
Abstrakt 

Název práce: Důkazní břemeno ve sporech o náhradu škody 

Oblast procesního dokazování ve sporech o náhradu škody je tématem, jež v celé své 

šíři zahrnuje mnoho otázek, jejichž právní úprava se může v určitých případech jevit jako 

sporná. Tento aspekt je korigován a doplňován aplikační praxí, což činí dané téma neustále 

aktuálním. 

Cílem mé diplomové práce je popisnou metodou podat ucelený výklad o specifikách 

procesního dokazování ve sporech o náhradu škody a ukázat, že v současné podobě je získání 

přehledu v teoretických, ale také v praktických otázkách důkazního břemene obtížné, neboť 

v určitých otázkách se názory judikatury a některých autorů, kteří se danou problematikou 

dlouhodobě zabývají, liší. 

V první kapitole se zabývám obecnými výklady dokazování. Věnuji se zde výkladu 

pojmu a předmětu dokazování a jeho významu v civilním procesu. Uvádím a podrobněji 

rozebírám vybrané právní zásady spojené s dokazováním. Dále se zaměřuji na procesní 

povinnosti účastníků sporného řízení, zejména na povinnost tvrzení a důkazní povinnost a 

s nimi spojená břemena. Vycházím přitom z procesní teorie formulované názory významných 

autorů, kteří se danou problematikou zabývali (především z děl J. Macura). Uvedené procesní 

instituty popisuji jak z hlediska různých teoretických přístupů, tak i v reflexi platných právních 

norem a z pohledu judikatury (v práci uvádím stanoviska soudní praxe doložená judikaturou 

soudů různých stupňů). Stručně zmiňuji také důkazní prostředky a popisuji průběh dokazování.  

Ve druhé části práce se zaměřuji přímo na výklad důkazního břemene ve sporech o 

náhradu škody. Je zde vysvětlen princip a význam (charakteristika) soukromoprávní 

odpovědnosti a srovnány různé koncepce chápání (přístupu) v právní úpravě. Dále rozlišuji 

obecné a zvláštní případy odpovědnosti. Uvádím předpoklady vzniku povinnosti k náhradě 

škody (újmy). Podrobněji rozebírám skutečnosti, které je ve sporu povinen prokazovat 

poškozený a možnosti, jakými tuto povinnost může splnit. Zároveň upozorňuji na situace, ve 

kterých je pro poškozeného jako žalobce obtížné splnit důkazní povinnost (unést důkazní 

břemeno) a uvádím nástroje, které právní normy v takových případech umožňují využít ke 

kompenzaci tzv. informačního deficitu (nouze). Dále jsou uvedeny skutečnosti, které prokazuje 

škůdce (skutečnosti, které vylučují jeho odpovědnost za vzniklou škodu (újmu) – možnost 



exkulpace či liberace). V závěru této kapitoly jsou popsány způsoby uplatňování nároku 

poškozeného vůči škůdci ve sporném řízení (žaloba na náhradu škody). Uvádím podstatné 

náležitosti této žaloby a způsob prokazování tvrzených skutečnosti (s ohledem na splnění 

stanovených požadavků). Pozornost věnuji zejména problematice náhrady škody při ublížení 

na zdraví a při usmrcení. Zmiňuji také změny, ke kterým v této oblasti došlo v soudní praxi. 

 


