.  Platí,  že  soud  není

vázán okruhem ú astník  ozna ených navrhovatelem. Naopak musí zajistit ú ast v cn

legitimovaných osob nezávisle na p edstav  navrhovatele. Bu  ú astníky p vodn

neozna ené v žalobním návrhu do ízení p ibere, nebo pod sankcí zamítnutí žaloby

vyzve navrhovatele k dopln ní návrhu.

Zásada jednotnosti ízení (arbitrárního po ádku) vylu uje použití institutu

koncentrace ízení, tedy zakonzervování d kazního stavu k ur itému momentu.

astníci tudíž mohou navrhovat nové d kazy b hem celého ízené p ed soudem a

dokonce i v ízení p ed odvolacím soudem.

2.4 Pr h dokazování

V teoretickém výkladu o dokazování nelze opomenout fakt, že v ízení p ed

soudem neprobíhá živeln , nýbrž postupn  v n kolika krocích, a na výsledku závisí

rozhodnutí soudu. D kazní ízení se d lí na ty i fáze: navrhování d kaz , obstarávání

kaz , provád ní d kaz  a hodnocení d kaz .36

Navrhování d kaz 37

Navrhováním d kaz  ú astníky, ale sekundárn  i dalšími subjekty ízení, se

ozna ují ty d kazní prost edky, které mají vést k prokázání ur itých tvrzení. Význam a

sledky plynoucí z této fáze se liší v r zných druzích ízení. Pro sporné ízení je tato

ást ízení nejd ležit jší, nebo  soud zjiš uje stav v ci pouze z obsahu p ednes

astník . Rozhoduje se tedy, zda ú astník unese svá procesní b emena a splní tak

procesní p edpoklady pro p iznání úsp chu ve sporu.

Této fázi nutn  p edchází ed-fáze tvrzení skute ností38, kde žalobce i

navrhovatel vylí í soudu skute nosti, které jej vedly k podání návrhu na zahájení ízení.

Žalovaný i odp rce pak v odpov di zase vysv tlí sv j náhled na v c a skute nosti, na

36 Srov. DAVID, Ludvík a kol. Komentá  k Zákonu ob anský soudní ád (99/1963 Sb.). Identifika ní
íslo (ASPI ID): KO99_1963CZ. ASPI, Praha 2009. [cit. 5. 10. 2014].

37 Ozna ení navrhování d kaz  je v souladu s b žn  užívanou terminologií. Teoreticky p esn jší by bylo
ozna ení fáze navrhování d kazních prost edk . D kazem je zpráva (informace) získaná procesním
dokazováním, d kazní prost edek je forma této zprávy. Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní
odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd. V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 17.
38 Op eno o ustanovení § 101 odst. 1, písm. a) OS .
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nichž zakládá svou obranu. Zatím tedy nedochází k procesnímu dokazování, nýbrž

pouze k ur ité substanciaci p edm tu ízení.

 Navrhování d kazních prost edk  je asov  omezeno na pr h ízení p ed

soudem prvního stupn . Ve sporném ízení platí, že d kazy lze navrhovat nejpozd ji

bu  do skon ení prvního jednání ve v ci (§ 119a OS ), nebo do skon ení p ípravného

ízení (§ 118b odst. 1 OS ). V nesporném ízení podobné omezení neexistuje a d kazy

lze voln  navrhovat i v pr hu odvolacího ízení.

Návrh d kaz  sm uje v i soudu. Soud je povinen dbát, aby bylo vždy jasno,

k prokázání jaké konkrétní skutkové okolnosti je daný d kazní prost edek navrhován a

veškeré nejasnosti v sou innosti s ú astníkem odstranit.39 Pro pot eby následujících

úkon  soudu je pot eba jej nejen ozna it, ale i sd lit, kde se d kazní prost edek nachází,

ípadn  jak jej lze obstarat.40 Typicky bude nutné up esnit totožnost sv dk , ozna it

íslušné listiny a jejich držitele nebo p esné místo i v c, u které má dojít k ohledání.

Obstarávání d kaz

Obstarávání navržených d kaz  zajiš uje soud. Spo ívá v jejich opat ení

edevším b hem p ípravy ízení. Zákon stanoví zp sob, jakým soud p edvolá sv dky,

ustanoví znalce, obstará listiny nebo p edm ty k ohledání. Pro zajišt ní p edm tných

listin má soud možnost uložit edi ní povinnost ú astník m i t etím osobám, které jsou

následn  povinny p edložit vyžádané listiny soudu. N které d kazy mohou obstarat i

sami ú astníci, kte í je navrhují, a p edat je soudu spole  se žalobou, p i p íprav

jednání nebo p ímo b hem jednání.

Ne všechny ú astníky tvrzené skute nosti a navržené d kazy soud zahrne do

procesního dokazování. Soud p ed obstaráním d kazu posoudí, jakou relevanci má

kaz a z n j plynoucí informace k  dokazované skute nosti. P ihlédne k obsahu právní

normy, pod kterou má být skute nost subsumována. Soudní praxe se nicmén  ustálila

tak, že soud až na od vodn né výjimky navržené d kazy provede.41 Nelze-li však

prost ednictvím d kazu prokázat rozhodnou skute nost tím, že je ozna ený d kaz

39 Srov. BUREŠ, Jaroslav a kol. Ob anský soudní ád: komentá . 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 569.
40 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 248, autorka oddílu : Alena Winterová.
41 Srov. WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami eského civilního procesu. Právní rozhledy 19/2008,
s. 706.
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zjevn  nezp sobilý nebo se týká skute nosti, která je podle hmotného práva pro

rozhodnutí o v ci bezvýznamná, soud d kaz neprovede a v meritorním rozhodnutí tento

postup od vodní.42 Tento vylu ovací proces je krajn  choulostivou záležitostí, nebo

pochybení soudu m že mít za následek p ípustnost odvolání odkazem na ustanovení

§ 205 odst. 2, písm. d) o neúplném zjišt ní skutkového stavu v ci soudem tím, že

neprovedl navržené d kazy pot ebné k prokázání rozhodných skute ností. Platí ovšem,

že nepoda í-li se d kazní prost edek opat it, má to stejné procesní d sledky, jako by

nebyl navržen.43

Provád ní d kaz

Provád ní d kaz  je výhradní záležitostí soudu.44 Jednotlivé úkony iní

edseda senátu, p ípadn  pov ený len senátu. P edseda senátu také rozhoduje,

v jakém po adí budou jednotlivé d kazy provedeny, iní opat ení pro hladký pr h a

rozhoduje o nákladech zú astn ných osob (sv dk , znalc  aj.)45

kazy se provád jí p i jednání, které je zpravidla ve ejné. Ú astníci mají právo

být p ítomni, vyjad ovat se k provád ným d kaz m, klást dopl ovací otázky a žádat o

protokolaci odpov dí. V kontextu všech vyjád ení ú astník  až následn  soud p istoupí

k samotnému hodnocení. Všechna zjišt ní, která mohou být podkladem rozhodnutí ve

ci, musí vzejít z provedení d kazu, u n hož je umožn na p ítomnost ú astník  i jejich

zástupc .46 D kazní zjišt ní u in né neve ejn  je nep ípustné.

Výše uvedené zásad  ve ejnosti neodporuje, pokud je ú elné, aby provedení

kaz  zajistil jiný soud. Dožádaný soud nebo p edseda senátu m že d kaz provést

mimo jednání, p ípadn  za použití audiovizuální p enosové techniky. Podmínkou je

zachování práva ú astník  a jejich zástupc , být takovému úkonu soudu p ítomni.

Dožádací soud má vždy právo provedení d kazu sám opakovat.

42 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2008, sp.zn. 21 Cdo 2091/2007, a usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 22. 2. 2011, sp.zn. 20 Cdo 1413/2009.
43 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 248, autorka oddílu : Alena Winterová.
44 Na tomto míst  je vhodné zmínit diskutovanou myšlenku zavedení tzv. advokátského procesu. D kazy
by neprovád l soud, nýbrž ú astníci a jejich zástupci (advokáti). Pro nekompatibilitu s naším systémem
civilního procesu byla odbornou ve ejností odmítnuta. Srov. WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami
eského civilního procesu. Právní rozhledy 19/2008, s. 706 an.

45 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Ob anský soudní ád I, II Komentá . 1. vydání. Praha :
C. H. Beck, 2009, s. 439.
46 Srov. DAVID, Ludvík a kol. Komentá  k Zákonu ob anský soudní ád (99/1963 Sb.). Identifika ní
íslo (ASPI ID): KO99_1963CZ. ASPI, Praha 2009. [cit. 5. 10. 2014].
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Když se soud vypo ádá se všemi d kazními návrhy stran (ve sporném ízení),

nebo již neshledá d vod k dalšímu dopl ování dokazování, prohlásí dokazování za

skon ené.

Hodnocení d kaz

kazy hodnotí soud dle své úvahy na základ  zásady volného hodnocení

kaz . To samoz ejm  nevylu uje vlastní hodnocení ú astníky, jen nemá žádnou

relevanci pro vydání meritorního rozhodnutí. Volné hodnocení se týká pouze

pravdivosti d kaz , nikoliv závažnosti (tj. relevance z hlediska uplat ovaného práva)

nebo zákonnosti (tj. získání postupem, který nebyl v rozporu s právem). Soud zpravidla

zajímá v rohodnost zdroje d kazu, která se m že lišit u osoby sv dka, jež má pom r

k ú astník m i p edm tu ízení, a osoby znalce, jehož odborné znalosti i postoj jsou

zcela neutrální.

Za pravdiv  zjišt nou se považuje skute nost, u níž je soudce p esv en

o správnosti svého hodnocení p íslušného d kazu. Teorie p ipouští, že toto p esv ení

nem že nikdy nabýt intenzity objektivní pravdy, proto se spokojuje s úrovní praktické

jistoty.47 Praktickou jistotu je pot eba odlišit od pouhého osv ení, které je kvalitativn

založeno na pouhé pravd podobnosti  (nap . § 402 Z S). Platí ovšem, že soud své

úvahy nad hodnocením d kaz  a z nich plynoucích skutkových zjišt ní musí dostate

promítnout do od vodn ní rozhodnutí, mimo jiné pro ú ely pozd jšího p ezkumu.

Pokud soud vyvodí z hodnocení d kaz  záv r, že skutkový stav nepoda ilo

zjistit (tj. nastane stav non liquet), rozhodne na základ  pravidel o objektivním

kazním b emenu.48 Nevyhnutelným následkem je pak rozhodnutí k tíži ú astníka,

který neunesl své d kazní b emeno. Detailní pojednání o tomto institutu bude podáno

níže.

47 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Ob anský soudní ád I, II Komentá . 1. vydání. Praha :
C. H. Beck, 2009, s. 460.
48 Srov. DAVID, Ludvík a kol. Komentá  k Zákonu ob anský soudní ád (99/1963 Sb.). Identifika ní
íslo (ASPI ID): KO99_1963CZ. ASPI, Praha 2009. [cit. 5. 10. 2014].
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2.5 Odchylky od obecných režim  dokazování

V teorii procesního práva i soudní praxi existují ur ité alternativy, které berou

etel na jisté specifické situace, které mohou v civilním ízení nastat. Použití obecných

režim  dokazování by v takových p ípadech mohlo vést k up ení práva na spravedlivý

proces. Postižený ú astník by se nikoli vlastní vinou nedokázal domoci uplat ovaného

nároku kv li p ekážkám, které nastaly nezávisle na jeho v li.

Mezi nejvýznamn jší alternativními postupy, které modifikují pr h

procesního dokazování, m žeme za adit poznávání skute ností p i nezavin ném

informa ním deficitu a osv ování v ízení o návrhu na vydání p edb žných opat ení.

Procesní dokazování se v i schvalování smíru naopak neprovádí v bec.49

Výše uvedené p ípady naopak nezahrnují zkrácená (rozkazní) ízení, nebo  do

okamžiku podání odporu se neprovádí dokazování ve smyslu ustanovení § 120 an.

OS . Soud totiž nerozhoduje podle zjišt ného skutkového stavu. Omezí se pouze na

uvážení, zda uplatn né právo vyplývá ze skute ností uvedených žalobcem, a zda byly

spln ny procesní podmínky pro vydání platebního rozkazu.

Informa ní deficit se projevuje nedostatkem informací, kterým v ízení mohou

trp t ú astníci i soud. Objektivn  zasahuje nejvíce žalobce ve sporném ízení, který

kv li informa nímu deficitu není schopen splnit své procesní povinnosti a pro

neunesení b emena tvrzení a d kazního b emena mu hrozí zamítnutí žaloby. Tato

situace zpravidla nastává, zadržuje-li d ležité informace strana žalovaného nebo t etí

osoba. T ebaže soud by nem l za normálních okolností stranám uleh ovat jejich

kazní povinnosti, m že ú astníku poskytnout sou innost, pokud se bez vlastní viny

ocitne v d kazní nouzi. Sou asný ob anský soudní ád komplexní ešení neobsahuje,

nebo  by taková úprava mohla kolidovat se zásadou rovnosti stran a zásadou

nestrannosti soudu. Svoboda kategorizuje, že v ur itých p ípadech zákon p ipouští užití

eventuálního petitu, edi ní povinnosti, vyšet ovacího d kazu nebo vysv tlovací

povinnosti strany nezatížené d kazním b emenem (viz následující kapitoly).50 Je t eba

doplnit, že obdobný informa ní deficit m že b hem ízení postihnout i žalovaného.

49 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 98-155.
50 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 98-155.
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elem p edb žného opat ení je zatímn  vy ešit ur ité pom ry do doby, než

bude vydáno definitivní rozhodnutí. Soud tedy rozhoduje s v domím, že aktuální

(neúplný) d kazní stav nemusí nakonec odpovídat objektivnímu skutku. Ú astník musí

prokázat nezbytnost zatímní úpravy pom  ú astník , p ípadn  od vodnit ohrožení

soudního výkonu rozhodnutí. Shledá-li soud pot ebu ochrany zájm  navrhovatele

nutn jší než je zájem druhé strany na setrvání dosavadního stavu, p ikloní se k vydání

edb žného opat ení. Toto hodnocení po ítá s mírou pravd podobnosti, s jakou bude

navrhovatel v dalším sporu úsp šný. Stav procesního dokazování v takovém p ípad

nevyžaduje jistotu o skutku, nýbrž toliko ur itou míru pravd podobnosti. Princip non

liquet se v takovém p ípad  neuplatní.

V p ípadech schvalování smíru soudem se procesní dokazování v bec

neprovádí. P i iniciaci soud p estává zkoumat skutkové okolnosti projednávané v ci a

pouze kontroluje, zda je dohoda podle hmotného práva možná. Soud m že smír schválit

dokonce i tehdy, pokud nemá oporu v dosavadním pr hu dokazování. Po jejím

uzav ení pak dosud zjišt né skutkové okolnosti ztrácejí smysl.51 V nesporném ízení je

uzav ení smíru ú astníky z povahy v ci vylou eno (neexistuje zde spor).

2.6 Dokazování v odvolacím ízení

Sou asné uspo ádání civilního ízení p ed soudem je vystav no na principu

dvojinstan ního ízení. Odvoláním pak rozumíme ádný opravný prost edek proti

rozhodnutí soudu prvního stupn , které lze napadnout vždy, pokud to zákon nevylu uje.

vod je zjevný - rozhodnutí soudu m že trp t r znými procesními vadami, právními

vadami i vadami ve skutkovém zjišt ní. Ú astníci ízení mají právo za stanovených

podmínek nechat rozhodnutí soudu v prvním stupni p ezkoumat.

Odvolací ízení je vybudováno na systému apelace. Umož uje p ezkoumání

rozhodnutí po stránce skutkové i právní. Z pohledu práva se jedná o nejširší opravný

systém, kdy soud m že napadené rozhodnutí zm nit, zrušit i potvrdit.52 Charakter

51 Mluvíme  o  tzv.  soudním  smíru  uzav eném  dle  ust.  §  99  OS  v  již  zahájeném  ízení.  Naproti  tomu
prétorský smír dle ust. § 67 an. OS  je forma v cného vy ešení sporu do zahájení vlastního soudního
ízení.  Dále srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 145.

52 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 421, autorka oddílu : Alena Macková.
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dokazování v odvolacím ízení pak p evážn  závisí na tom, zda bylo podáno odvolání

ve sporném, i nesporném ízení.

Pro odvolací ízení sporné užíváme systému neúplné apelace.  Tato  zm na  z

vodního systému úplné apelace byla provedena novelou OS . 30/2000 Sb.

V oblasti procesního dokazování se projevila nejvíce zavedením tzv. zákazu novot (viz

níže). Novela ob anského soudního ádu . 7/2009 Sb. nadto rozší ila prvky

koncentrace do tém  všech druh  spor  a zavedla skutkový stop-stav v okamžiku

vyhlášení rozsudku soudem prvního stupn .

Systém neúplné apelace neumož uje ú astníku uvád t v odvolacím ízení

novoty, tedy skute nosti, které nebyly uvedeny v ízení u soudu prvního stupn . Soud

navíc není oprávn n takové skute nosti vzít v úvahu jako podklad pro rozhodnutí.

Zákaz novot ovšem není absolutní. Ustanovení § 205a OS  taxativním vý tem stanoví,

které skute nosti nebo d kazy lze v odvolání uplatnit. Konkrétn  se jedná o skute nosti

od vod ující nedostatek procesních podmínek vydání rozhodnutí (tj. vady zmate nosti),

napadající v rohodnost d kazních prost edk , využívající nedostate né pou ení soudem

prvního stupn  o nesprávném právním názoru ú astníka nebo o neupozorn ní na

koncentraci ízení p i skon ení jednání ve v ci; a nakonec o skute nostech, jež nastaly

až po vyhlášení vlastního rozhodnutí soudu prvního stupn .

Odvolací soud není vázán skutkovým stavem zjišt ným soudem prvního stupn ,

mimo výjimky uvedené v § 212 OS  je však vždy vázán rozsahem podaného odvolání.

Je oprávn n zopakovat dokazování a doplnit jej o ú astníky navržené d kazy, které byly

za podmínek § 205a OS  shledány p ípustnými. Povinnost zopakovat dokazování má

také odvolací soud vždy, když dojde k záv ru, že z d kaz  provedených v ízení p ed

soudem prvního stupn  lze dosp t k jinému skutkovému zjišt ní.53 Odvolací soud

nemusí zopakovat dokazování u všech d íve provedených d kaz . V p ípad , že soud

znovu provede pouze n které d kazy, musí v od vodn ní vyložit, pro  p istoupil k této

kazní redukci, a pro  zbylé d kazy nepovažoval za relevantní.54 Toliko v p ípad , že

53 Tato povinnost omezuje p ípadné pr tahy v ízení, nebo  je snazší d kaz jednoduše opakovat
v odvolacím ízení, než kv li n mu v c vrátit k dalšímu projednání nižšímu soudu. Srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1802/2010.
54  Srov. HAVLIŠ, Miroslav. K rozsahu dokazování p ed odvolacím soudem. Profiprávo.cz [online],
2012. [cit. 2012-05-12]. Dostupný z WWW: http://goo.gl/aZjRzg
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by si v c vyžádala rozsáhlé dopln ní dokazování, odvolací soud prvoinstan ní

rozhodnutí zruší a vrátí nižšímu soudu k došet ení.

Zbývá tedy zodpov t otázku, zdali m že odvolací soud vyhledávat a

dokazovat ze své vlastní iniciativy. Z pojednání v p edchozí ásti této práce vyplývá, že

soud v prvoinstan ním sporném ízení m že provést jiné než ú astníky navržené d kazy

v p ípadech, kdy jsou pot ebné k zjišt ní skutkové stavu za p edpokladu, že vyplývají

z obsahu spisu. I v odvolacím ízení je tento mechanismus zachován ustanovením §

213a OS .

Odvolací ízení nesporné je naproti tomu vystav no na systému úplné apelace

ovládaném zásadou vyšet ovací. Ustanovení § 28 Z S dovoluje v odvolacím ízení

voln  uvád t nové skute nosti a d kazy, které nebyly uplatn ny p ed soudem prvního

stupn . K novým skute nostem soud p ihlédne, aniž by musely být p edtím uplatn ny

astníky. Výše zmín ný paragraf je ve vztahu speciality ke všem limitujícím

ustanovením zahrnutým do ob anského soudního ádu, které by jinak vedly ke

koncentraci ízení.

2.7 Sm ování procesního dokazování

Sou asný trend vývoje procesního práva výrazn  sm uje k urychlování ízení.

Tlak na ekonomii ízení je v dob , kdy po ty soudního personálu stagnují a nápad kauz

se každý rokem výrazn  zvyšuje, jediným logickým krokem, jak zachovat funk ní

justici. Už d íve zákonodárce n kolikrát zasáhl proti pr tah m v ízení, nap . zrušením

vodn  úplné apelace v odvolacím ízení sporném, které z ídkakdy vedlo k vydání

pravomocného rozhodnutí p ed soudem prvního stupn .

Ob anský soudní ád se v posledních p tadvaceti letech postupn  více p iklonil

k formálnímu zp sobu vedení ízení. Výsledek sporu v takovém p ípad  nemusí záviset

výhradn  na zjišt ném skutkovém stavu v ci, nýbrž i na spln ní formálních podmínek

uvedených v zákon . Procesní dokazování se v takových p ípadech omezuje na

osv ování podmínek, za kterých soud m že vydat rozhodnutí, které odpovídá toliko

formální pravd .
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Macur takové ozna ení odmítá: "Rozlišování „formální“ a „materiální“ pravdy

v civilním soudním ízení je mylnou konstrukcí, pro jejíž vznik lze snad nalézt historické

vysv tlení, avšak která není p ínosem pro teorii ani praxi civilního procesu. Právem

mnozí procesualisté zd raz ují, že pravda je jen jedna."55

astníci ízení tento teoretický rozpor zpravidla nevnímají. Jejich motivací je

asto pouze získat s nejmenšími náklady co nejrychleji pravomocné rozhodnutí a tím i

vykonatelný exeku ní titul. Odvrácenou stranu pak p edstavují ti ú astníci (zpravidla

žalovaní i odp rci), kte í v ízení aktivn  nevystupují a na jeho výsledku nemají

zájem.56 Je nutno uznat, že zástupci ú astník  - p íslušníci advokátského stavu - musí

mít de lege artis zájem na výsledku ízení vždy.

Uvažujme nyní, jak by se dosud nast ádané zkušenosti a definované pot eby

mohly promítnout do roviny de lege ferenda. Dosavadní trend spo íval v díl ích

novelizacích procesních p edpis , které výrazn  zasáhly i oblast procesního dokazování.

Již d íve zákonodárce rozumn  vy al nesporná ízení z ob anského soudního ádu a

vt lil je do nového zákona . 292/2013 Sb., o zvláštních ízeních soudních. Na obzoru

se rýsuje další velká událost, a sice rekodifikace vlastního ob anského soudního ádu.

Nejedná se o žádnou p ekvapivou novinku, nebo  o novém procesním kodexu se hovo í

již mnoho let a tyto hlasy po nabytí ú innosti zákona . 89/2012 Sb., ob anského

zákoníku, ješt  zesílily. Lze tedy o ekávat n jaké p evratné zm ny oproti aktuální

úprav ? Je v novém procesním kodexu prostor pro dosud neupravené instituty

procesního dokazování?

Dle mého názoru nelze žádné výrazné zásahy od budoucí úpravy o ekávat.

Sou asné nastavení procesního dokazování považuji za vybalancované. Neopatrný

zásah by naopak mohl vést k destabilizaci ízení. Proto je dle mého vhodné zastávat

spíše skeptický postoj k zavád ní n kterých cizích institut , asto imanentních

angloamerické právní kultu e.

55 Srov. MACUR, Josef. Základní teoretické otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin
advokacie, 1998, Ro . -, . 9, s. 16.
56 Exkurzem do insolven ního ízení zjistíme obdobný trend na stran  v itel . Stav tzv. racionální apatie

itel  spo ívá v tom, že se v itel m nevyplácí aktivn  zasahovat do ízení o úpadku, protože
edpokládaný výnos zdaleka nepokryje jejich náklady. Paradoxní je, že v itelé jsou zde ú astníky ízení

- žalobci. Srov. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Insolven ní praxe v eské republice: v období 2008–2013.
Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. xv, str. 93.
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Již d íve také odborná ve ejnost správn  odmítla zavedení konceptu tzv.

advokátského procesu, který by v d sledku znamenal oslabení pozice soudu nad

vedením procesního dokazování a ízení obecn .57 Obdobn  skepticky pohlížím na

inspiraci v angloamerické procesní fázi zvané pre-trial discovery.  V podstat  se  jedná

o jistý druh p ípravného ízení, v jehož pr hu nikoliv soud, ale ú astníci stran a jejich

zástupci, zjiš ují rozhodné skute nosti a zajiš ují d kazy. Pro tento ú el jim právo

sv uje jisté mocenské nástroje, které jsou v našem právním ádu vyhrazeny toliko

soudu. Mají nap íklad právo p edvolat a vyslýchat sv dky (za p ítomnosti ú edníka

soudu), opat ovat listiny nebo požadovat vysv tlení na protistran . Dožádaná strana má

povinnost vydat protistran  i d kazy ve sv j neprosp ch.  T ebaže pre-trial discovery

vykazuje na první pohled atraktivní statistiky efektivity (do vlastního stádia ízení p ed

soudem se dostanou ádov  jednotky procent takto vedených spor ), typicky agresivní

procesní jednání stran a neúm rná finan ní nákladnost neodpovídají charakteru

kontinentálního vedení spor .

Domnívám se, že není nezbytné p idávat do úpravy procesního dokazování další

instituty, modifikace a výjimky. Už v sou asné dob  totiž p estal být ob anský soudní

ád pro mnoho lidí p ehledným právním p edpisem. Vhodnou cestou, kterou by se

budoucí kodifikace mohla ubírat, by tedy mohlo být zjednodušení sporného ízení za

sou asného vyjasn ní p etrvávajících sporných otázek.58

V souladu se svým p esv ením bych také uvítal koncepci dokazování, která

by se více p iklonila k hledání objektivní pravdy. Nelze opomenout fakt, že soudy vždy

eší individuální právní p ípady, které charakterizuje jistá míra jedine nosti. Rezignovat

na poznání unikátních skutkových okolností každého právního p ípadu znamená

rezignovat na samu podstatu civilního procesu, jíž je získávání informací soudem pro

vydání správného, spravedlivého rozhodnutí. V této souvislosti lze nap íklad poukázat

na nedostate nou úpravu ešení informa ního deficitu jedné z procesních stran (viz

níže).

57 Srov. WINTEROVÁ, Alena. Nad perspektivami eského civilního procesu. Právní rozhledy 19/2008, s.
706 an.
58 V této souvislosti je p íhodné zmínit novelizované zn ní § 6 OS , který m že ve vztahu k ust. § 120
odst. 2 OS  p sobit nejasnosti. Nekoliduje oprávn ní soudu provád t d kazy na základ  spisu
s odpov dností ú astník  za napln ní míry vlastní (aktivní) ú asti na ízení? Nebo je to krok správným
sm rem, tudíž posílení zásady objektivní pravdy ve sporném ízení?
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Po desítkách let jsme se do kali nového, kodifikovaného ob anského zákoníku.

ím tedy, že si nyní zasloužíme i nový procesní kodex, který mu bude kvalitativn

odpovídat.
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3. Procesní povinnosti

Poznámka k následujícímu textu

edcházející výklad na n kolika místech zd raznil, jaký význam mají podn ty

astník  pro pr h dokazování v civilním ízení. Tato ást se detailn ji zam uje na

oblast procesních povinností ú astník , ímž se kone  dostáváme do tématu

vybraných otázek, které jsem nastínil v úvodu práce. Rád bych p edem zd raznil fakt,

že procesní nauka spojuje problematiku procesních b emen a jim p edcházejících

procesních povinností výhradn  s civilním ízením sporným. Nebude-li v dále v textu

up esn no jinak, týká se výhradn  spornému ízení.

Úvod do procesních povinností a odlišnost od procesních b emen

Nezbývá než doplnit, že mimo oblast procesních povinností (jejichž podrobný

popis následuje níže), existuje i jejich protipól, který souhrnn  ozna ujeme jako

procesní práva. T ebaže jsou procesní práva pro civilní ízení jist  d ležitá, pro

problematiku dokazování hrají mén  významnou roli a nebudeme se jimi zabývat.

V procesním dokazování úzce souvisí oblast procesních povinností s otázkou

existence procesních b emen. Teoretická koncepce obou institut  je velice podobná.

Obecn  lze íci, že oba instituty mají za ú el stimulovat procesní strany k ur itému

procesnímu jednání pod hrozbou sankce. P esto je nutné jeden od druhého odlišit.

Procesní povinnosti stanovují ú astníku povinnost jednat v ízení ur itým

zp sobem. Ur ují tedy pravidla chování, která jsou pro ú astníka závazná a jejichž

nedodržení má za následek p edem stanovenou sankci. Procesní b emena jsou

charakteristická tím, že stimulují ú astníky k jednání vedoucímu k ur itému cíli a

stanovují subjektivní odpov dnost tím zp sobem, že sankcí t chto právních norem je

výhradn  zhoršení procesního postavení.59

Macur rozvádí otázku odlišování procesních povinností od b emen podrobn ji.

Jednak vypo ítává šest základních procesních povinností existujících v moderním

civilním procesu, jednak tvrdí, že stanovení p esného a spolehlivého kritéria rozlišování

59 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 78-90.
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procesních povinností a b emen stále nedosáhlo jednozna ného výsledku.60 Podle n j

však nelze diferenciaci objasnit na základ  poznatk  o sankcích. Oba typy institut

stimulují procesní strany k ur itému jednání pod hrozbou sankce. Sankce ovšem m že

být uložena jak porušením procesních povinností, tak za p edpokladu, že strana sporu

neunese d kazní b emeno. Rozdíl je tedy pouze v tom, že zatímco procesní povinnosti

lze uložit jakékoliv stran , b emena tíží vždy jen jednu stranu.

Macur také zmi uje Hippelovo pojetí, kdy strana sporu nerespektující procesní

emeno neporušuje žádnou povinnost, nejvýše jedná v rozporu se svými zájmy.61

Macur zárove  cituje i názor F. Lenta, který kritérium pro rozlišení procesních

povinností a b emen vid l tam, kde je sankcionované jednání procesní strany slu itelné

nebo neslu itelné s ú elem civilního procesu. Následky porušení procesní povinnosti

jdou podle n j proti ú elu civilního procesu, kdežto neunesení procesního b emene je

v podstat  volním následkem spo ívajícím ve srozum ní strany sporu, která spo ívá

výhradn  ve zhoršení procesní situace.62 Jakékoliv jiné sankce jsou v koncepci

procesních b emen vylou eny.

Lze shrnout, že se r zní auto i (Macur, Goldschmidt, Lent, Hippel) shodnou, že

nalezení vhodného d lícího kritéria je obzvláš  obtížnou otázkou a hranice bývá asto

nejednozna ná.63

3.1 Povinnost tvrzení a povinnost d kazní

3.1.1 Povinnost tvrzení

ed prvním podáním sm ujícím v i soudu (tj. žaloba, návrh na zahájení

ízení) soud nedisponuje žádnými poznatky o subjektivním právu, jehož ochrany se

který z ú astník  domáhá. Nezávisle na typu ízení je proto zásadní, aby iniciující

60 Vý et zahrnuje povinnost zamezit pr tah m v ízení, povinnost ádného vedení sporu, povinnost
edložit listiny, povinnost pravdivosti, povinnost dostavit se k jednání a povinnost vysv tlovací. Srov.

MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995,
s. 80.
61 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 79.
62 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 83-84.
63 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 78-90.
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subjekt u inil p íslušná tvrzení, z nichž bude patrno, na jakém skutkovém základ  staví

své právo i zákonem chrán ný zájem.64 Povinnost tvrzení tedy stanoví povinnost uvést

všechny pro rozhodnutí významné skute nosti.

Fiala za takové skute nosti považuje „ur ité události nebo ur itá chování lidí,

kterými se zakládají, m ní nebo ruší hmotn právní vztahy.“65 Klí ové je, že tyto

hmotn právní vztahy p ímo souvisí s hmotn právní nornou, na které svojí nárok, který

vymezuje p edm t ízení.

Ve sporném ízení je povinnost tvrzení imanentní žalobci, který ji z podstaty

ci musí splnit již substanciací žaloby. Neobsahuje-li všechna pot ebná tvrzení žaloba,

žalobce je musí uvést v pr hu ízení. Stejná povinnost ovšem zat žuje i žalovaného,

pokud v ízení aktivn  vystupuje proti uplatn nému nároku žalobce a neomezuje se

pouze na popírání obsahu žaloby.66 Aktuáln  je tato povinnost promítnuta do ustanovení

§ 101 odst. 1, písm. a), respektive § 79 odst. 1 OS .

Soud nep istupuje k nepln ní výše uvedeného pasivn , nýbrž má povinnost

astníka ízení pou it o této povinnosti a následcích jejího nespln ní (§ 118a odst. 1

OS ). Soud není povinen prov ovat z ú ední povinnosti tvrzení, které druhá strana

nepopírá a nezpochyb uje (pou ovací povinnost soudu zde nevzniká).67

Obdobn  funguje povinnost tvrzení v nesporném ízení. Platí, že pokud je ízení

zahájeno na návrh, zejména navrhovatel má povinnost tvrdit relevantní skutkové

okolnosti. Jestliže je ovšem ízení zahájeno jiným subjektem, než je ú astník ízení, tuto

povinnost ú astníci nesporného ízení nemají. D vodem je, že takový ú astník by nesl

nep íznivé d sledky nespln ní povinnosti tvrzení, t ebaže by k zahájení ízení došlo bez

jeho v domí nebo dokonce proti jeho v li.

3.1.2 Povinnost d kazní

Fiala uvádí, že mezi povinností tvrzení a povinností d kazní existuje úzká vazba.

Vznik povinnosti d kazní totiž váže na d ív jší spln ní povinnosti ú astníka tvrdit

64 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 39.
65 Fiala sou asn  zahrnuje do uvedeného vý tu i cizozemské právo. Srov. FIALA, Josef. kaz zavin ní
v ob anském soudním ízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství eskoslovenské akademie v d, 1965, s. 25.
66 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 251, autorka oddílu : Alena Winterová.
67 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 89/2002.
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ur ité skutkové okolnosti.68 D kazní povinnost je definována jako povinnost ú astníka

navrhnout, eventuáln  ozna it, d kazní prost edky k prokázání t ch skute ností, které

sám tvrdí.69 V souladu se zásadou kontradiktornosti se tedy vztahuje výhradn

k vlastním tvrzením; nikdo nemusí dokazovat tvrzení protistrany.

Štajgr rozsah d kazní povinnosti vymezuje jinak. Jeho definice vychází

z názoru, že p i procesním dokazování strany dokazují soudci (indici fit probatio).

Štajgr tvrdí:  "Zásadn  t eba dokázat všechny ty názorné úsudky (skute nosti) adresáta

normy o d kazní povinnosti, které jsou pro soudce pochybné, pokud soudce zjistí, že

jsou subsumovatelné pod právní pojmy použité v podmi ující ásti individuelní

abstraktní právní normy jím nalezené."70 Podle n j tedy záleží na konkrétním právním

ádu, jaký okruh skute ností soudci k dokazování p edepíše.

Pom r soudu k povinnosti d kazní závisí na druhu ízení. Jak již bylo vyloženo

íve, ve sporném ízení soud nem že navrhovat d kazní prost edky. Opak by kolidoval

s jeho postavením nezávislého t etího. Za svého postavení nedisponuje v cným ani

personálním aparátem, aby mohl vyvíjet vlastní vyšet ovací innost. Nejvýše m že bez

návrhu vzít v potaz takové d kazy, které vyšly v ízení najevo a vyplývají z obsahu

spisu.

kazní povinnost nemá soud ani tehdy, zahájil-li ízení bez návrhu. V takovém

ípad  pouze vymezuje p edm t ízení, což nelze ztotožnit s pln ním povinnosti

tvrzení i d kazní. Soud odpovídá za zjišt ní, projednání a rozhodnutí ve v ci, nemohou

jej však tížit nep íznivé procesní následky (nepo ítáme-li jako sankci možnost

ezkumu rozhodnutí soudem vyšší instance). Nevzniká-li soudu povinnost d kazní,

nem že mu nikdy vzniknout ani povinnost tvrzení.71

68 Srov. FIALA, Josef. kaz zavin ní v ob anském soudním ízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
eskoslovenské akademie v d, 1965, s. 57.

69 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 250, autorka oddílu : Alena Winterová.
70 Srov. ŠTAJGR, František. kazní b emeno v civilním soudním sporu. V Praze: Knihovna Sborníku

d právních a státních, 1931, s. 34.
71 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 42.
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3.2 Vysv tlovací povinnost strany nezatížené d kazním b emenem

V p edchozím výkladu bylo uvedeno, že každá ze stran zvláš  odpovídá za

vlastní tvrzení a návrhy d kaz  k nim; nikdo není povinen tvrdit i dokazovat

skute nosti, které nesouvisí s jeho procesní rolí a slouží pouze zájm m protistrany.

Výše uvedený imperativ není absolutní. Ve sporném ízení má strana nezatížená

kazním b emenem (tj. protistrana strany, která má odpov dnost za ur ení d kazních

prost edk  pro svá tvrzení) za ur itých podmínek speciální vysv tlovací povinnost.72

Tento institut je specifickým p ípadem vyšet ovacího d kazu ve sporném ízení.

ebaže její explicitní zakotvení v platném právu chybí, její existence lze dovodit

výkladem, zejména z práva na spravedlivý proces obsaženého v l. 96 odst. 1 Ústavy

eské republiky. Požadavek plynoucí ze zásady rovnosti zbraní pak nutn  vede

k hledání, který procesní institut m že být tuto povinnost obsáhnout. Nejvhodn jším

prost edkem se patrn  jeví výslech ú astník  dle ust. § 131 odst. 1 OS .73

Vysv tlovací povinnost se týká skutkových okolností, které strana plnící

povinnost tvrzení m že uvést nejvýše rámcov , t ebaže protistrana je s nimi podrobn

obeznámena. Slouží tedy k ešení procesní situace, kdy se strana zatížení d kazním

emenem dostane do nezavin ného informa ního deficitu. Macur uvádí, že "vzniká

procesní stran , která není zatížena d kazním b emenem, avšak má dostatek informací

k tomu, aby podrobn  objasnila, vysv tlila a doplnila skutková tvrzení odp rce, který

nese d kazní b emeno, ale v d sledku svého informa ního deficitu nemá možnost své

skutkové p ednesy, na nichž zakládá svoji žalobu (pop ípad  námitky nebo obranu ve

sporu), v pot ebné mí e konkretizovat, resp. substancovat."74

Lze vyvodit záv r, že vysv tlovací povinnost strany nezatížené d kazním

emenem jde proti principu kontradiktornosti. Pro obvyklý pr h ízení je typický

72 Macur uvádí trojí pojetí vysv tlovací povinnosti: koncepce obecná, koncepce odmítající jakoukoliv
vysv tlovací povinnost a koncepce speciální vysv tlovací povinnosti. Toliko poslední jmenovanou
koncepci p ipouští s výhradami jako užite nou a zárove  slu itelnou se zásadou rovnosti stran. Srov.
MACUR, Josef. Vysv tlovací povinnost strany nezatížené d kazním b emenem v civilním soudním ízení.
Právní rozhledy, 2000, ro . 8, . 2, s. 20 an.
73 Srov. DAVID, Ludvík a kol. Komentá  k Zákonu ob anský soudní ád (99/1963 Sb.). Identifika ní
íslo (ASPI ID): KO99_1963CZ. ASPI, Praha 2009. [cit. 2. 3. 2015].

74 Institut substanciace je obtížnou teoretickou otázkou. Sou asn  se vztahuje na tuto povinnost i b emeno
substancování. N mecký Spolkový soud dokonce uvádí pro popisovanou vysv tlovací povinnost termín
sekundární b emeno tvrzení. Srov. MACUR, Josef. Vysv tlovací povinnost strany nezatížené d kazním

emenem v civilním soudním ízení. Právní rozhledy, 2000, ro . 8, . 2, s. 20 an.; resp. MACUR, Josef.
emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999, Ro . -, . 6-7, s. 15.
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stav tzv. negativní spolupráce. Strany se snaží dosáhnout úsp chu ve v ci na úkor

protistrany, nepomáhají si. Zp sobí-li však jedna procesní strana d kazní nouzi

protistrany, není správné, aby se tohoto informa ního deficitu domáhala. Taková situace

nastává výhradn  v p ípad , že obtížená strana nemá žádnou reálnou možnost získat

pot ebné informace jinak než od protistrany.75

Vysv tlovací povinnost je plnohodnotnou procesní povinností. K jejímu

nespln ní se váží procesní sankce. Odmítne-li povinná strana podat vysv tlení bez

esv ivých d vod , m že to soud vnímat jako významný d kaz ve prosp ch tvrzení

protistrany. Soud se totiž m že domnívat, že by v opa ném p ípad  podání vysv tlení

mohlo stran  povinné zp sobit újmu tím, že by výrazn  podpo ilo tvrzení strany

zatížené d kazním b emenem.76 Sankcí zde je tedy výhradn  zhoršení procesního

postavení, nem že jím být nap íklad uložení po ádkového opat ení (pokuty).

Vyvstává otázka, zdali (p ípadn  za jakých podmínek) m že strana povinná

odmítnout podat vysv tlení. V prvé ad  se jedná o p ípady, které neod vod ují uložení

této povinnosti, tedy ty p ípady, kde nebyly spln ny podmínky nezavin né d kazní

nouze (nap . strana zatížená d kazním b emenem má možnost získat více informací pro

svá tvrzení, t ebaže obtížn ji a s v tšími náklady). Druhým okruhem p ípad  jsou

situace popsané v § 124 OS , který se vztahuje na informace chrán né zvláštním

zákonem nebo státem uznanou povinností ml enlivosti. Platí též obecné pravidlo, že

strana m že odmítnout podat vysv tlení tehdy, pokud by tím zp sobila nebezpe í

trestního stíhání sob  nebo osobám blízkým.

3.3 Odpov dnost za nespln ní povinnosti tvrzení a d kazní

žným jevem, který se váže k povinnostem stanoveným právní normou, je

edepsání odpov dnosti pro p ípad jejího nespln ní. Macur charakterizuje odpov dnost

jako "stav subjektu, který porušil právní povinnost a je povinen snášet právní následky

s tím spojené".77 Zárove  ji odlišuje od sankce tím, že popisuje sankci jako ustanovení

75 Srov. MACUR, Josef. Vysv tlovací povinnost strany nezatížené d kazním b emenem v civilním
soudním ízení. Právní rozhledy, 2000, ro . 8, . 2, s. 20 an.
76 Srov. MACUR, Josef. Vysv tlovací povinnost strany nezatížené d kazním b emenem v civilním
soudním ízení. Právní rozhledy, 2000, ro . 8, . 2, s. 20 an.
77 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 50.
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objektivního práva vyvolávající negativní následky pro p ípad porušení právní

povinnosti.

Macur ve své práci uvádí hned n kolik koncepcí právní odpov dnosti.78

Pomi me nyní p ekonané teorie užívané v socialistickém právu (koncepce aktivní

odpov dnosti, koncepce komplexní). Obecn  dnes p evažuje koncepce sank ní,

postavená na základ  subjektivní odpov dnosti ú astníka za zavin ní (v modalit

opomenutí).

Nep íznivé následky postihují toto ú astníka, který nesplnil svoji povinnost

kazní nebo povinnost tvrzení. Tyto následky vedou k obnovení narušené procesní

rovnováhy, která vznikla porušením procesní povinnosti, jejímž následkem je zamítnutí

žaloby ( i nevyhov ní návrhu).

78 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 51-53.
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4. Procesní b emena

edchozí výklad obsahoval mnoho zmínek o procesních b emenech, nicmén

nepodával jejich detailní výklad. Tato ást práce se bude tedy zabývat zevrubným

vysv tlením teorie procesních b emen tížících ú astníky ízení, zejména b emenem

kazním a b emenem tvrzení.

Institut procesních b emen zastává v procesním právu zvláštní postavení op ené

o n kolik aspekt . P edn , institutu procesních b emen se neužije v nesporných

ízeních. Lze také shledat, že ob anský soudní ád neobsahuje jeho výslovnou úpravu.

Teorie ji dovozuje p edevším z ustanovení § 79, § 101 a § 120 OS , které se ale

sou asn  váží k procesním povinnostem vznikajícím v dokazování.

Dále platí, že nauka o procesních b emenech poskytuje soudu návod, jak

meritorn  rozhodnout v p ípad , že procesní dokazování v n které ze svých ástí selhalo

(zavin ním ú astníka) a nepoda ilo se zjistit objektivní skutkový stav projednávané

ci. Z uvedeného také vyplývá, že se jedná o ist  procesn právní institut, který nemá

na projednávané hmotn právní vztahy žádný vliv. Ú inky procesních b emen se

promítají pouze do roviny procesní tím, že soud uplatn nému nároku nep izná

ochranu.79

V p edchozí kapitole byla vysv tlena odlišnost procesních povinností od

procesních b emen s tím, že se jedná o dva zcela odlišné právní pojmy s rozdílnou

konstrukcí. Není tedy zapot ebí se k tomuto d lení znovu vracet. Lépe bude v novat se

vlastní charakteristice procesních b emen jako zvláštní, procesní kategorii.

Podstata procesních b emen

esné definování podstaty procesních b emen je složitou otázkou, které se

postupn  v novala celá ada procesualist . N kte í koncept procesních b emen zcela

zavrhli a tvrdili, že místo nich existují pouze subjektivní povinnosti (Hippel).80 Jiní

teoretikové uvažovali zcela opa  - odmítli v dokazování existenci všech procesních

79 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 59.
80 MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita,
1995, s. 79.
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povinností a nahradili je b emeny (Goldschmidt).81 Tyto krajní p ístupy první poloviny

dvacátého století se však podle Macura v sou asné dob  se v právn  vysp lých zemích

tém  nevyskytují. Lze vyvodit záv r, že d ív jší teoretici vnímali procesní b emena

zcela odlišn  a jejich rozhrani ení od procesních povinností (pokud existovalo) bylo

postaveno na jiných kritériích.

Soudobá teorie civilního procesu definuje procesní b emena nedostatkem

jakéhokoliv donucení procesní strany k ur itému procesnímu jednání (tj. jednání proti

smyslu procesního b emene není nikdy protiprávní).82 Hypotéza právních norem

o procesních b emenech vždy obsahuje jako modalitu jednání ne innost strany.

Ne innost zp sobí stran  nep íznivé právní následky, které se odrazí ve zhoršení jejího

procesního postavení. T mto následk m se m že strana vyhnout pouze tehdy, když se

ur itým právním jednáním od tohoto b emene osvobodí. Unesení procesních b emen

tedy zcela závisí na svobodné v li strany, stimuluje ji k aktivit  a zohled uje její

dychtivost po úsp chu ve sporu.

V p edcházejícím textu byly n kolikrát zmín ny nep íznivé následky postihující

stranu sporu, která neunese své procesní b emeno. V ideálním modelovém p ípad

sporného ízení strany unesou svá procesní b emena a soud po úsp šn  provedeném

dokazování vydá meritorní rozhodnutí. V od vodn ní se op e o zjišt né rozhodné

skute nosti a nalezne právo mezi stranami. Reálný pr h sporných ízení však

nazna uje, že ne vždy jsou tyto rozhodné skute nost zjišt ny. Strana, která ne inností

v dokazování neunese své procesní b emeno a zp sobí, že nelze dokazovanou

skute nost spolehliv  potvrdit i vyvrátit, vyvolá stav non liquet.

4.1 B emeno tvrzení

Pro hlubší pochopení hlavního institutu procesních b emen - d kazního

emene - je nutné nejprve objasnit jiný p íbuzný jev, který mu zpravidla p edchází.

Institut b emena tvrzení odpovídá na otázku, jaké nep íznivé procesní následky stihnou

astníka, který v ízení neu iní ur itá nezbytná skutková tvrzení. Lze shrnout, že

81 MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita,
1995, s. 79.
82 MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita,
1995, s. 78-90.
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hlavním ú elem je tedy stanovit procesní odpov dnost ú astníka za nespln ní

povinnosti tvrzení.83

V p edcházejícím výkladu již bylo vysv tleno, že povinnosti tvrzení a emeno

tvrzení nelze libovoln  sm šovat. Existuje totiž procesní situace, kdy ú astník nesplní

svou povinnost tvrzení a p ece unese b emeno tvrzení (respektive na n j nedopadnou

následky stanové tímto b emenem). Jedná se o p ípady, kdy ú astník neplní povinností

tvrzení, ale pot ebná tvrzení v jeho prosp ch vyplývají z p ednes  protistrany. Sta í

pouze, aby tato tvrzení p ejal.84 Výsledkem je, že a koliv nevnesl do ízení žádná

tvrzení o skutkových okolnostech a nesplnil požadovanou povinnost, stále m že mít

v ízení úsp ch.

K obdobné modifikaci dochází i v oblasti právních domn nek a fikcí. Ohledn

nich ú astníky b emeno tvrzení netíží. Z povahy v ci si jich mnohdy totiž ani nejsou

domi. Obdobný režim platí v p ípadech, kdy ve prosp ch ur itého tvrzení hovo í

skutkové domn nky. Ty jsou promítnutím obecných, zkušenostních v t, t ebaže nejsou

ímo založeny na zákonném základ .85 Rovn ž strany nezat žují b emenem

tvrzení.Macur k tomuto uvádí, že mimo právo zpochybnit skutkové domn nky

protistranou má podobnou možnost i soud, pokud sv j postup individuáln  p esv iv

od vodní.86

4.1.1 Objektivní a subjektivní b emeno tvrzení

Procesní teorie v souladu s p evládajícím p esv ením rozlišuje b emeno

tvrzení na objektivní a subjektivní.

Objektivní b emeno tvrzení stanoví požadavek uvést konkrétní skutkové

okolnosti, které mohou být pod azeny pod abstraktní právní normu, která je relevantní

vzhledem k p edm tu ízení. Subjektivní b emeno tvrzení d lí b emeno tvrzení mezi

83 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 59.
84 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 59.
85 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 234, autorka oddílu : Alena Winterová.
86 MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita,
1995, s. 57.
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procesní strany a požaduje po ú astníku vnést do sporu taková konkrétní tvrzení, která

pro n j s sebou nesou p íznivé následky.87

Podstata objektivního b emene tvrzení spo ívá v tom, že podmínkou procesního

dokazování je sou innost stran v i soudu, která spo ívá v tvrzení ú astník  o všech

skutkových okolnostech, které jsou jim známy. Pouze o takových skute nostech,

o kterých se soud v ízení dozví, m že být vedeno dokazování. Unesení objektivního

emene tvrzení alespo  jednou z procesních stran je podmínkou vydání vlastního

meritorního rozhodnutí (nezávisle na úsp chu libovolné strany sporu).

Subjektivní b emeno tvrzení p sobí cílen ji. Vyžaduje po procesní stran

vnesení takových skutkových tvrzení, které jsou v souladu se znaky abstraktní právní

normy, které se strana pro ochranu svého nároku dovolává. Jinými slovy, žalobce uvádí

tvrzení podporující jeho nárok, žalovaný naopak uvádí tvrzení zabra ující vzniku

nároku protistrany, eventuáln  p sobící jeho zánik. Neunesení subjektivního b emene

tvrzení ze strany žalobce má za následek meritorní zamítnutí návrhu, neunesení

žalovaným jeho vyhov ní.88

4.1.2 Abstraktní a konkrétní b emeno tvrzení

Subjektivní b emeno tvrzení m že podrobit dalšímu d lení, kdy jej rozlišujeme

na abstraktní a konkrétní.89 Atributem tohoto len ní je p ipušt ní nebo nep ipušt ní

dynamického p esunu b emene tvrzení mezi stranami.

Abstraktní b emeno tvrzení charakterizuje existence jediného, nem nného

emene, které tíží procesní strany b hem celého ízení. Žalobce je nucen pod jeho

tíhou vy erpat všechny skute nosti zakládající a od vod ující žalobu, žalovaný pak

všechny námitky a skute nosti žalobnímu nároku bránící.90 Obsah abstraktního b emene

tvrzení je dán pro každou procesní stranu od po átku ízení a s postupujícím pr hem

procesního dokazování se jeho obsah nem ní.

87 MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1996, s. 52-53.
88 MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1996, s. 53.
89 MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1996, s. 54.
90 MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1996, s. 54.
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Konkrétní b emeno tvrzení funguje dynamicky. Obsah b emene se vyvíjí

s každým p ednesem protistrany, jak jsou do ízení vnášeny stále nové skute nosti, jichž

si ú astníci p vodn  nebyli v bec v domi. Toto dynamické pojetí více odpovídá

kontradiktornímu charakteru sporného ízení, kdy strany u komplikovaného p edm tu

ízení bezprost edn  reagují na teze protistrany. Nicmén  je vhodné upozornit na fakt,

že jej lze aplikovat nejvýše do okamžiku koncentrace ízení.

4.2 B emeno d kazní

esné vymezení d kazního b emene je obtížné, p estože se jedná o hojn

využívaný institut procesního práva, nebo  jde o komplexní a vnit  diferencovaný

pojem obsahující odlišné konstitutivní složky.91 Obecn  lze d kazní b emeno vymezit

jako procesní odpov dnost ú astníka za prokázání rozhodných skute ností, ke kterým se

kazní b emeno vztahuje, soudu.92 Uplat uje se tedy v p ípadech, kdy z stanou

podstatné skute nosti po provedení dokazování neobjasn ny. Neunesení d kazního

emene znamená pro ú astníka ztrátu sporu.

Povaha d kazního b emene se p esto zásadn  neliší od konstrukce b emene

tvrzení. Macur však p ipouští, že význam d kazního b emene p evyšuje jiné obdobné

instituty a jeho ú inky se ve sporném ízení projeví výrazn ji.93 Svou koncepcí zajiš uje

pot ebnou míru právní jistoty a p ímo ovliv uje výsledek ízení p ed soudem.

Rozhodnutí ve v ci vydané v souladu s pravidly o d kazním b emenu totiž nikdy

nebude záviset na libov li soudce, nýbrž výhradn  na zavin ní/selhání strany sporu.

Konstrukce d kazního b emene se naplno projeví v p ípad , kdy ú astníci toto

emeno neunesou. Sluší se tento jev rozvést podrobn ji. Neunesením rozumíme situaci,

kdy se ú astníku nepoda í prokázat rozhodné skute nosti, kterými podpírá svá procesní

tvrzení. Obecn  platí, že nespln ní d kazní povinnosti znamená také neunesení

kazního b emene.

91 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 53.
92 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 251, autorka oddílu : Alena Winterová.
93 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 54.
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Z výše uvedeného pravidla existují výjimky. Ú astník m že unést d kazní

emeno i p es nespln ní d kazní povinnosti. P íkladem m že být situace, kdy soud

rozhodné skute nosti dokáže i jiných než navržených d kaz . Alternativn  m že nastat

situace, kdy ú astník d kazní povinnost splní, ale d kazní b emeno p esto neunese.

Uvedené m že nastat, jestliže se navržené d kazy pozd ji ukážou jako zcela

nedostate né.94

4.2.1 Objektivní a subjektivní d kazní b emeno

kazní b emeno se, obdobn  jako b emeno tvrzení, d lí na objektivní a

subjektivní. Tato diferenciace však dává smysl až v pr hu ízení, nebo  na jeho

po átku jsou od sebe neodlišitelné a korelativní.95

Objektivní d kazní b emeno stanoví postup soudu v p ípad , že po prob hlém

dokazování nebylo možné zjistit podstatné skutkové okolnosti a skutkový stav z stal

neobjasn n.96 Tento stav je procesní teorií nazýván non liquet. Jelikož soud nem že

v souladu se zákazem denegatio iustitiae odep ít vydat meritorní rozhodnutí, pravidla

popisující d kazní b emeno stanoví, ke které stran  sporu se musí v rozhodnutí o meritu

ci p iklonit.

Subjektivní d kazní b emeno zat žuje ú astníky sporu. Stanoví odpov dnost

stran za ne innost nebo nedostate nou procesní pozornost p i navrhování d kazních

prost edk  d ležitých pro prokázání skutkových tvrzení. Tato odpov dnost se promítne

ve form  nep íznivých procesních následk , respektive ztráty sporu z d vodu neunesení

kazního b emene. Tím strany sporu výrazn  stimuluje k procesní aktivit  a

navrhování d kazních prost edk .

4.2.2 Abstraktní a konkrétní d kazní b emeno

Teorie civilní procesu druhé poloviny dvacátého století p išla s detailn jší

diferenciací subjektivního d kazního b emene. Obdobn , jako je tomu u b emene

tvrzení, lze toto b emeno d lit na abstraktní a konkrétní. Objektivní d kazní b emeno

94 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 251, autorka oddílu : Alena Winterová.
95 Korelací rozumíme existenci ur itého vztahu. Termín "korelativní" ozna uje vnit ní (inherentní)
spjatost dvou pojm , které zde odlišuje pouze kritérium, kterým na daný institut nahlížíme.
96 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1996, s. 7-8.
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naproti tomu m že být pouze abstraktní, nebo  ne eší, kdo z ú astník  konkrétn  co

tvrdil i prokázal. Zjednodušen  se jedná o soubor obecných pravidel, která se vztahují

pouze na záv re né hodnocení všech (ne)prokázaných skute ností soudem.97

Procesní strana je abstraktním subjektivním d kazním b emenem zatížena pouze

ohledn  t ch skute ností, jimž výslovn  odpovídají skutkové znaky právní normy, o níž

strana opírá sv j nárok.98 Abstrakce se zde projevuje od samého po átku sporu tím, jak

se jednotlivé strany dovolávají abstraktních právních norem ve sv j prosp ch.

Abstraktní d kazní b emeno je tedy vzhledem ke svému charakteru korelátem

objektivního d kazního b emene (tato blízká podobnost p sobí v rozlišování v praxi

velké komplikace). Vyzna uje se stabilitou, pevným vymezením a ur itostí, které ur ují

edvídatelnost postupu zatížené strany.

Konkrétní subjektivní d kazní b emeno funguje odlišn . Zásadn  není svázáno

se stranami sporu od po átku ízení a m že zatížit i stranu sporu, která abstraktní

kazní b emeno nenese. Charakterizuje procesní stav, kdy již byly soudem provedeny

které d kazy, na jejichž základ  soud nabyl alespo  elementární p edsv ení

o skutkovém stavu v ci. Odpov dnost za unesení konkrétního procesního b emene soud

neur uje podle opírání se o abstraktní právní normy, nýbrž dle aktuálního stavu tvrzení

a hodnocení d kaz  ve sporu.99 P evládajícím atributem je tudíž flexibilita v pr hu

dokazování a opakované p echázení mezi stranami sporu.

Macur p ipouští, že uvedená koncepce m že p sobit nejasn . Pro lepší

pochopení tedy navrhuje následující p íklad. Žalobce uplatní u soudu v i žalovanému

nárok na vrácení výp ky. Žalovaný namítne, že se nejednalo o výp ku, nýbrž o dar.

Rozd lení b emen na po átku ízení je následující:

Objektivní d kazní b emeno tíží pouze žalobce ohledn  skute ností, které

odpovídají zákonným skutkovým znak m abstraktní právní normy ohledn

smlouvy o výp ce.100 Žalovaného do okamžiku dokázání tvrzení žalobce

97 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 14. a SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 40.
98 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 14.
99 Srov. MACUR, Josef. kazní b emeno v civilním soudním ízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova
univerzita, 1995, s. 14.
100 Konkrétn  by se jednalo o zákonné skutkové znaky institutu výp ky uvedené v § 2193 - 2200 NOZ.
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žádné d kazní b emeno netíží (tj. potud nenese odpov dnost za prokázání

skutkového stavu a nedopadá na n j následek vlastní d kazní nouze).

ízení pokra uje tím, že žalobce, nap íklad prost ednictvím sv deckých výpov dí,

dokáže platné sjednání výp ky. Žalovaný nadále trvá na kauze darování.

Žalobce splnil d kazní povinnost a unesl d kazní b emeno. Žalovaný

naopak nese abstraktní subjektivní d kazní b emeno, aby prokázal ty

skute nosti, které výslovn  odpovídají zákonným skutkovým znak m

darování.101 Eventuáln  nese konkrétní subjektivní d kazní b emeno ke

svým tvrzením, jimiž znev rohod uje výpov di sv dk  žaloby. Vysv tlení

tohoto len ní je následující: v prvním p ípad  se b emeno opírá o zákonné

skutkové znaky (odtud ona abstrakce), druhý p ípad reaguje na procesní

situaci vzniklou po hodnocení d kazu soudem.

Záv rem tedy m žeme potvrdit, že konkrétní subjektivní d kazní b emeno nelze

edem p edpokládat, nebo  soud neví, jakým sm rem se procesní dokazování vyvine.

4.2.3 Rozd lení a p esunutí d kazního b emene

Ve výše uvedeném p íkladu se u konkrétního subjektivního d kazního b emene

objevuje zvláštní jev, který je procesní naukou popisován jako rozd lení d kazního

emene. T ebaže soudobé procesní právo vychází spíše ze zásady statického d kazního

emene, tento jev existuje a je projevem ur ité dynamiky ve sporném ízení. Obecná

koncepce ob anského soudního ádu vychází z p edpokladu, že každé ze stran je

edem jasné, která tvrzení bude muset b hem ízení prokazovat.

Fiala koncepci rozd lení d kazního b emene v civilním ízení odmítal. Tvrdil,

že o rozd lení d kazního b emene m žeme pojmov  hovo it pouze tam, kde se na

kazní b emeno v ízení hledí jako na celek, který lze d lit mezi žalobce a žalovaného.

Dle n j však každého ú astníka vždy tíží zvláštní (samostatné) d kazní b emeno.102

esunutí d kazního b emene (resp. enesení) na protistranu je podobný

institut, le  v aktuální úprav  civilního procesu relativn  výjime ný. Štajgr tento jev

obecn  popisuje jako p ípad, kdy jedna ze stran prokáže svá tvrzení a tím automaticky

101 Zákonné skutkové znaky institutu darování uvedené v § 2055 - 2078  NOZ.
102 Srov. FIALA, Josef. kaz zavin ní v ob anském soudním ízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství

eskoslovenské akademie v d, 1965, s. 61-62.
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zatíží protistranu d kazním b emenem ohledn  možného protitvrzení, které ani nemusí

být vzneseno, a kterým by p vodn  dokázanou skute nost vyvrátil.103 Štajgr však

takový postup vylu uje. Souhlasí, že strana, která unese své d kazní b emeno, získává

lepší procesní postavení. Odmítá ovšem, že by tato samotná skute nost vedla k zatížení

protistrany bez dalšího (tj. bez jejího výslovného pop ení d kazu protistrany).

Rozhodování soudu v civilním ízení by se p i aplikaci tohoto mechanismu totiž

zredukovalo na pouhé zjiš ování, která ze stran neunesla své nevynucené konkrétní

subjektivní d kazní b emeno. Použití zásady volného hodnocení d kaz  by se stalo

zcela zbyte né.104

Vývoj civilního procesu však pokro il vst ícn  k rozd lení i esunutí d kazního

emene. Svoboda p ipouští výjime né užití obou institut  jako projevu negativní teorie

kazní (podrobn ji níže).105 Soud m že výjime  p esunout d kazní b emeno na

protistranu p i objas ování negativní trvající skute nosti, pokud je z ejmé, že by

emeno jejího prokázání ú astníka neúm rn  zatížilo. P íkladem m že být zavin né

znemožn ní d kazu k prokázání d ležité skute nosti protistranou.106

4.2.4 P esunutí d kazního b emene v diskrimina ních sporech

Výrazný zásah ve prosp ch institutu p esunutí d kazního b emene provedl

zákonodárce transpozicí evropských sm rnic do ustanovení § 133a OS .107 Toto

ustanovení zní: "Pokud žalobce uvede p ed soudem skute nosti, ze kterých lze dovodit,

že ze strany žalovaného došlo k p ímé nebo nep ímé diskriminaci na základ  (…), je

žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení rovného zacházení." Stojí za zmínku,

že do ú innosti novely . 198/2009 Sb. bylo ustanovení § 133a OS  koncipováno jako

vyvratitelná právní domn nka s dikcí: "má soud (…) za prokázané, pokud v ízení

nevyšel najevo opak."108

103 Srov. ŠTAJGR, František. kazní b emeno v civilním soudním sporu. V Praze: Knihovna Sborníku
d právních a státních, 1931, s. 98-101.

104 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1241/2003.
105 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 37.
106 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 37.
107 Hlavní d vodem jsou zavázky R dané p edevším sm rnicí Rady . 97/80/ES, o d kazním b emenu
v p ípadech diskriminace na základ  pohlaví; dopln né sm rnicí Rady . 2000/78/ES, o stanovení
obecného antidiskrimina ního rámce pro rovné zacházení v zam stnání a povolání a sm rnicí Rady
. 76/207/ES o realizaci zásady rovného zacházení s muži a ženami.

108 Srov. Ob anský soudní ád: komentá . Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxiii, s. 464-466.
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Tuto konstrukci podpo il svým nálezem Ústavní soud, který deklaroval, že

enesení d kazního b emene není úplné ani automatické. V od vodn ní uved: "Osoba,

která tvrdí, že je ob tí diskriminace, musí nejd íve soudu p edložit skute nosti

dostate  od vod ující záv r o existenci možné diskriminace, by  to ze slovního zn ní

ustanovení § 133a odst. 2 OS  dostate  jasn  nevyplývá".109 Nov jší judikatura

Nejvyššího soudu dochází k záv ru, že "pro prokázání nep ímé diskriminace a

esunutí v cného b emene je v prvé rad  nezbytné nejprve (žalobcem) p ednést

skute nosti, ze kterých lze dovodit diskriminaci d kazem prima facie."110 Až spln ní této

primární povinnosti tvrzení a d kazní žalobcem tím, že p edloží evidentní d kaz, dojde

k automatickému p esunu d kazního b emene na žalovaného, který musí dokázat, že

žalovaný nebyl diskriminován. Prosté tvrzení o diskrimina ním jednání žalovaného

založené na ur ité mí e pravd podobnosti zde neobstojí.111

4.3 B emeno substancování

Teorie civilního procesu a aktuální soudní praxe v eské republice se tém

výhradn  zabývá pouze dv ma výše popsanými procesními b emeny. Procesn právní

da v období první republiky však popsala a užívala i jiné konstrukce a procesní

instituty, které vyšly mezi léty 1948 a 1989 z používání. Z t ch opomíjených institut ,

které mají potenciál výrazn  zasahovat do vedení civilního procesu, a které již dnes

popisuje odborná literatura mnoha evropských zemí, je vhodné zmínit institut emena

substancování.112 T ebaže není výslovn  zakotven v ob anském soudním ádu a mnozí

auto i b emeno substancování považují za nedílnou sou ást b emene tvrzení, jeho

existence lze teoreticky vyvodit výkladem zásady projednací. Zejména Macur se jím ve

své práci zabýval d kladn ji, sou asn  však p ipoušt l, že mu v ob anském soudním

ádu i soudní praxi není v nována pozornost.113

109 Viz nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/2004.
110 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4277/2010.
111 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 246/2008.
112 Srov. MACUR, Josef. emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999,
Ro . -, . 6-7, s. 7-19.
113  Zmínka o b emenu substancování m že být nalezena nap . v nálezu Ústavního soudu ze dne 28. 2.
2008, sp. zn. I. ÚS 987/2007, který jej vypo ítává ekvivalentn  k b emenu tvrzení i b emenu d kaznímu.
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Macur popisuje substancování jako hodnocení skutkových p ednes  a návrh

stran z hlediska jejich ur itosti.114 Podmínku ádného substancování dle n j nespl ují

neur itá, paušální nebo p íliš obecná tvrzení, která neumož ují v cný p ezkum.

Nedostate  substancovaná tvrzení znemož ují soudu hodnotit, zda jsou právn

významná a pravdivá. Požadavek minimální ur itosti a úplnosti souvisí se

shromážd ním dostate ného skutkového materiálu pot ebného k pravdivému zjišt ní

skutkového stavu soudem, který z nich u iní p edm t dokazování.115 B emeno

substancování postihuje procesní stranu, která vnáší do ízení "nekvalitní" skutkové

ednesy.

V p edchozích kapitolách bylo vysv tleno, že se volné hodnocení soudem týká

pouze pravdivosti d kaz , nikoliv relevance z hlediska uplat ovaného práva. Výše

popsaný imperativ platí pro d kazy, které již prošly procesním dokazování a byly tedy

ipušt ny. Soud ovšem m že rozhodnout, že ur itý d kaz není schopen objasnit

skutkový stav, p emž požadovaný stupe  substanciace p ednesu je zde d ležitým

kritériem. Ú astník totiž m že pro svá neur itá tvrzení nabídnout nep esv ivé d kazy

a soud pot ebuje kvalitativní filtr, jímž by se s p ednesy formáln  vyhovujícími

objektivnímu b emenu tvrzení (eventuáln  samostatn  existující povinnosti

substanciace), vypo ádal. Posuzování kvalitativní stránky substanciace tudíž neslouží

k hodnocení d kaz , nýbrž brání prodlužování nebo zneužívání civilního procesu

procesní stranou. Namísto komplikovaného od vodn ní rozhodnutí, jímž by byla žaloba

zamítnuta na základ  hodnocení d kaz , totiž soud toliko poukáže na nedostate nou

substanciaci u in ných p ednes .116

Obdobn  jako u ostatních procesních b emen je sankcí za neunesení b emena

substancování zhoršení procesního postavení. Ani v p ípad  spln ní formálních

požadavk  na vydání kontuma ního rozsudku není možné p iznat žalobcem

114 Srov. MACUR, Josef. emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999,
Ro . -, . 6-7, s. 9-10.
115 Srov. MACUR, Josef. emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999,
Ro . -, . 6-7, s. 10.
116 Srov. MACUR, Josef. emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999,
Ro . -, . 6-7, s. 12.
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uplatn nému nároku právní ochranu, pokud je podložen nedostate  substancovanými

ednesy.117

emeno substanciace dle Macura tedy stanovuje jisté kvalitativní požadavky na

skutkové p ednesy procesních stran. Zmi uje jeho význam zejména v kontextu

kontradiktorního vedení sporu, kdy za jistých procesních okolností dochází bu  ke

zvýšení požadavk  kladených na skutkové p ednesy stran, nebo k jejich snížení. Jestliže

je p ednes jedné strany dostate  ur itý, musí druhá strana odpov t srovnateln

ur it . Nedostate  substancovaná odpov  je v podstat  d vodem k tomu, aby k ní

soud v bec nep ihlédl (resp. ji pominul, jako by nebyla u in na).118 Výjimkou je, pokud

strana nemá dostate né znalosti i odbornost k tomu, aby mohla podat kvalitativn

srovnatelnou odpov . P íkladem m že být spor kvalifikovaného léka e a pacienta

o náhradu újmy na zdraví zp sobené výkonem léka ské profese (tzv. vitium artis).

4.4 Teorie d lení d kazního b emene

Právní v da se otázkou d lení d kazního b emene zabývá již od poloviny

devatenáctého století. D vodem byl dynamický rozvoj moderního pojetí civilního

procesu a úzká vazba na soudní praxi, která si jej vynutila vzhledem k rychlému

hospodá skému a spole enskému vývoji. Zejména p elom devatenáctého a dvacátého

století p išel se základními koncepcemi, které mnohdy na sebe úzce navazovaly a staly

se východisky moderních teorií. eno p vodní terminologií, mluvíme o tzv. teoriích

lení d kazního b emene. Je nutné upozornit, že tato d lení nemají žádnou souvislost

s d lením b emene na subjektivní a objektivní, respektive na abstraktní a konkrétní.

Klasifikace jednotlivých teorií je náro ný úkol. Macur ve své práci podrobn

popisuje patnáct individuální koncepcí, jejichž odlišování (jak Macur sám p iznává)

není mnohdy jednozna né a p esné.119 Historicky je adí do dvou kategorií – na

historické a sou asné. Historické teorie jsou charakteristické zejména vystav ním na

obsahových (v cných) principech, které spo ívají na analýze skute ností. Tím se

117 Srov. MACUR, Josef. emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999,
Ro . -, . 6-7, s. 11.
118 Srov. MACUR, Josef. emeno substancování v civilním soudním ízení. Bulletin advokacie, 1999,
Ro . -, . 6-7, s. 14.
119 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 95-149.
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v podstat  navzájem vylu ují a jsou kv li odlišným hledisk m nekompatibilní. B žným

problémem spole ným v tšin  historických p ístup  je nejednozna ná terminologie.

Teoretikové mnohdy pracovali spíše s filosofickými pojmy namísto p esn

definovaných kritérií. Jejich odp rci pak logicky namítali nejednozna nost a

nepoužitelnost ve specifických p ípadech.

Soudobá procesní v da se p iklání k pr ezové koncepci obsahující formáln -

pozitivistická pravidla vystav ná podstatnou m rou na analýze norem.120 Tyto teorie

nespo ívají v analýze skute ností, nýbrž v rozboru právních norem. Analýzou skladby a

interpretací p íslušné právní normy se ur í d kazní b emena procesních stran (obecn

platí, že skute nosti napl ující základní normu dokazuje žalobce, výjimky z ní

žalovaný).121

4.4.1 Historické teorie

Historicky nejstarší je teorie negativní, která má své ko eny už v ímské pou ce

factum negantis nulla probatio sit (voln eno neexistentní se nedokazuje). Spo ívá

v tom, že dokazovat lze pouze pozitivní skutkové okolnosti. Negativní skute nosti jsou

z povahy v ci vylou eny, nebo  dokázat lze jen to, co existuje. Strana uvád jící

negativní skute nosti je od d kazního b emene osvobozena.122 Tvrzení negativní

skute nosti však nelze zam ovat s pouhým popíráním. I pro neschopnost p esn  odlišit

tyto pojmy však byla zhruba v polovin  devatenáctého století teorie negativní

ekonána, t ebaže se n které její ásti promítají do praxe dodnes.123

Teorie trvání souvisí s teorií negativní, z níž se vyvinula. Hlavním jejím

edpokladem je myšlenka, že trvání ur ité skute nosti má negativní povahu, kdežto její

zm na je pozitivní.124 Kdo dokazuje vznik skute nosti, jako by tím dokazoval i její

trvání v sou asnosti. Toto východisko odp rci vyvraceli tím, že poukazovali na pouhou

120 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 65-87.
121 Srov. WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované a dopln né vydání. Praha :
Linde Praha, a.s., 2011, s. 253, autorka oddílu : Alena Winterová.
122 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 32
123 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 26 Cdo 4220/2009, a rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2341/2009
124 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 36.
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pravd podobnost takového stavu, která nebývá v souladu s p irozeným plynutím d  a

asu (nap . nabytí zletilosti lov kem).

Teorie presump ní ur uje d kazní b emeno na obsah domn nky. Kdo tvrdí

skute nosti, jež jsou obsahem domn nky, p enáší tím b emeno na protistranu, která

musí podat d kaz opaku.125 Komplikovaný systém nejr zn jších domn nek nutný pro

uvedení této teorie do života však pozd jší právní teoretici správn  odmítli.

Teorie zvláštních skute ností d lí tvrzení skute nosti na dv  kategorie –

obecné a zvláštní. Obecné skute nosti musí být dokázány, ohledn  zvláštních

skute ností však stranu d kazní b emeno nezat žuje. P íkladem m že být uzav ení

smlouvy. Prokáže-li strana všechny skutkové znaky dané smlouvy, netíží ji b emeno

ohledn  ostatních skute ností, nap . obecných náležitostí právního jednání (svéprávnost,

vážnost projevu v le atd.).126

Dle teorie vnit ních a vn jších skute ností se dokazují pouze skute nosti

vn jší, které jsou navenek poznatelné lidskými smysly. Skute nosti mentální povahy

nevnímatelné smysly byly považovány za vnit ní.127 Východiskem této teorie byl mylný

edpoklad, že je každý schopen rozdíl mezi uvedenými kategoriemi p irozen

rozlišovat. Nikdy však nebylo stanoveno exaktní kritérium a nebralo v potaz vnit ní

skute nosti ur ující povahu (proti)právního jednání (nap . lest, dobrá víra).

Teorie speciální adí do p edm tu dokazování pouze skute nosti, které jsou

speciálními podmínkami pro vznik ur itého práva (tj. pouze bezprost ední skutkové

edpoklady práva). Obecné skute nosti, které jsou spole ným p edpokladem pro vznik

ur itého okruh práv, se nedokazují.128 Trpí však obdobnými neduhy jako p edcházející

teorie – nikdy nebylo stanoveno p esné kritérium pro stanovení d kazního b emene.

Teorie kauzální se zabývá p inami právního jednání. Její tv rci vymezili dv

právn -filosofické kategorie – ú innou p inu a nezbytnou podmínku. Teorie

vyhledává tyto ú inné p iny, které p ímo p sobí právní následky a ozna uje je jako

125 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 37-38.
126 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 39.
127 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 39.
128 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 41.
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tzv. skute nosti právo tvo ící. Podmínkám byl naopak p isuzován spíše pasivní

charakter, kterým vytvá í rámcové p edpoklady. D kazní b emeno p irozen  leželo na

prvn  zmín né kategorii.129

Teorie minimální vychází z p edstavy tzv. minimální skutkové podstaty.

Posta í dokázat ur itý redukovaný základ podmi ující žalobní nárok. Ohledn

nadbyte ných skute ností žalobce d kazní b emeno netíží. Tento p ístup kladl d raz

zejména na esentialia negotii, ostatní skute nosti považoval za nepot ebné k logickému

zd vodn ní nároku.130

Tzv. teorie skute ností právo tvo ících, právu p ekážejících nebo rušících

lí právní skute nosti do výše zmín ných kategorií. Zde platí, že d kazní b emeno

ohledn  právotvorných skute ností tíží žalobce, ostatní kategorie zásadn  prokazuje

žalovaný.131 Problém p i aplikaci však nastávají v okamžiku, kdy hmotné právo

vyžaduje ur ité komplexní chování, které zasahuje do více kategorií zárove . Stranu

zatíženou d kazním b emenem pak není možno spolehliv  ur it.

Teorie v tné stavby vychází z formulace v tné stavby právních norem.

Východiskem je p edstava, že volbou ur itých slov dává zákonodárce hmotn právním

normám pozitivní nebo negativní povahu. Jazykovým výkladem se ur í adresát

kazního b emena a rozsah, ve kterém jej tíží d kazní b emeno. Kritikové tuto teorii

považovali za p íliš formalistickou a správn  poukazovali na fakt, že cíl zákonodárce

není hluboce teoreticky ur ovat míru d kazního b emene v jednotlivých právních

normách, nýbrž jednoduše nastavit pravidla chování ve spole nosti.

Teorie popírání zkoumá díl í problematiku rozd lení d kazního b emene

v p ípad , kdy procesní strana tvrdí existenci n jaké podmínky nebo jiného omezení

právního jednání. Jádrem této teorie je úvaha, že kdo popírá ást právního jednání (nap .

žalovaný, který sice v obecných bodech s žalobcem souhlasí, nicmén  tvrdí, že nedošlo

129 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 42.
130 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 44.
131 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 48.
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k napln ní ur ité podmínky – asu, místa apod.), napadá nárok jako celek a zat žuje jej

emeno tvrzení.132

Teorie námitková je taktéž díl ím ešením. Žalovaný nese d kazní b emeno

k tvrzení, že ur itý dodatek právního jednání odpovídá svou povahou skute nosti

sobící zánik práva, nebo brání jeho vzniku od samého po átku.133 Žalobce nese

kazní b emeno ve všech ostatních p ípadech.

Teorie úplného skutkového stavu šla odlišnou cestou než výše zmín né teorie.

la ambice stát se univerzální teorií a zjednodušit aplikaci pravidel d kazního

emene v praxi. Paradoxn  však zavedla další typy procesních b emen (b emeno

vysv tlování, b emeno obrany, b emeno vyvracení apod.), které se v sou asnosti ani

v jiných teoriích neobjevují. Základní ideou je p esv ení, že žalobce prokazuje pouze

skute nosti, z nichž pouze vyplývá, že uplatn né právo vzniklo (nikoliv, že trvá

v okamžiku podání žaloby). Žalovaný je zatížen d kazním b emenem ohledn  t ch

skute ností, které nastaly až po vzniku tohoto práva.134 T mi jsou zde pouze skute nosti

sobící zánik práva, nebo  tato teorie odmítá kategorii skute ností právu bránících a

emeno k prokázání jejich neexistence p enáší automaticky na žalobce.

Teorie ú elové analýzy p ipouští, že dokonale komplexní d lení d kazního

emene není možné vzhledem ke složitosti spole enských vztah  stanovit. Místo

abstraktních pravidel preferuje pružná a ú elná pravidla, která berou v potaz

individuální charakter každého civilního ízení. D kazním b emenem zat žuje strany

soud, který tak iní na základ  vlastní iniciativy a volného hodnocení d kaz . Výsledku

dochází postupem zvaným elová analýza, jejímž kritériem je idea spravedlnosti

(pozd jší teoretikové p idali i prvky ekvivalence, humanity i pravd podobnosti).135

Macur v obecné interpretaci uvádí, že strany dokazují ty skute nosti, které dle uvážení

zkušeného lov ka vedou k prokázání uplat ovaného práva, respektive jeho pop ení.136

132 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 50.
133 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 51.
134 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 51-53.
135 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 135-138.
136 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 59.
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Podrobn jší výklad na omezeném prostoru není možný; kompletní teorie ú elové

analýzy totiž obsahuje celou adu ú elových pravidel d lení d kazního b emena a

vychází z odlišných tezí oproti ostatním teoriím.

Teorie analýzy norem je nepochybným pokrokem oproti p edcházejícím díl ím

teoriím, jež zpravidla vycházely z jisté právn -filosofické teze. Vykazuje se vnit ní

koherencí, používáním objektivních kritérií a odmítnutím kazuistiky. D kazní b emeno

neur uje analýzou skute ností, ale abstraktních právních norem. V souladu s touto teorií

je strana povinna dokázat skute nosti vyžadované právní normou, na které staví sv j

právní nárok.137 Lze íci, že d kazní b emeno zde stranu tíží v i t m skute nostem,

jejichž prokázání vede k dosažení procesních cíl  (tj. v kone ném d sledku vyvolá

zlepšení vlastního procesního postavení).138

4.4.2 Aplikace v soudobé praxi

ebaže tvorba nových teorií d lení d kazního b emene kon í v mezivále ném

období, moderní vývoj procesní v dy stále tíhne k jejich interpretaci a integraci do

právního rámce. Svoboda vypo ítává, že aktuální právní úprava civilního procesu

v eské republice kombinuje prvky hned n kolika historických koncepcí, které byly

popsány výše.139 Ve výsledku se nicmén  jedná o ucelený systém op ený o abstraktní

pravidla. Procesní strany p edem ví, ohledn  jakých skute ností je tíží d kazní

emeno. Výše uvedené souvisí s charakteristikou p evládající koncepce statického

kazního b emene (tj. p edem daného a nezm nitelného).140

Odrazem teorie skute ností právo tvo ících, právu p ekážejících nebo rušících je

ustanovení § 120 odst. 1 OS , které stanoví povinnost ú astník  ozna it d kazy

k prokázání svých tvrzení. Žalobce prokazuje rozhodné skute nosti, na kterých zakládá

sv j nárok, zatímco žalovaný do ízení vnáší a dokazuje skute nosti, které uplatn nému

právu p ekáží nebo jej od po átku ruší. Úvahu, které skute nosti zakládají právo (nebo

jej vylu ují), je nutné op ít i o analýzu právních norem. Žalobce dokazuje skute nosti

odpovídající podstatným náležitostem právní normy, na níž staví nárok. Žalovaný iní

137 Srov. MACUR, Josef. Dokazování a procesní odpov dnost v ob anském soudním ízení. 1. vyd.
V Brn : Univ. J.E. Purkyn , 1984, s. 114.
138 Srov. MACUR, Josef. lení d kazního b emena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 1996. s. 64.
139 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 37-38.
140 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 37.
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obdobn , pouze se dovolává jiné právní normy, která nárok žalobce vyvrací. Tyto dv

teorie z ejm  nejvíce odpovídají sou asné koncepci kontradiktorního procesu, ve

kterém procesní strany sledují vlastní zájmy.

Dále hned v základních ustanoveních ob anského soudního ádu ( ást první,

hlava první) najdeme díl í promítnutí teorie úplného skutkového stavu.  §  6  OS

nastavuje metodiku soudu, který postupuje v ízení tak, aby sporné skute nosti byly

podle míry ú asti procesních stran spolehliv  zjišt ny.141 Nelze také opomenout význam

negativní teorie d kazní v soudní praxi, která opakovan  judikovala nemožnost

dokazování negativní skute nosti a z ní plynoucí p esun d kazního b emene na

protistranu.

4.5 Procesní b emena de lege ferenda

hem let byl procesn právní teorií vytvo en propracovaný systém procesních

emen. Jeho základ však nestojí na ucelené právní úprav , nýbrž na výkladu n kolika

ustanoveních rozptýlených po celém ob anském soudním ádu. Takové ešení ovšem

dlouhodob  nevyhovuje. Procesní povinnost a b emena pat í k základním právním

normám upravujícím sporné ízení. Jejich d kladná znalost není toliko požadavkem

sm ujícím v i soudu nebo odborné ve ejnosti. I nezastoupení ú astníci ízení by si

li být v domi následk , které jsou s nimi spojeny. V rozt íšt né úprav  opírající se

o velké množství soudní judikatury a odborné literatury však n co takového není reáln

možné.

vodová zpráva k zákonu . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, deklaruje p íklon

ke svobodné iniciativ  jedince: "Funk ní ur ení soukromého práva je sloužit lov ku

jako prost edek k prosazování jeho svobody".142 P edpokladem, aby mohlo lov ku

právo sloužit, je jeho p ístupnost. Proto vzhledem k výše uvedenému nepovažuji

aktuální koncepci zakotvení procesních povinnosti a b emen za dostate nou. S ohledem

na nedávné kodifika ní iniciativy bych rád vyjád il p esv ení, že bude této oblasti

nována pat ná pozornost.

141 Srov. SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 37.
142 vodová zpráva k novému ob anskému zákoníku. Konsolidovaná verze. [cit. 4. 3. 2015].  Dostupný
z WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Výslovná úprava procesních b emen je ze strany ze strany zákonodárce

dlouhodob  opomíjena. Jejich existence je odvozena p edevším z ustanovení týkajících

se procesních povinností. Zejména absenci explicitní právní úpravy d kazního b emene

lze vnímat jako nedostatek hodný bližší pozornosti. P itom odborná literatura i

judikatura vyšších soud  poskytuje vícemén  shodný výklad toho, co je d kazní

emeno, a jaká pravidla pro jeho užití platí. Úvaha zákonodárce by se mohla zabývat

vysv tlením n kterých sporných otázek, které v této souvislosti vyvstávají.

Problém se týká nejen nejasného vymezení samotné právní podstaty, ale i

íbuzných jev , mezi které lze za adit jeho d lení a obracení mezi stranami. Podrobná

právní úprava by tak jist  p isp la k posílení právní jistoty ú astník ízení, kte í by

získali lepší p ehled o své procesní odpov dnosti a sankcí z ní plynoucích. Zárove  by

došlo i ke sjednocení rozhodovací praxe soud . Má-li být od vodn ní rozhodnutí

esv ivé, m lo by se opírat o jasná ustanovení zákona.

Výše v textu byl také zmín n problém týkající se b emena substancování.

kte í auto i (Macur) jej považují za institut, který sice vypadl z legálního po ádku, ale

který stále existuje minimáln  v teorii civilního procesu. Domnívám se, že úkolem

zákonodárce bude se i s touto otázkou do budoucna vypo ádat.

Lze shrnout, že podrobná právní úprava procesních b emen je otázkou, která si

i p íprav  nových procesních p edpis  jist  zaslouží pozornost zákonodárce. Ve

struktu e nového procesního kodexu by mohl být vyjasn n vztah procesních b emen

nejen v i procesním povinnostem, ale i v i ostatním institut m procesního

dokazování.
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5. Záv r

Procesní dokazování bývá ozna ováno za páte  civilního procesu. Je definováno

jako zákonem upravený postup, jehož prost ednictvím soud získává poznatky d ležité

pro vydání rozhodnutí. Aby bylo toto rozhodnutí správné a spravedlivé, m ly by být

v ízení zjišt ny všechny rozhodné skutkové okolnosti. Takový požadavek je z r zných

vod  zjevn  nedosažitelným ideálem. Považujeme-li však procesní dokazování za

jednu z klí ových sou ástí procesního práva, klademe tím zárove  vysoké nároky na

kvalitu právní úpravy i její p esv ivou interpretaci vyššími soudy.

Zám rem této diplomové práce bylo v novat se procesnímu dokazování.

Zvláštní pozornost byla v nována institut m procesních povinností a procesních

emen. Struktura textu není zvolena náhodn . Úmyslem autora bylo plynule provést

tená e touto problematikou od obecné úpravy procesního dokazování k vybraným

teoretickým otázkám a poukázat na jejich význam v praxi. Systematické len ní této

práce na kapitoly popisující procesní povinnosti a kapitoly zabývající se procesními

emeny má sv j hlubší teoretický význam. T ebaže jsou tyto instituty do jisté míry

podobné, jejich konstrukce a povaha sankcí z nich plynoucí vyžaduje jejich striktní

rozlišování. Zejména od soudu nelze o ekávat nic mén  než d kladnou znalost všech

výše zmín ných institut .

Nikoliv náhodou je v nován takový rozsah problematice d kazního b emena.

Jeho praktické užití je velice rozší ené a i z hlediska procesn právní teorie se jedná

o jeden z nejzkouman jších institut  procesního dokazování. Podává totiž ú astník m

esný návod, jakým zp sobem podložit svá tvrzení v ízení p ed soudem, aby byli ve

sporu úsp šní.

Je nabíledni položit si otázku, k jakým záv m tato práce dosp la. P edn  bych

uvedl sv j subjektivní pocit, že rozsah a kvalita zákonné úpravy neodpovídá d ležitosti,

kterou s sebou instituty procesního dokazování nesou. Zárove  se nepoda ilo úpln

vyjasnit, jaký postoj k hledání pravdy v civilním procesu má sám zákonodárce. Ideje

spravedlivého soudnictví evidentní trend soustavného zrychlování a zefektiv ování

ízení nemusí vždy sv it. Vede totiž k ur itému formalismu, který z ídkakdy p ináší

nalezení úplné materiální pravdy.
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Pokud by z této práce m lo vzejít n jaké doporu ení, týkalo by se jist

zákonodárce. Již delší dobu je z ejmé, že pouze díl í novelizace ob anského soudního

ádu nevyhovují. Po nabytí ú innosti ob anského zákoníku i zákona o zvláštních

ízeních soudních je nabíledni, že dalším legislativním úkolem by m la být rekodifikace

ob anského soudního ádu.
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Resumé

Evidence in Civil Proceedings (Selected Problems)

The object of this master´s degree thesis is to present a view of the evidence in

civil proceedings. This topic is broadly considered to be one of the most fundamental

subjects of civil procedure. The importance arises from the practical point of view - an

evidencing provides factual and material information which is crucial for the meritory

decision of a court.

The thesis is divided into three main chapters. There is also an introductory part

situated in the very beginning of the paper which concerns the main reasons why the

author chose this particular topic and describes overall importance for society.

Furthermore, the thesis is ammended by a conclusion at the end of the paper. It

comprises a subjective evaluation of the current legal basis and proposes possibilities of

improvement of the Czech Civil Procedure Code.

The first chapter focuses on the general description of the process of evidencing.

It provides a legal definition of the concept of evidencing in connection with an

explanation of other basic terms such as the subject of evidence, principles of evidence,

a legal concentration etc. The role of the court, its main tasks and the level of maximum

permitted initiative in civil proceedings are also taken into account.

The second chapter concentrates on procedural obligations of the parties to

litigation. Legislature imposes a certain procedural behaviour on a plaintiff or

defendant. There are particularly defined the duty to assert facts to the court and the

duty to submit evidence. These concepts are distinguished from each other as a separate

legal concepts.

The third chapter deals with the very merit of the thesis. It provides an extensive

explanation of the procedural burdens. Especial concern is devoted to two of them: the

burden of persuasion and the burden of proof. The emphasis is put on the issue of a

burden of proof and its allocation to the parties. Thereafter, the court evaluates whether

the party fulfilled its duty to procure evidence or not. The origin of the burdens are also

examined.
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