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Úvod 

Tématem mé diplomové práce je důkazní břemeno ve sporech o náhradu škody, 

jež je institutem práva procesního a představuje procesní odpovědnost účastníka řízení 

za prokázání rozhodných skutečností, ke kterým se důkazní břemeno vztahuje a z nichž 

účastník pro sebe v dané věci vyvozuje příznivé důsledky.  

V občanském soudním řízení se můžeme setkat s různými procesními 

povinnostmi a břemeny, která jsou účastníkům ukládána před zahájením řízení nebo i za 

jeho průběhu, a to za účelem zajištění rychlého a efektivního soudního procesu. 

Účastníci jsou pomocí těchto procesních institutů nuceni k projevování aktivity, čímž 

dochází k naplňování účelu soudního řízení. Pro potřeby této práce jsou předmětem 

zájmu povinnost tvrzení a povinnost důkazní a z nich odvozená břemena (břemeno 

tvrzení a důkazní břemeno). Z hlediska vyvolaného procesního následku je 

nejvýznamnějším procesním institutem důkazní břemeno, neboť jeho porušení 

představuje intenzivní zásah a závažně se odráží v konečném výsledku řízení.  Stranu 

sporu, jež své důkazní břemeno neunesla, stíhá neúspěch ve věci. 

Spory o náhradu škody bývají v mnoha případech složité, časově i finančně 

náročné, a je proto nezbytné, aby procesní právo stanovovalo účinné nástroje, jejichž 

prostřednictvím může poškozený uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé újmy. V právu 

nelze postrádat úpravu, jež poškozenému zajišťuje plnou a spravedlivou náhradu za 

vytrpěnou újmu a jež zabezpečuje vyrovnání negativního zásahu do jeho sféry. 

Z pohledu škůdce je naopak nutné jasné stanovení základních předpokladů vzniku 

povinnosti k náhradě újmy a pravidel a metod, jimiž bude určován rozsah náhrady.  

Obecně lze říci, že poškozený ve sporu prokazuje skutečnosti převážně 

pozitivního charakteru. Konkrétně se jedná o prokázání existence protiprávního jednání 

škůdce, vzniku újmy a existence příčinné souvislosti mezi daným jednáním a vznikem 

újmy. Zejména prokazování příčinné souvislosti může poškozenému z různých důvodů 

činit nemalé obtíže. Na škůdci poté je, aby prokázal skutečnosti, které jeho odpovědnost 

za vzniklou újmu vylučují, tedy skutečnosti negativního charakteru. Škůdce prokazuje, 

že vzniklou újmu nezavinil a využívá své možnosti exkulpace (v případě subjektivní 

odpovědnosti), příp. možnosti liberace (v případě objektivní odpovědnosti) a přirozeně 
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vyvrací také skutečnosti, které naplňují objektivní předpoklady odpovědnosti za 

vzniklou újmu. 

Diplomová práce je členěna do dvou hlavních kapitol, a to na kapitolu zabývající 

se obecnými výklady dokazování a na kapitolu týkající se důkazního břemene ve 

sporech o náhradu škody. Obě hlavní kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly.  

V první kapitole se věnuji výkladu pojmu a předmětu dokazování, vybraným zásadám, 

které jsou s procesním dokazováním spojeny, procesním povinnostem (s důrazem na 

povinnost tvrzení a důkazní povinnost a z nich odvozená břemena) a stručně zmiňuji 

důkazní prostředky a průběh dokazování. Zvláště podkapitolu týkající se teorií, pravidel 

a dělení důkazního břemene považuji v mé práci za nejsložitější. Druhá kapitola je 

zaměřena přímo na výklad důkazního břemene ve sporech o náhradu škody. Obecně je 

zde charakterizována soukromoprávní odpovědnost a skutečnosti, které v soudním 

sporu prokazuje poškozený a které prokazuje škůdce, a dále pak uplatnění nároku 

poškozeného ve sporném řízení. 

Jedním z hlavních cílů mé diplomové práce je podat souhrnný výklad 

o specifikách procesního dokazování ve sporech o náhradu škody. V současné podobě 

je získání přehledu a orientace v teoretických, ale také v praktických otázkách 

důkazního břemene, obtížné, neboť určité otázky nejsou jednoznačně řešeny a názory 

judikatury a některých autorů, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají, se 

liší.  

Dalším se zajímavých aspektů je sledování postavení poškozeného a škůdce 

během soudního řízení. Protože účelem dokazování je ochrana porušených 

a ohrožených subjektivních práv a právem chráněných zájmů vyplývajících ze 

soukromoprávních vztahů, je třeba získat poznatky o skutečnostech, které tvoří právní 

základ nároku poškozeného, a zároveň o skutečnostech tomuto právu bránících. 

Předmětné skutečnosti jsou odvozovány ze skutkových tvrzení účastníků řízení (a jako 

takové nemusí být spolehlivé) a průběh dokazování je z důvodu dodržení zákonného 

postupu časově i administrativně náročný. Poškozený se tak ocitá ve složité situaci, 

neboť skutečnosti, které má povinnost tvrdit a prokázat, jsou většinou pod kontrolou 

škůdce a přístup poškozeného k nim je značně omezen.  
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1 Obecné výklady dokazování 

1.1 Pojem a předmět dokazování 

Úkolem civilního procesu je zajistit ochranu oprávněných zájmů a subjektivních 

soukromých práv. Nezbytným předpokladem k posouzení, zda subjektivní právo 

vzniklo nebo ne, je pravdivé zjištění všech důležitých skutečnosti,1 ověření sporných 

skutečností a získání potřebných vědomostí (právních a skutkových poznatků). 

Pro dodržení požadavku spravedlivého procesu je nezbytné, aby procesní právo 

jasně upravovalo postup procesního dokazování, které tvoří nepostradatelnou součást 

každého civilního řízení.2 Proto také bývá často označováno za „páteř“ civilního řízení.3 

Cílem práva je zajištění spravedlnosti, tedy určité hodnoty. Spravedlnost je ale 

obtížné jednoznačně definovat, neboť ji vždy člověk posuzuje podle svého úsudku na 

základě vlastních vědomostí a postojů v dané konkrétní situaci, tedy subjektivně. Lze ji 

proto považovat za hodnotu relativní. Zároveň je však třeba respektovat přírodní 

zákonitosti. Předmětem procesního dokazování je proto jednak objektivně zjistitelná 

realita a jednak hodnoty, které nelze objektivně definovat. Ty je také pro soudce 

obtížnější poznávat, aby zjistil právem chráněnou hodnotu. Využít při tom může obecné 

shody společnosti v náhledu na hodnoty považované za správné a spravedlivé.  

Společnost si určuje, co je pravdou a které hodnoty uznává. Právu přiděluje 

úlohu je chránit a zároveň stanoví mechanismy ke spravedlivému zjišťování pravdy. 

Pokud by skutečnost byla považována za nezjistitelnou a relativní, ztratilo by právo 

a soudní řízení své opodstatnění.4 

Účelem procesního dokazování je pravdivé zjištění skutkových poznatků 

o rozhodujících skutečnostech, tedy zjištění konkrétních individuálních okolností, jež 

mohou být podkladem pro spravedlivé, správné a zákonné rozhodnutí. Soud může 

                                                 
1 MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. 1. vyd.    

Brno: Masarykova univerzita, 2001, 219 s. ISBN 80-210-2539-5. 
2 Možnou existenci civilního procesu bez dokazování skutečností si lze teoreticky představit jen ve 

výjimečných případech, a to takových, ve kterých by mezi účastníky neexistovala žádná neshoda. 
3 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. 
4 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, vii, s. 9-391. Právní monografie (ASPI). 

ISBN 978-80-7357-414-7. 
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použít jako podklad pro rozhodování jen skutkové poznatky získané v rámci procesu 

řádným procesním postupem. Poznatky soud získává studiem a odbornou průpravou 

a procesním dokazováním. Pokud by soudce měl o konkrétní skutečnosti mimoprocesní 

poznatky (např. byl jejich svědkem), bude z řízení a rozhodování věci vyloučen pro 

podjatost. Dokazování umožňuje provést právní kvalifikaci zjištěného skutkového 

stavu, tedy aplikaci práva. 

Samotnou míru pravdivosti poznatků posuzuje soud sám na základě svého 

subjektivního přesvědčení. To však nemůže být svévolné, naopak musí být 

objektivizováno odůvodněním závěrů plynoucích z dokazování,5 přezkoumatelností 

v instančním postupu a též vysokými požadavky na odpovědnost, svědomitost 

a odbornost soudců.  

Předmětem dokazování jsou konkrétní skutečnosti, jež jsou rozhodující 

z hlediska předmětu řízení. Stanovené skutečnosti musí být soudem vždy učiněny 

předmětem dokazování, neboť soud nesmí do svého uvažování zahrnout skutkové 

poznatky získané jinak než prostřednictvím procesního dokazování. Ustanovení § 121 

OSŘ vyjímá z předmětu dokazování skutečnosti, které není třeba dokazovat. Jsou to 

skutečnosti obecně známé v daném místě širokému okruhu osob (tzv. notoriety) a soud 

je za takové musí v řízení označit. Dokazovány musí být pouze, pokud je účastník řízení 

zpochybní. Dalšími výjimkami z předmětu dokazování jsou skutečnosti známé soudu 

z jeho činnosti, které musí účastníkům také sdělit. Rovněž právní předpisy uveřejněné 

nebo oznámené ve Sbírce zákonů ČR nejsou předmětem dokazování na základě 

pravidla iura novit curia.6 To se nevztahuje na cizí právní předpisy a právní předpisy 

nižší právní síly. Ke zjištění obsahu cizozemského práva si soud může vyžádat 

informaci od Ministerstva spravedlnosti ČR nebo ustanovit znalce právních vztahů 

s cizinou. V jiných případech soud znalce z oblasti práva ustanovit nemůže. 

Přesné vymezení předmětu dokazování je velmi důležité nejen z hlediska 

správného rozhodnutí, ale také z důvodu délky řízení. Výběr konkrétních skutečností, 

které mají být dokázány, provádí soud. Vychází přitom z tvrzení žalobce, porovnává je 

                                                 
5 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1561/08.  
6 Soud zná právo. 
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s žalobním petitem a se skutkovou podstatou podle příslušného právního předpisu. 

Nerozhodné skutečnosti z dokazování vyloučí, případně vyzve účastníka k doplnění 

skutkových tvrzení a označení dalších důkazů.7 Při dokazování se postupně vyjasňuje 

skutkový stav, soud může dospět i k jiné skutkové podstatě, a tím i k jiným rozhodným 

skutečnostem, které je třeba dokazovat (např. změna nároku z odpovědnosti za vady na 

nárok z odpovědnosti za škodu). Ve sporném řízení vyloučí soud z dokazování 

tzv. shodná tvrzení účastníků,8 pokud nemá důvod o nich pochybovat. 

Pojem procesního dokazování není totožný s pojmem dokazování v obecném 

smyslu, ani s pojmem dokazování ve formálně logickém smyslu. Odlišuje se především 

svým širším rozsahem a předmětem, neboť probíhá ve specifickém prostředí právního 

sporu, a to za účasti stran a nezúčastněné třetí strany, kterou představuje soud. Průběh 

a výsledky procesního dokazování jsou ovlivněny chováním těchto subjektů a výsledné 

subjektivní přesvědčení soudu o pravdivosti sporných skutečností nemůže vzniknout 

jinak než postupem, který zákon pro procesní dokazování stanovuje. V případě, kdy je 

obtížné určitou skutečnost dokázat, lze v procesním dokazování využít právní 

domněnky, nauku o důkazní povinnosti a o důkazním břemeni. Tato ustanovení 

přirozeně nemají v logickém dokazování obdobu. Procesní dokazování se primárně řídí 

právem a procesními zvyklostmi, které upravují postup soudu a účastníků a teprve 

v dalším pravidly formální logiky. Procesním dokazováním získává soud skutkové 

poznatky pouze, pokud to zákon výslovně nezakazuje.  

Legální definici procesního dokazování občanský soudní řád neobsahuje, pouze 

stanoví základní pravidla procesního dokazování a demonstrativně vyjmenovává 

a upravuje důkazní prostředky. Tyto nejasnosti v předmětu dokazování způsobují 

potíže. V právní teorii převládá názor, že se dokazuje pouze skutek9. K tomuto náhledu 

se někdy přiklánějí i soudy, ovšem dokazováním se získávají kromě hmotněprávních 

                                                 
7§ 118a OSŘ 
8 § 120 odst. 3 OSŘ 
9 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, s. 225. 
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poznatků i poznatky procesní. Jedná se o vědomosti o skutečnostech, které jsou 

podkladem i pro jiné než meritorní rozhodnutí soudu.10  

Další důvody odlišnosti procesního dokazování od obecného dokazování 

vyplývají ze zásad fungování soudnictví a z odvětvových zásad civilního procesu. Při 

poskytování právní ochrany by bylo neúčelné, kdyby došlo k jejímu neposkytnutí 

z důvodu, že určitá situace je nejasná,11 neboť se nepodařilo určité skutečnosti dokázat 

či vyvrátit. V případech, kdy by nebylo možné rozhodnout, by došlo k odepření 

spravedlnosti12 a k zásahu do základních práv a svobod, které jsou zaručeny mj. v hlavě 

páté Listiny základních práv a svobod týkající se práva na soudní a jinou právní 

ochranu.13 Součástí procesního dokazování jsou proto i určitá zákonná opatření 

usnadňující procesní dokazovaní v situacích, kdy bývá obtížné či nemožné (např. teorie 

důkazního břemene, prejudiciální otázky, užití tzv.  právních domněnek, úvaha soudu 

nahrazující důkaz).14  

Procesní dokazování jako postup soudu a účastníků, který je procesním právem 

zvlášť upraven a směřuje k utvoření potřebných skutkových poznatků o rozhodných 

skutečnostech, má význam především ve sporném řízení, v nesporném řízení je jeho 

role přirozeně menší.  

Jestliže proběhlo procesní dokazování, ale skutečnost podstatná pro rozhodnutí 

ve věci samé zůstala soudu nejistá, uplatní se zásada non liquet. Důkazní nouze se 

v civilních sporech projeví k tíži strany, které by v případě prokázání byla ve prospěch, 

protože nesplnila břemeno dokazování. Tíživý následek se ale neprojeví, pokud má 

všechny důkazní prostředky soud k dispozici, ale není schopen je jednoznačně 

vyhodnotit.15 

                                                 
10 např. verdikt o nákladech řízení, přezkoumávání dovolacího důvodu, rozhodnutí o námitce podjatosti 
11 tzv. stav non liquet 
12 denegatio iustitiae 
13 čl. 36 až čl. 40 LZPS 
14 § 136 OSŘ, § 2988 OZ 
15 „Jde o případ, kdy nárok je prokázán co do svého základu a obtíže jsou spojeny jen se zjišťováním výše 

nároku. Typicky tomu tak je, když nárok na náhradu škody je dán, ovšem výši škody nelze zjistit vůbec 

nebo např. velmi nákladným znaleckým dokazováním.“ KINDL, Milan, Alexander ŠÍMA a Ondřej 

DAVID. Občanské právo procesní. Plzeň: Čeněk, 2005, 415 s. ISBN 80-86898-47-4, s. 217. 
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Úprava procesního dokazování se může střetávat s jinými procesními instituty. 

Tento konflikt se musí řešit individuálně podle konkrétních skutečností, aby nedošlo 

k nepřípustnému omezení procesního dokazování na jedné straně nebo procesních 

institutů na straně druhé. Například princip práva na spravedlivý proces, dle něhož má 

účastník právo na skutečné projednání věci, proti principu hospodárnosti řízení. Princip 

odpovědnosti za vlastní opomenutí (např. povinnost zajistit shodu své evidenční adresy 

se skutečným bydlištěm) proti nepřípustnému omezení procesního dokazování v situaci, 

kdy žalovaný neuplatní svoji procesní obranu, neboť se o existenci sporu vůbec 

nedozvěděl. 

1.2 Zásady dokazování 

Právní zásady tvoří určitý soubor principů představující základní východisko, 

které je vlastní každému právnímu odvětví, a u civilního procesu a soudnictví tomu není 

samozřejmě jinak. 

Zásady dokazování obecně řídí soudnictví a civilní proces a zastávají důležitou 

funkci především v oblasti tvorby, interpretace a aplikace práva, neboť dotvářejí 

jednotlivé instituty práva a umožňují lepší porozumění a pochopení pravého významu 

práva. Některé jsou výslovně ukotveny v platném právu,16 jiné jsou spojeny s obecnou 

existencí uznávaných společenských hodnot, které jsou platné i bez jejich chybějícího 

zakotvení v platném právu. Z tohoto rozlišení v teorii vycházejí dva hlavní přístupy, a to 

přístup pozitivistický a přirozenoprávní. 

Základní zásady můžeme dělit na principy fungování soudnictví (vyjadřující 

právo na spravedlivý proces)17 a na odvětvové principy civilního práva vytvořené teorií 

civilního práva procesního, které se většinou vztahují k podílu subjektů řízení na 

procesu nebo k procedurálním aspektům procesu a představují vždy dvojici 

                                                 
16 Ústava ČR, Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky, OSŘ, atd. 
17 K principům fungování soudnictví se řadí zásada nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců, zásada 

zákonného soudu a zákonného soudce, zásada rovnosti a kontradiktornosti, zásada veřejnosti, ústnosti 

a přímosti, zásada hospodárnosti a zásada předvídatelnosti. 
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protichůdných pojmů.18 Uplatnění konkrétní zásady obvykle vyplývá ze 

samotného charakteru řízení. 

V této práci bude stručně pojednáno pouze o vybraných zásadách, jež se hlavně 

uplatňují v průběhu dokazování nebo s ním v souvisejí a mají tak pro něj určitý význam. 

1.2.1 Zásada rovnosti a kontradiktornosti 

Tato zásada stanoví požadavek rovnoprávného postavení procesních stran před 

soudem. Jakékoliv procesní zvýhodnění možnosti účasti, jednání či vyjádření je 

nežádoucí. Jestliže však účastník svých práv nevyužívá, není to porušení zásady 

rovnosti, neboť mu byla tato možnost dána.  

„Každá strana musí mít stejnou šanci ovlivnit úsudek orgánu, který vede řízení. 

S tvrzenými a důkazními návrhy jakékoli strany se musí zacházet stejně. Soud nesmí 

vyplňovat svou úvahou mezeru v tvrzeních či důkazních návrzích jedné ze stran řízení 

v míře, která by narušovala materiální rovnost stran.“19 

Ke garanci rovnosti se vztahuje i právo použít v jednání před soudem mateřský 

jazyk.20 Náklady na tlumočení v takovém případě platí stát bez nároku na náhradu. Dále 

sem můžeme zařadit i právo na právní pomoc v řízení, která má zajistit efektivní 

ochranu práv, ať už se jedná o ustanovení zástupce v případech, kdy to vyžaduje 

ochrana zájmů účastníka, nebo o poučovací povinnost soudu.21 

Účastník řízení má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům ve sporu 

a oponovat tak druhé straně, která hájí své protichůdné zájmy. Cestou polemiky tak 

dojde k vyjevení sporných skutečností a dokázání určitých tvrzení před soudem, což se 

označuje pojmem tzv. kontradiktornosti řízení. Princip kontradiktornosti ve sporném 

řízení vyjadřuje rovněž požadavek na splnění procesních povinností (povinnosti tvrzení 

a důkazní povinnosti) účastníkem řízení. 

                                                 
18 Odvětvové principy civilního práva jsou představovány zásadou dispoziční a zásadou oficiality, 

zásadou projednací a zásadou vyšetřovací, zásadou volného hodnocení důkazů a zásadou legální důkazní 

teorie, zásadou jednotnosti řízení a zásadou koncentrační, zásadou materiální a formální pravdy. 
19 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 639/03. 
20 čl. 37 odst. 4 LZPS 
21 § 30 OSŘ; § 5 OSŘ 
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1.2.2 Zásada veřejnosti, ústnosti a přímosti 

Potřeba veřejnosti je jasným požadavkem práva na spravedlivý proces22 

a vztahuje se na samotné soudní jednání.23 Je zárukou soudní nezávislosti, nestrannosti, 

zákonného postupu a zprůhledňování výkonu spravedlnosti. Její omezení či vyloučení je 

možné pouze na základě zákona, a to v případech, kdy by veřejné projednání věci 

ohrozilo ochranu utajovaných informací zajištěnou zvláštním zákonem, obchodní 

tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost. I při vyloučení veřejnosti soud může 

povolit účast jednotlivým fyzickým osobám, současně však musí soud tyto osoby poučit 

o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všem, co se při jednání o utajovaných 

informacích, obchodním tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly. Naopak některé 

osoby mohou být z jinak veřejného jednání vyloučeny, např. osoby nezletilé a osoby, 

u nichž je obava z narušování důstojného průběhu jednání.24 Rozsudek se vyhlašuje 

vždy veřejně,25 a to i v případech, kdy účastníci nejsou přítomni. 

Zásady ústnosti a přímosti zdůrazňují významnost soudního jednání a úkonů, jež 

jsou učiněny v jeho průběhu, a lze v nich také spatřovat okolnosti určující podmínky 

provádění důkazů před soudem. Dle ustanovení § 122 odst. 1 OSŘ „dokazování provádí 

soud při jednání“ a v případech, kdy je to účelné „(…) může být o provedení důkazu 

dožádán jiný soud nebo předseda senátu může důkaz z pověření senátu provést mimo 

jednání, anebo lze důkaz provést za využití technického zařízení pro přenos obrazu 

a zvuku. Účastníci mají právo být přítomni u takto prováděného dokazování. Jeho 

výsledky je třeba vždy při jednání sdělit.“26 V duchu zmíněných zásad tak účastník má 

právo být přítomen při prováděném dokazování, a to buď přímo na jednání, anebo 

i mimo něj, a to i v případě, kdy je prováděno dožádaným soudem. 

1.2.3 Zásada dispoziční a zásada oficiality 

Zásada dispoziční vychází z předpokladu právního zájmu toho, kdo jej uplatňuje 

či chrání. Procesní iniciativa se odráží v možnosti účastníků nakládat s řízením či s jeho 

předmětem a ovlivňovat tak průběh řízení (podáním žaloby či jejím zpětvzetím, 

                                                 
22 čl. 96 odst. 2 Ústavy ČR; Čl. 38 odst. 2 LZPS 
23 § 116 odst. 1 OSŘ; § 6 odst. 1 ZSS 
24 § 116 odst. 2, § 116 odst. 3 a § 116 odst. 4 OSŘ 
25 § 156 odst. 1 OSŘ 
26 § 122 odst. 2 OSŘ 
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podáním vzájemné žaloby aj.). Účastnící řízení dispozicí s jeho předmětem určují také 

právně relevantní skutečnosti pro dokazování. 

Opačnou kategorií je zásada oficiality, v níž je procesní iniciativa svěřena soudu. 

Rozhodnutí o zahájení řízení a vymezení jeho předmětu je ve většině případů v rukou 

soudu a účastníci řízení zde mají omezenou možnost ovlivňovat svými procesními 

úkony řízení. 

Uplatňování shora uvedených procesních zásad závisí na druhu řízení. Sporné 

řízení je ze své povahy ovládáno zásadou dispoziční, neboť v něm dochází ke střetu 

protichůdných zájmů stran na výsledku sporu. Naopak pro řízení nesporné je typická 

zásada oficiality. 

1.2.4 Zásada projednací a zásada vyšetřovací 

Obě zásady mají podstatný vliv na rozsah a průběh dokazování, protože se týkají 

shromažďování právně relevantních podkladů a důkazů, na jejichž základě dojde 

k vydání rozhodnutí ve věci.  

Zásada projednací znamená, že skutkový stav soud zjišťuje v rozsahu, v jakém je 

tvrzen účastníky a za pomoci důkazů, které účastníci navrhují. Významnou úlohu zde 

mají procesní instituty povinnost tvrzení a povinnost důkazní a související břemeno 

tvrzení a břemeno důkazní. Účastník sporu má povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti 

a navrhnout k jejich prokázání důkazy, a to pod hrozbou ztráty pře (dále viz kapitola 

1.3 Procesní povinnosti účastníků řízení). Soud může ze zvláštního důvodu doplnit 

dokazování ex offo, pokud má k tomu možnost. Není-li to možné, je rozhodující 

skutkový stav, který byl účastníky tvrzen a prokázán.27 

Naopak dle zásady vyšetřovací má za objasnění skutkového stavu odpovědnost 

sám soud. Soud musí danou věc řádně prošetřit a zjistit skutečnosti nezbytné 

k rozhodnutí. Tato zásada neodstraňuje účastníkovy povinnosti tvrzení a důkazní, 

ovšem nespojuje je s procesními břemeny a případná neaktivita účastníka sama o sobě 

neznamená jeho prohru ve sporu.  

                                                 
27 § 120 odst. 2 OSŘ 
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Uplatňování zásady projednací je úzce spjato se zásadou dispoziční a z povahy 

věci náleží k řízení spornému, v němž se řeší věci ze soukromoprávních vztahů. Zásada 

vyšetřovací je spolu se zásadou oficiality spojena s nesporným procesem. 

1.2.5 Zásada volného hodnocení důkazů a zásada legální důkazní teorie 

V případě, kdy soud má možnost hodnotit provedené důkazy volně a podle 

svého přesvědčení může dospět k závěru o věrohodnosti a průkaznosti důkazního 

prostředku, jde o uplatnění zásady volného hodnocení důkazů. Pokud soudu není 

dovoleno dospět volnou úvahou k tomu, jaké skutečnosti lze považovat za prokázané, 

a jednotlivým důkazním prostředkům je závazně stanovena důkazní síla, prosazuje se 

zásada legální teorie důkazní.  

České občanské právo procesní vychází ze zásady volného hodnocení důkazů, 

jež je zakotvena ustanovením § 132 OSŘ, a to následovně: „Důkazy hodnotí soud podle 

své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; 

přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli 

účastníci.“ Odpovědnost za správné a úplné zhodnocení všech důkazů a právně 

relevantních skutečností v dané věci nese soud. Soudce na základě svého subjektivního 

přesvědčení získaného během řízení předmětnou věc rozhodne a své závěry náležitě 

odůvodní. To vše činí v souladu se zásadou předvídatelnosti soudního rozhodování, dle 

které má každý právo na to, aby jeho věc byla rozhodnuta obdobně jako v jiném 

právním případě, pokud se s ním shoduje v jeho podstatných znacích.28 Odlišné 

rozhodnutí musí být náležitě odůvodněno.29 „Důsledkem nedostatečného odůvodnění je 

neúplné a nepřesvědčivé rozhodnutí, které je podle konstantní judikatury nejvyšších 

soudů zejména nepřezkoumatelné. Je tedy na účastnících řízení, je-li toto stiženo vadou 

nedostatečně odůvodněného rozhodnutí, aby svoje ústavní právo hájili, a to zejména za 

                                                 
28 § 13 OZ; § 6 OSŘ  
29 „Podle ustálené judikatury Ústavního soudu je požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí jedním ze 

základních atributů spravedlivého procesu. Dodržování povinnosti odůvodnit rozhodnutí má zaručit 

transparentnost a kontrolovatelnost rozhodování soudů a vyloučit libovůli.“ Nález Ústavního soudu ČR 

ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. II. ÚS 1235/11. 
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využití řádných a mimořádných opravných prostředků, případně i podáním ústavní 

stížnosti.“30 

1.2.6 Zásada jednotnosti řízení a koncentrační zásada 

Podle zásady jednotnosti řízení tvoří řízení celek, který trvá od jeho zahájení až 

do vydání rozhodnutí a není pro něj určeno obligatorní pořadí (nebo postup) procesních 

úkonů. Účastníku je tak dovoleno, aby své procesní návrhy přednášel v kterémkoliv 

okamžiku řízení, postup určuje soud pouze rámcově. Opačně je tomu při prosazování 

zásady legálního pořádku, kde jsou procesní úkony koncentrovány a pod hrozbou 

prekluze je nutné je provést v určeném stádiu řízení. 

Zásada jednotnosti řízení je zásadou současného občanského soudního řádu, do 

něhož byly novelou občanského soudního řádu31 zavedeny prvky koncentrace týkající 

se civilního řízení sporného (např. že skutečnosti a důkazy musí být uplatněny zásadně 

v řízení před prvoinstančním soudem, neboť odvolací soud k novým skutečnostem 

a důkazům může přihlížet jen výjimečně).    

1.2.7 Zásada materiální a formální pravdy 

„Správné a spravedlivé rozhodnutí, které je cílem a smyslem celého civilního 

procesu, nemůže být vzdáleno pravdě. Proto je třeba se otázkou pravdy v procesu 

zabývat, ať již jako procesním principem (který bývá vůbec zpochybňován s poukazem 

na to, že zjištění pravdy je sám cíl řízení) nebo právě v souvislosti s cílem a smyslem 

civilního procesu.“32 Tyto otázky jsou ovšem velmi složité a problematické, neboť 

„pravda“ a „spravedlnost“ jsou pojmy filosofické, jejichž obsah nelze definovat 

jednoznačně, určitě a neměnně. Kdežto soudní rozhodování je praktickou činností, jejíž 

výkon je ovlivňován různými faktory jednání člověka a možnostmi lidského poznání. 

Zároveň je nutno respektovat daná pravidla a jeho výkon nesmí být zastaven či 

odmítnut. 

                                                 
30 DUBA, Jiří, Kristýna PUŠOVÁ. K dílčím aspektům povinnosti soudů odůvodňovat rozhodnutí 

v civilních věcech [online]. [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-dilcim-

aspektum-povinnosti-soudu-oduvodnovat-rozhodnuti-v-civilnich-vecech-97211.html. 
31 Zákon č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
32 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, s. 79. 
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Podstatu zásady materiální (též objektivní) pravdy lze vyjádřit jako neexistenci 

formálních překážek ke zjištění skutečného skutkového stavu v procesu. Cílem není 

požadavek zjištění úplné pravdy, neboť ten není vždy reálně splnitelný a vedl by 

k nemožnosti soudu rozhodnout v případech, kdy skutečný stav dostupnými prostředky 

zjistit nelze. Zásada materiální pravdy bývá spojována s objektivní pravdou, kterou se 

soud snaží zjistit a učinit ji základem pro své rozhodnutí. Lze ji chápat jako subjektivní 

přesvědčení soudce o tom, jaký je skutečný skutkový stav. Neboli jaká míra přesvědčení 

soudce (rozsah zjišťování skutkového stavu) je nezbytná k tomu, aby daný soudce 

považoval skutkový stav za prokázaný. Povinností soudu je, aby sporné skutečnosti 

byly spolehlivě zjištěny a bylo tak dosaženo praktické jistoty (pouhá pravděpodobnost 

není dostačující), což garantuje dosažení vyšší míry pravdivosti poznání než při užití 

formálních institutů. Výsledné rozhodnutí je tak vydané na základě úplného zjištění 

skutkového stavu věci odpovídajícímu skutečnosti.33 

Zásada formální pravdy jako protipól zásady materiální pravdy vede 

k formalismu procesu, který je založen na dodržení určitých forem určujících výsledek 

procesu, jež nemusí pokaždé být ve shodě se skutečností,34 a bývá spojována se 

subjektivní pravdou stran, z nichž zvítězí ta, která o své pravdě dokáže soud procesními 

prostředky přesvědčit. Formálně pravdivý poznatek tak může být ve shodě s objektivní 

pravdou, anebo se od ní může výrazně lišit. 

Procesní právo je ze své podstaty právem formálním a jeho existence není bez 

určitého formalismu možná. Určitá míra formalismu má také kladnou stránku – znalost 

průběhu řízení umožňuje lépe odhadnout jeho výsledek, vyžadované předepsané formy 

a lhůty mohou mít vliv na pravdivost soudního poznání skutkového stavu.   

Určité formální prvky současný civilní proces obsahuje,35 ovšem nelze proto 

prohlásit zásadu formální pravdy za vedoucí zásadu civilního procesu. Základem 

                                                 
33 § 6 OSŘ 
34 „Takovým formálním procesem byl proces římský založený na jednotlivých žalobách (legis actiones), 

od nichž nebylo lze se odchýlit. V moderní době se takto formální proces nevyskytuje, (…) moderní právo 

klade větší důraz na individuálnost a obsah než na obecnost a formu.“ WINTEROVÁ, Alena a Alena 

MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 stran. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-076-5, s. 80. 
35 Např. rozsudek pro zmeškání umožňuje soudu rozhodnout na základě splnění formálních podmínek bez 

ohledu na to, zda je či není v souladu se skutečností. 
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spravedlivého rozhodnutí má být zjištění pokud možno pravdivého poznání skutečnosti 

v rámci stanovených pravidel podle povahy věci a ostatních procesních principů. Proto 

není možné označit ani zásadu materiální pravdy za hlavní a ostatní jí podřadit.36 

Naopak „(…) pravdu lze v procesu poznávat pouze v rámci daném všemi principy 

ovládajícími daný proces.“37 

Úlohou soudu není zjistit pravdu za každou cenu, ale je věcí stran sporu, aby 

tvrdily a prokazovaly pro rozhodnutí podstatná fakta. Strany tak disponují se skutkovým 

stavem, protože skutečnosti uvádějí a prokazují dle svého uvážení. Soud by měl ve věci 

zachovat nestrannost a nezasahovat do tohoto práva stran, avšak má také možnost 

provést i jiné důkazy než jen ty, jež navrhly strany sporu, a to i v případě, že o to strany 

nemají zájem. Důvodem je obecný cíl civilního řízení, tedy ochrana skutečných 

subjektivních práv a požadavek na objasnění důležitých skutečností, i když je strany 

netvrdí. 

V civilním procesu soud tedy vychází jak z pravdy objektivní, tak z pravdy 

tzv. formální. Jde o skutková zjištění učiněná soudem během řízení na základě postupu 

upraveného zákonem nebo právními zvyklostmi. Proto se též označuje i jako pravda 

procesní. Soud k ní dospěl jinak než dokazováním, lze tedy předpokládat možnost 

rozporu s objektivní pravdou.38 Podle J. Macura závěr soudu, že něco nebylo 

prokázáno, nevytváří novou (formální) pravdu. Je pouze konstatováním, že se pravdu 

nepodařilo prokázat. Tomuto názoru oponuje např. A. Winterová, která se domnívá, že 

toto tvrzení o neprokázání skutečnosti vede k závěru, že se skutečnost neodehrála vůbec 

a došlo k prokázání pravdy formální.39  

Rozhodnutí soudu vychází z jeho skutkových zjištění, která se nemusí shodovat 

s objektivní pravdou. Proto někteří procesualisté zastávají názor, že rozsudek soudu 

původní práva a povinnosti mezi stranami sporu nahrazuje, a proto každý rozsudek 

                                                 
36 V době socialismu byla u nás za vůdčí zásadu socialistického civilního procesu uznávána zásada 

materiální pravdy jako protiklad zásady formální pravdy považované za hlavní princip buržoazního 

civilního procesu. 
37 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, s. 82. 
38 V trestním řízení naopak soudce musí z úřední povinnosti zjišťovat objektivní, tedy materiální pravdu. 
39 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, vii, s. 9-391. Právní monografie (ASPI). 

ISBN 978-80-7357-414-7. 
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(i povahy deklaratorní) může tedy být ve skutečnosti konstitutivním, vychází totiž ze 

skutkových zjištění soudu. 40 

Různé jsou také názory, zda je materiální pravdou, přijme-li soud za svá shodná 

tvrzení účastníků. Stejně tak v situaci, když se žalovaný včas nebrání proti vznesenému 

nároku. J. Macur je považuje za materiální pravdu, neboť z popsaného jednání 

účastníků lze předpokládat, že proti skutku nic nenamítají a že se tedy skutek stal tak, 

jak tvrdí žalobce. Naopak A. Winterová namítá, že taková skutková tvrzení jsou sice do 

určité míry pravděpodobná, ale nemusí se shodovat s objektivní skutečností. Důvody, 

které vedly účastníky ke shodnému tvrzení anebo k pasivitě žalovaného, mohou být 

různé. Proto mohou popsané skutkové domněnky oslabovat princip materiální pravdy 

v civilním procesu. Navíc je třeba rozlišovat skutkové domněnky na „pravé“ 

a „předstírané.“ Například pokud je žalovanému doručeno soudní předvolání do 

vlastních rukou přímo a nedostaví se, lze se právem domnívat, že tím vyjadřuje své 

rozhodnutí vznesenému nároku žalobce neoponovat, neboť je důvodný. Jde tedy 

o „pravou“ skutkovou domněnku, na základě které může soud dovodit, že se skutek 

odehrál způsobem uvedeným v žalobě. Jestliže ale bylo žalovanému doručeno 

náhradním způsobem, aniž si předvolání skutečně převzal, jde o právní fikci. Soud 

nemůže to, že se žalovaný nedostaví k jednání, považovat za potvrzení žalobního 

nároku. Jde zde o „nepravou“ nebo „předstíranou“ skutkovou domněnku a procesní 

úprava doručování má tak zásadní dopady na průběh dokazování. Zákonná fikce ukládá 

soudu přijmout za dané takové skutečnosti, o nichž je jisté, že se ve skutečnosti 

neodehrály.41 K překonání určitých pochybností při rozhodování soudu formální pravdy 

má soud možnost zajistit a provést i jiné než účastníky navržené důkazy. Při dodatečně 

zjištěném nesouladu mezi skutkovým zjištěním soudu a skutečností je řešením využití 

mimořádných opravných prostředků.42 

Snaha zjistit materiální pravdu nemusí vést k jejímu opravdovému poznání. 

Soudce k ní dochází na základě volné úvahy, ke které využívá získaných vědomostí 

                                                 
40 MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. 

ISBN 80-210-0740-0. 
41 Odlišnou domněnkou je domněnka skutková, což představuje zákonem předepsané skutkové zjištění, 

o němž je pravděpodobné, že odpovídá objektivní realitě. 
42 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, vii, s. 9-391. Právní monografie (ASPI). 

ISBN 978-80-7357-414-7. 
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a zkušeností. I přes maximální snahu o spravedlnost nemusí soudce mít pro rozhodnutí 

dostatečné nebo nezkreslené informace. Získané důkazy ovšem stejně musí vyhodnotit 

a stanovit nějaký skutkový závěr, i když bude třeba pouze pravděpodobný. Podstatná je 

snaha nalézt „skutečné právo.“43 Existují-li pochybnosti soudce o skutkovém stavu i po 

provedeném dokazování a není-li možné jeho předmět rozšířit, může dojít k zamítnutí 

žaloby dle pravidel o důkazním břemeni, neboť je jen na soudci samém, jak konkrétní 

důkaz zhodnotí a vyrovná se s prokazováním skutkového stavu.  

1.3 Procesní povinnosti účastníků řízení 

Za řízení mezi subjekty civilního procesu vznikají procesněprávní vztahy, 

jejichž obsahem jsou určitá procesní práva a povinnosti. Vědomí o existenci těchto práv 

a povinností a náležitá péče o ně jsou pro jejich nositele zásadní, neboť jejich 

respektování a vykonávání bývá ku prospěchu ve věci a snížení možnosti ztráty pře.44 

Účastnící sporného řízení mají celou řadu procesních práv a povinností45 a pro účely 

této práce z nich do popředí zájmu vystupují povinnost tvrzení a důkazní povinnost jako 

instituty sporného procesu, o kterých bude pojednáno dále. 

Podle převažujícího mínění jsou právními normami v případě procesních břemen 

vázány nepříznivé následky pro určitou stranu za její nečinnost. V případě procesních 

povinností vyžaduje právní řád od procesní strany určité jednání a při porušení této 

povinnosti ukládá sankce. U procesních břemen neexistují žádná donucení k určitému 

procesnímu jednání stran. Jejich jednání nebo nekonání je výsledkem svobodné vůle, 

negativním dopadem může být pouze to, že osoby jednají v rozporu se svými zájmy. 

Proto je stanovení procesních břemen považováno za demokratičtější a účinnější způsob 

stimulace stran než stanovení procesních povinností. 

Rozlišování mezi procesními povinnostmi a břemeny je obtížné. Nelze vycházet 

pouze z druhu sankcí při jejich porušení, neboť procesní sankce se uplatňují jak 

u povinností, tak u břemen. Nepříznivé právní následky nastanou v obou případech. 

Rozdílné je pouze to, že procesní povinnosti mohou být uloženy kterékoliv straně, 

                                                 
43 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, s. 59 – 82. 
44 vigilantibus iura 
45 Např. § 18 OSŘ, dispoziční právní úkony, doručování listin, předvolání, právo nahlížet do spisu, právo 

vyjádřit se ke všem skutečnostem; povinnost součinnosti se soudem, povinnost dostavit se k jednání. 
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kdežto důkazní břemena pouze jedné straně, a to dle pravidel o důkazním břemeni. 

Sankce za porušení procesní povinnosti jsou navíc obtížně realizovatelné.46 

1.3.1 Povinnost tvrzení, důkazní povinnost a jim odpovídající břemena 

Ke zjištění soudu o existenci nebo neexistenci určitého konkrétního 

subjektivního práva navrhovatele musí být uvedeny skutečnosti o skutkovém stavu, 

které předpokládá právní norma, podle které sporný nárok vzniká. V řízení dle zásady 

projednací jsou tyto skutečnosti uváděny do řízení tvrzením procesních stran.47 Tento 

požadavek představuje povinnost tvrzení. 

Břemeno tvrzení představuje ta tvrzení, která musí jednotlivé strany učinit, aby 

na ně nedopadly nepříznivé procesní následky a ztráta sporu. Uvedení těchto tvrzení ale 

není vynutitelné. Neunesení břemena tvrzení žalobcem povede k meritornímu zamítnutí 

jeho návrhu. Jestliže žalovaný neunese břemeno tvrzení ohledně skutečností, jimiž 

zabraňuje vzniku uplatňovaného práva žalobce nebo způsobuje zánik jeho práva, návrhu 

žalobce bude vyhověno.48 

Objektivní břemeno tvrzení je požadavek formulování konkrétních skutkových 

podstat jako předpokladu k použití určité právní normy. Tyto skutečnosti musí být 

uvedeny tvrzením stran nebo opatřením soudu z úřední povinnosti. Jinak řečeno 

objektivní břemeno tvrzení je obecným vymezením odpovědnosti účastníka řízení za to, 

že se soud dozví všechny skutečnosti, které jsou relevantní z hlediska možnosti aplikace 

určité právní normy.  

Subjektivní břemeno tvrzení rozvrhuje objektivní břemeno tvrzení mezi 

účastníky řízení podle konkrétních podmínek sporu a stanovuje tím, co nejméně musí 

daná strana tvrdit, aby neztratila při. Procesní strana má povinnost učinit konkrétní 

tvrzení, která jsou v souladu se skutkovými znaky právních norem, z nichž pro ni 

plynou příznivé následky. Subjektivní břemeno tvrzení je pak někdy děleno ještě na 

                                                 
46 MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1995, 172 s. ISBN 80-210-1161-0. 
47 Naopak v řízení dle zásady vyšetřovací je povinností soudu objasnit všechny skutečnosti nezbytné 

k vydání rozhodnutí. Řízení z úřední povinnosti může soud zahájit pouze tehdy, když nastaly konkrétní 

potřebné skutkové okolnosti.  
48 MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1995, 172 s. ISBN 80-210-1161-0. 
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abstraktní a konkrétní. Abstraktní břemeno tvrzení rozděluje povinnost tvrdit mezi 

strany sporu staticky podle uplatněné hmotněprávní úpravy. Konkrétní subjektivní 

břemeno tvrzení se přesouvá mezi stranami podle okolností v průběhu procesu a vzniku 

povinnosti uvést nová skutková tvrzení. Je tedy prvkem dynamickým. 

Pokud podle úvahy soudu žalobce či žalovaný dosud nesplnili povinnost tvrzení, 

je povinností soudu strany poučit dle ustanovení § 118a odst. 1 a 2 OSŘ, jaká tvrzení 

mají doplnit či jaké důkazy navrhnout.49 Jestliže žalobce ani poté povinnost tvrzení, 

resp. povinnost důkazní nesplní, může být v důsledku toho žaloba v konečném 

rozhodnutí o věci zamítnuta. V případě žalobce je břemeno tvrzení považováno za 

unesené, pokud pokrývá veškeré skutkové znaky rozhodné právní normy, podle níž 

uplatňuje svůj nárok vůči žalovanému. Žalovaným je povinnost tvrzení splněna 

vyjádřením k žalobě, příp. dalšími vyjádřeními či námitkami. Z povahy sporného řízení 

ovládaného zásadou projednací vyplývá, že žalobce je břemenem tvrzení zatížen 

podstatně více než žalovaný.50 

Civilní soudní řády institut důkazního břemena neupravují vůbec nebo pouze 

částečně a přenechávají to procesní teorii, popř. praxi. Pravidla o důkazním břemeni 

upravují procesní odpovědnost stran za výsledek dokazování a vytvářejí strukturu 

důkazního řízení v konkrétním procesu.51 

Důkazní povinnost současná nauka o důkazním břemeni spíše neuznává. 

Procesní strany nemohou být při dokazování vázány procesními povinnostmi, neboť 

postupují podle své svobodné úvahy a nevyužitím zákonných prostředků k dokázání 

skutečnosti se nedopouštějí porušení procesní povinnosti, jednají pouze proti svým 

zájmům. Nositel důkazního břemene má důkazní povinnost vůči soudu, protože ten 

může vydat rozhodnutí pouze na základě nepochybného přesvědčení o skutkovém 

stavu. Ve sporném civilním procesu probíhajícím na základě zásady projednací je 

                                                 
49 „Vzhledem k tomu, že neunesení důkazního břemene může mít pro účastníka tak nepříznivé důsledky, je 

soud povinen v každém řízení účastníky o důkazní povinnosti a o důkazním břemenu poučit. Toto poučení 

se týká pouze procesního práva, soud účastníky v žádném případě nemůže poučovat o právu hmotném, 

tedy o tom, co musí být prokázáno, aby bylo možné žalobě vyhovět.“ SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní 

proces. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 1202 s. ISBN 80-86861-09-0, s. 493. 
50 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 

Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1. 
51 MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. 

ISBN 80-210-0740-0. 
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nutným předpokladem ke zjištění pravdivých a úplných informací o skutkovém stavu 

aktivita strany zatížené důkazním břemenem. Vysvětlovací povinnost procesní strany 

nezatížené důkazním břemenem, která má povinnost podat v nezbytné míře potřebná 

vysvětlení, pokud má ohledně dokazovaných skutečností potřebné poznatky, je 

odvozována ze specifického vztahu procesních stran, kdy jedna ze stran nemůže uplatnit 

své právo bez určité informace známé druhé straně.  Přitom je ohraničena jednotlivými 

zájmy procesních stran a vztahuje se pouze na skutečnosti, jež do řízení rámcově vnesla 

protistrana. Z této materiální povinnosti ale nelze vyvozovat žádnou povinnost vůči 

soudu, přestože vztah mezi procesní stranou a soudem je podstatou vysvětlovací 

povinnosti v civilním řízení. Vysvětlovací povinnost může být jen interpretační 

pomůckou s omezeným významem.52   

Důkazní břemeno v kontradiktorním sporu umožňuje stanovit předem, kdo má 

prokazovat jaké skutečnosti. Do průběhu dokazování tím vnáší pevný řád. To je důležité 

hlavně v civilním procesu, který zdůrazňuje svobodu a volnost rozhodování stran 

a jejich aktivitu. Přednesy stran, které jsou doplňovány a ověřovány dokazováním, tvoří 

skutkový materiál právního sporu.  

Břemeno důkazní (onus probandi) zatěžuje účastníka řízení odpovědností za 

prokázání rozhodných skutečností, které tvrdí a úzce se vztahuje k břemenu tvrzení, 

neboť v civilním soudním řízení mají být v podstatě všechna tvrzení podložena 

důkazem. Důkaz se nevyžaduje pouze při aplikaci skutkových domněnek, kde určitý 

závěr vychází z existence obecných zkušeností. 

Obdobně jako u břemena tvrzení je možné i břemeno důkazní dělit na objektivní 

či subjektivní břemeno důkazní, a to dále na abstraktní subjektivní či konkrétní 

subjektivní důkazní břemeno. O tomto dělení bude blíže pojednáno v následujících 

podkapitolách 1.3.1.2 Objektivní a subjektivní důkazní břemeno a 1.3.1.3 Abstraktní 

a konkrétní důkazní břemeno. 

Důkazní břemeno nelze posuzovat jako celek, který lze dělit. Vždy jde o zvláštní 

důkazní povinnost a samostatné důkazní břemeno, které zatěžuje buď jednu, nebo 

                                                 
52 MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1995, 172 s. ISBN 80-210-1161-0. 
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druhou stranu. Nejedná se o dělení důkazního břemene, ale o jeho stanovení pro každou 

stranu sporu. O problematice dělení důkazního břemene bude pojednáno v podkapitole 

1.3.1.5 Otázka dělení důkazního břemene. 

Rozložení důkazního břemene mezi procesní strany vychází z normy hmotného 

práva, podle které daná strana uplatňuje svůj nárok. Obecnou poučku „kdo tvrdí, 

prokazuje“ nelze při dělení důkazního břemene mezi strany uplatnit, protože je příliš 

obecná.53 Žalobce je povinen v občanskoprávním sporu tvrdit a prokazovat skutečnosti 

právo navozující a žalovaný skutečnosti, které právo žalobce vylučují.54 Právo žalobce 

navozují konkrétní právní normy, kterým by měly odpovídat skutečnosti, ze kterých 

odvozuje svůj požadavek. Zejména prokázání naplnění skutkových předpokladů 

odůvodňující použití hlavní (řídící) normy je pro žalobce nutností.55 Pokud žalobce své 

důkazní břemeno z hlavní normy unese, prokazují se skutečnosti předpokládané 

protinormou, ze které vychází žalovaný.  

Břemeno tvrzení se může uplatňovat i bez toho, že by mu odpovídalo břemeno 

důkazní. Jde o případy, kdy zákon umožňuje použít ve prospěch určitého skutkového 

stavu skutkové domněnky. V řízení zahajovaném z úřední povinnosti může zákon uložit 

určité straně v souvislosti s dokazováním určitou iniciativu. Neuplatňuje se zde 

břemeno tvrzení ani subjektivní břemeno důkazní, spíše jde o prolomení zásady 

vyšetřovací. 

Povinnost tvrzení, tedy uvedení skutečností důležitých pro rozhodnutí, 

a  povinnost důkazní, účastníkovo navržení důkazních prostředků k prokázání tvrzených 

skutečností, plní žalobce již v žalobě.56 Žalovaný má tyto povinnosti též, a to v případě, 

kdy aktivně tvrdí určitou skutečnost (nejedná se o případ, kdy pouze popírá obsah 

žaloby). Obě povinnosti má každý účastník ve stejném rozsahu a obě jsou doprovázeny 

odpovídajícími břemeny. 

                                                 
53 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 

Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1. 
54 § 101 odst. 1 a § 120 odst. 1 OSŘ 
55 MACUR, Josef. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1996, 162 s. ISBN 80-210-1403-2. 
56 § 79 odst. 1 OSŘ 
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Důkazní břemeno plní také funkci preventivní a stimulační. Nutí procesní strany 

k aktivitě a iniciativě jako předpokladu jejich úspěšnosti ve sporu, neboť představuje 

procesní odpovědnost účastníka prokázat soudu rozhodné skutečnosti, ke kterým se 

důkazní břemeno vztahuje.57 V případě, že účastník tyto skutečnosti prokáže, jedná se 

o tzv. unesení důkazního břemene. V případě, kdy účastník neprokáže jím tvrzené 

skutečnosti, hovoříme o tzv. neunesení důkazního břemene. Skutečnost, že účastník 

splnil svou důkazní povinnost, neznamená, že se mu podařilo rozhodné skutečnosti 

prokázat. Naopak i v situaci, kdy nedojde ke splnění důkazní povinnosti, může účastník 

své důkazní břemeno unést, a to za předpokladu, že  soud zjistí rozhodné skutečnosti 

jinak.58 Tato situace je ovšem výjimečná, ve většině případů je následkem nesplnění 

důkazní povinnosti neunesení důkazního břemene. 

Uvedené procesní instituty (povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno 

tvrzení a důkazní břemeno) jsou typické pro sporné řízení, v nesporném řízení 

z principu neexistují. V nesporných řízeních mají účastnící také povinnost tvrdit a svá 

tvrzení prokazovat, ale při nesplnění jim žádná procesní sankce nehrozí. Nevzniká tím 

pro ně břemeno tvrzení a prokazování. Zákon zde vychází z fikce, že se nejedná o spor 

mezi účastníky, jejich individuální zájmy totiž přesahuje zájem veřejný na správném 

rozhodnutí. Soud má právo v některých případech zahájit řízení z vlastní iniciativy.59 

Povinností soudu je zjistit veškerá pro rozhodnutí podstatná fakta. Nelze to ale pokládat 

za břemeno, protože nejde o spor o skutková tvrzení. 

Neunesení důkazního břemene má za následek ztrátu pře, neboť nemůže být 

rozhodnuto ve prospěch účastníka, který měl prokázat relevantní skutečnost, ale jejíž 

prokázání se mu nezdařilo. „Závěr, že účastník neunesl důkazní břemeno, může soud 

učinit jen tehdy, jestliže řádně a úplně provedl všechny důkazy, které účastník 

k prokázání svého tvrzení označil. Takový důkaz soud neprovede pouze tehdy, nelze-li 

                                                 
57 Dle materiální teorie důkazní břemeno není samostatným právním institutem, je pouze negativním 

odrazem norem pozitivního práva. „Dokazatelnost“ je součástí konkrétní skutkové podstaty a skutečnosti 

vstupují do soudního rozhodnutí přímo. Naopak poznatky, na kterých soud zakládá rozhodnutí, jsou 

výsledkem lidské duševní činnosti – vnímání a logického zpracování. MACUR, Josef. Právo procesní 

a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. ISBN 80-210-0740-0. 
58 §120 odst. 2 a 3 OSŘ 
59 viz z. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
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jeho prostřednictvím nepochybně prokázat pro věc rozhodnou skutečnost.“60 V dané 

věci není jasno (tzv. stav non liquet) a skutečnost tak zůstává neprokázána. Neznamená 

to ovšem, že byl prokázán její opak.61 Sankcí za nerespektování procesních břemen je 

výlučně zhoršení procesní situace strany, která toto břemeno neunese. 

Totéž platí u břemene tvrzení. Účastník řízení, který má povinnost uvést 

skutečnosti důležité pro rozhodnutí, nese břemeno tvrzení – procesní odpovědnost za to, 

zda se soud tyto rozhodné skutečnosti dozví. Při jeho neunesení jdou důsledky k tíži 

účastníka a mají za následek neúspěch ve věci. Účastníkům sporu vzniká břemeno 

tvrzení až na základě výzvy soudu,62 v níž soud účastníka, kterému hrozí prohra ve 

sporu, nejpozději před vydáním meritorního rozhodnutí upozorní na tento možný 

negativní dopad a uvede konkrétní důvody, které k němu vedou. V případě, kdy strana 

sporu na toto upozornění nereflektuje a nesplní svou povinnost dotvrzování, spor 

prohrává. Při neunesení břemene tvrzení a prokazování musí příslušná strana sporu 

přijmout následky. „Každý by měl tvrdit a na výzvu soudu poskytnout součinnost 

k prokázání všech pro rozhodnutí podstatných skutečností. Ale z povahy civilního sporu 

je zřejmé, že nelze nikoho nutit uvádět skutečnosti ve prospěch protistrany.“63  

Pokud žalobce neunese břemeno tvrzení, může to mít různé následky. Soud 

žalobu odmítne, pokud i přes výzvu soudu žalobce neuvede základní okolnosti, ze 

kterých své právo vůči žalované straně dovozuje. K zamítnutí žaloby soudem dojde, 

jestliže přes poučení soudu žalobce nedoplní skutečnosti, bez kterých jeho požadavek 

nelze shledat důvodným.64 Nenaplnění dotvrzovací povinnosti v tomto případě bude mít 

za následek nezvratný neúspěch účastníka řízení. Neunesení břemene žalovaným může 

vést pouze k jeho neúspěchu ve věci. Podle toho, k jakému procesnímu následku vede 

                                                 
60 VOJTEK, Petr. Přehled judikatury ve věcech náhrady škody. Praha: ASPI, 2006, 711 s. ISBN 80-7357-

194-3, s. 621. 
61 „(…) Zhodnocení důkazů (…) neumožňuje soudu přijmout závěr ani o pravdivosti tvrzení účastníka 

a ani o tom, že by bylo nepravdivé.“ VRCHA, Pavel. Civilní judikatura: výběr aktuálních rozhodnutí 

Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky: judikáty týkající se občanského soudního řádu 

a občanského zákoníku. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, 1291 s. ISBN 80-7201-542-7, s. 303; rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 762/2001. 
62 § 118a odst. 1 OSŘ 
63 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné 

řízení. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxvi, 432 s. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-

279-3, s. 255. 
64 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2628/2012. 
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neunesení subjektivního břemene tvrzení, lze jej označit jako základní nebo 

dotvrzovací. 

Skutečnosti, které účastníci mají tvrdit, rozlišuje občanský soudní řád na 

základní a dále na ty, které rozhodnutí určují. Základní skutečnosti jsou ty, které 

popisují fakta potřebná k identifikaci sporu a jeho odlišení od jiných sporů.65 Musí být 

obsažena již v žalobním tvrzení a soud je musí mít k dispozici již při zahájení řízení. 

Pokud tyto požadavky splněny nejsou a žalobce je neprodleně na výzvu soudu nedoplní, 

je podání, kterým se zahajuje řízení, soudem odmítnuto.66 Soud se v tomto případě 

návrhem věcně nezabývá. Tuto část břemene tvrzení lze ztotožnit s naplněním 

tzv. břemene substancování. Určující skutečnosti pro rozhodnutí mohou, ale nemusejí 

existovat a zároveň mohou nebo nemusejí být vneseny do řízení. 

Hodnocení určitosti skutkových přednesů a návrhů stran sporu teorie označuje 

jako substancování. V dřívější praxi soudy požadavek precizní specifikace žalovaného 

nároku striktně vyžadovaly. Pokud bylo právní hodnocení skutku žalobcem podle soudu 

chybné, vedlo to k zamítnutí žaloby. V současné praxi soudy takovéto situace řeší 

poučením stran o možnosti jiné právní kvalifikace skutečnosti, případně výzvou 

k dotvrzení skutečností.67 Soud nemá právo po účastnících žádat právní posouzení 

záležitosti. Břemeno tvrzení se tedy týká pouze skutku. Pouze u případů, kdy může 

žalobce vznést více právních požadavků na základě jednoho skutku, zahrnuje břemeno 

tvrzení i právní tvrzení.68 

Ústavní soud prosazuje spíše věcné rozhodování obecných soudů o návrzích 

účastníků a vytýká jim přílišný formalismus při posuzování předpokladů pro odmítnutí 

žaloby.69 Z těchto důvodů se nyní v soudní praxi žaloby spíše věcně projednávají 

                                                 
65 § 79 odst. 1 OSŘ 
66 § 43 odst. 2 OSŘ 
67 § 118a odst. 1 a 2 OSŘ 
68 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, VII, 391 s. ISBN 978-80-

7357-414-7. 
69 Nálezy Ústavního soudu ČR ze dne 25. 10. 1999, sp. zn. II. ÚS 142/99 a ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. IV. 

ÚS 281/2004.  
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a vycházejí přitom ze skutečnosti, že v některých případech nemůže žalobce 

odůvodňující fakta uvést z objektivních důvodů.70  

U nás se uplatňuje koncepce statického důkazního břemene, v níž jsou pravidla 

dána pevně a nelze je měnit. Každá strana sporu tak předem ví, jaký typ skutečnosti 

bude prokazovat – žalobce navozující skutečnosti, tedy hlavní právní normu, a žalovaný 

vyvracející skutečnosti, tzv. protinormu. Současný občanský soudní řád neřeší situace, 

kdy protistrana netvrdí nic, prozatím se nevyjadřuje nebo se vyjadřuje pouze částečně. 

Toto chování protistraně ztěžuje důkazní situaci. Taková procesní obrana je 

nepřípustná, ale současná právní úprava neposkytuje soudu prostředky k donucení 

strany, aby vyjádřila svůj postoj k věci, neřeší to ani ustanovení týkající se koncentrace 

řízení. Dynamismus se projeví pouze, pokud některá strana sporu splní svou 

dotvrzovací povinnost a vnese další fakta, která na počátku řízení nebyla známá (např. 

námitku promlčení). I potom zůstává rozvržení pravidel statické. Soudce na základě 

protichůdných důkazů musí stanovit, za jakých podmínek bude mít určitou skutečnost 

za prokázanou. Určitá skutečnost se považuje za prokázanou jen, pokud jsou splněny 

dva předpoklady, a to „(…) objektivní pravděpodobnost hraničící s jistotou, že se skutek 

odehrál konkrétním způsobem“71 a subjektivní přesvědčení soudce, kterého soudce 

nabyl po zhodnocení důkazů a jejich průkaznosti, o tom, že se skutek odehrál 

způsobem, jež vyplývá z provedených důkazů.72  

Možností využití zásady non liquet je situace, pokud není přiměřené a rozumné 

provést důkazní prostředek v jeho úplnosti. Soudu postačí jeho částečné provedení, na 

jehož základě stanoví celkový závěr.73 Dále se jedná o situace, kdy má soud rozhodnout 

o plnění, které se vztahuje k nejisté budoucnosti.74 V těchto případech soud určí budoucí 

plnění v dávkách podle aktuálního stavu věci, změní-li se podstatně okolnosti, může 

rozhodnutí na návrh některého účastníka změnit.  

                                                 
70 MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2000, 253 s. ISBN 80-210-2276-0.; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

18. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo 492/2005. 
71 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, VII, 391 s. ISBN 978-80-

7357-414-7, s. 42. 
72 § 6 OSŘ, § 132 OSŘ 
73 např. ohledání na vzorku zboží a následné zobecnění výsledku pro všechno zboží  
74 § 160 odst. 2 OSŘ; § 163 OSŘ 
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Obsah a rozsah povinnosti tvrdit a prokazovat se během civilního sporu mění, 

dochází k postupné konkretizaci. Abstraktní forma v podobě souhrnu procesních norem 

a formálnělogických pravidel rozdělujících povinnost tvrdit a prokazovat mezi žalobce 

a žalovaného (např. dle procesních náležitostí podání),75 se konkretizuje v subjektivní 

povinnost tvrdit (např. podáním žaloby), kdy žalobce musí uvést fakta dostatečně určitá 

či skutkový důvod nezaměnitelný s jiným, a v břemeno se může změnit doručením 

usnesení soudu žalobci s výzvou k odstranění případných vad podání, kde sankcí je 

odmítnutí žaloby po uplynutí lhůty.76 Naplněním povinnosti tvrzení a prokázání 

konkrétních skutečností odůvodňujících podle hmotného práva jeho požadavek vzniká 

konkrétní povinnost tvrzení a prokazování také žalovanému.  

Příčinou tohoto vývoje je procedura zákonných koncentrací nastolující skutkový 

a důkazní „stopstav“. Povinnost tvrdit a prokazovat se od tohoto okamžiku mění 

v břemeno tvrdit a prokazovat. Nenaplnění povinnosti tvrdit a navrhnout důkazy do 

okamžiku koncentrace je tak spojeno s odpovědností účastníka za výsledek sporu, neboť 

dodatečně zjištěné skutečnosti až na výjimky nemohou být předmětem zjišťování.77 To 

může být v některých případech předčasné (např. u složitých případů, vzhledem 

k aktuálnímu stavu dokazování).78 Další příčinou je určitý procesní postup soudu, jenž 

procesní dokazování může omezovat nebo vylučovat ještě před koncentrací řízení,79 

a princip akce a reakce. Ve sporu dochází ke střetu argumentů a protiargumentů, jehož 

vývoj nelze v okamžiku koncentrace předvídat. Mohou se rozšiřovat skutkové okolnosti 

                                                 
75 § 42 odst. 4 OSŘ; § 79 odst. 1 OSŘ; § 101 odst. 1 OSŘ 
76 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 32 Cdo 2382/2007; § 43 OSŘ 
77 Dle názoru J. Jirsy je hlavním smyslem zákonné koncentrace ochránit účastníka poctivě plnícího své 

procesní povinnosti před obstrukcemi a zneužívajícím jednáním. Chápání zákonné koncentrace jako 

sankce či omezení účastníků, v jehož důsledku dochází ke znemožňování nalezení spravedlnosti, je 

nesprávné a negativistické. JIRSA, Jaromír. Zamyšlení nad zákonnou koncentrací – aneb, není-li 

koncentrace v mysli, je v zákonu k ničemu [online]. [cit. 2015-10-12]. Dostupné 

z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/zamysleni-nad-zakonnou-koncentraci-aneb-neni-li-

koncentrace-v-mysli-je-v-zakonu-k-nicemu.  
78 Tyto přísné podmínky stanovené zákonem nejsou v soudní praxi důsledně dodržovány, protože může 

dojít ke zmaření podmínek stanovených jako předpoklad ke koncentraci (např. soud nepoučí účastníky 

o formální podstatě koncentrace dle ustanovení § 118b odst. 1, § 114c odst. 5 OSŘ, nebo o tom, že 

účastníkovi hrozí prohra ve sporu a z jakých důvodů dle ustanovení § 118a odst. 1 až 3 OSŘ.). 

SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné 

řízení. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxvi, 432 s. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-

279-3. 
79 např. vyhlášení rozsudku bez jednání podle ustanovení § 115a OSŘ či vydání platebního rozkazu dle 

ustanovení § 172 a násl. OSŘ 
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podstatné pro rozhodnutí, jejichž nezohlednění by mohlo vést ke zřejmě 

nespravedlivému rozhodnutí soudu. Proto je nutné princip akce a reakce upřednostnit 

a poskytnout účastníkům možnost reagovat na důkazní vývoj. V tomto případě je třeba 

konstatovat, že účinky koncentrace pominuly (tzv. proražení koncentrace).80 

1.3.1.1 Důkazní břemeno jako institut práva procesního  

V právní teorii dříve nepanovala shoda ohledně toho, zda důkazní břemeno je 

institutem práva procesního či hmotného nebo zda se jedná o smíšený institut.   

Argumentem, který svědčí názoru, že se jedná o institut hmotného práva, je, že  

důkazní břemeno bývá součástí hmotného práva nebo je vyvozováno z hmotně-právně 

relevantních skutečností a je zpravidla upraveno v předpisech hmotného práva.  

Osamostatňováním procesního práva se však důkazní břemeno stalo institutem 

práva procesního a dnes je za něj považováno i přesto, že je upraveno v předpisech 

hmotného práva. Tento názor vychází z toho, že důkaz určité skutečnosti či její 

neprokázání má důsledky v procesní sféře a proces celého dokazování a teorie 

důkazního břemene mají význam pouze v případě, kdy do sporu vstupuje nezávislá 

autorita v podobě soudu, která v rámci působnosti procesního práva rozhodne o sporu.81 

Materiální obsah důkazního břemene je spjatý s procesním aspektem - zatížením určité 

strany nepříznivými procesními následky. Účinky (ne)unesení důkazního břemene se 

nemohou projevit v hmotněprávních vztazích, ale jen v civilněprocesním právním 

vztahu. Poznávaný stav existuje nezávisle na soudním procesu. 

Procesní právo je prostředkem ke zjištění skutečností relevantních z hlediska 

hmotněprávního. Kdyby byla pravidla o uplatnění důkazního břemene hmotněprávní 

povahy, mohly by si strany důkazní břemeno rozdělit dohodou. Procesní povaha 

důkazního břemene to ovšem vylučuje. Důkazní břemeno nemůže také strana uznat 

                                                 
80 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné 

řízení. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxvi, 432 s. Academia iuris (C. H. Beck). ISBN 978-80-7400-

279-3. 
81 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. 
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nebo se ho vzdát, neboť úprava důkazního břemene navazuje na procesní předpisy 

o dokazování.82 

1.3.1.2 Objektivní a subjektivní důkazní břemeno 

Podle právní teorie lze na důkazní břemena pohlížet ze dvou stran a tím je dělit 

na objektivní nebo subjektivní. Objektivním břemenem rozumí právní teorie právní 

normy, které zatěžují břemenem tvrzení a prokazování jak žalobce, tak žalovaného.83 

Souhrn pravidel obsažený v ustanoveních ukládajících účastníkům civilního řízení 

popsat a prokázat skutečnosti, na základě kterých se domáhají určitého rozhodnutí nebo 

postupu soudu,84 se stane skutečným břemenem až v okamžiku soudního sporu. Tím se 

přemění na subjektivní břemeno tvrzení a prokazování, které vychází z konkrétní 

skutkové a důkazní situace. Ta se v průběhu sporu může měnit. Když ho jedna strana 

sporu prokáže, tzv. přechází na stranu druhou.  

Objektivní složka důkazního břemena je v jednotě se složkou subjektivní 

a představuje pravidlo, jak má soudce rozhodnout ve věci samé, jestliže nastal stav 

objektivní nejistoty o skutečnostech.85 V závislosti na tom, které právně významné 

skutečnosti nebyly objasněny, soudce rozhodne v neprospěch té strany sporu, které se 

přes vyčerpání všech možných důkazních prostředků nepodařilo objasnit stav a dostala 

se tak do stavu důkazní nouze. Důkazní břemeno se uplatní pouze v případě dokazování 

skončeného bez náležitého objasnění skutkového stavu. Soud musí předem stanovit, 

které skutečnosti jsou významné pro posouzení věci a pro výsledek soudního rozhodnutí 

a které skutečnosti umožní uplatnit právní normy zakládající nároky nebo námitky 

stran. Objektivní důkazní břemeno tak stanoví témata dokazování, jež budou základem 

důkazního usnesení soudu. Tím vytváří základní strukturu důkazního řízení, která bývá 

označována jako „páteř civilního řízení.“ Funkcí objektivního důkazního břemene je 

překonání stavu non liquet, neboť jinak by nebylo možné po soudci požadovat, aby 

dospěl k meritornímu rozhodnutí v situaci, kdy existují nejasnosti ve skutkových 

                                                 
82 MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. 

ISBN 80-210-0740-0. 
83 MACUR, Josef. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1996, 162 s. ISBN 80-210-1403-2.  
84 §42 odst. 4 OSŘ; § 79 odst. 1 OSŘ; § 101 odst. 1 písm. a) a b); § 205 odst. 1 OSŘ 
85 non liquet 
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otázkách. Zároveň je objektivní důkazní břemeno obecným pravidlem rozdělení 

odpovědnosti za zjištění skutkového stavu mezi procesní strany. 

Uznává se Rosenbergova teorie dělení důkazního břemene (viz. podkapitola 

1.3.1.4 Věcné teorie dělení důkazního břemene),86 dle které ten, kdo uplatňuje nárok, 

má povinnost dokázat skutečnosti jej zakládající. Kdo tvrdí, že určité právo zaniklo, 

vůbec nevzniklo nebo je neúčinné, musí dokázat právo zabraňující nebo vylučující 

skutečnosti.  Důkazní břemeno tak jednostranně nezatěžuje pouze určitou stranu.  

V procesním právu zatěžuje objektivní důkazní břemeno ohledně pozitivních 

podmínek žalobce, ohledně negativních naopak žalovaného. Soud musí zjišťovat 

procesní podmínky z úřední povinnosti. V pochybnostech, komu je procesní norma 

příznivá, se vychází ze snadnější možnosti podat důkaz – které straně je dostupnější 

nebo pravděpodobnější kladný výsledek. Též je možno vycházet z myšlenky, že 

dokazovat se má existence určité skutečnosti, nikoli její neexistence. 

Subjektivní důkazní břemeno představuje způsob rozvržení důkazního břemene 

mezi strany konkrétního sporu podle určité hmotněprávní normy a relevantních 

skutkových okolností. Je tedy odpovědností za konkrétní procesní činnosti či nečinnosti 

stran sporu. Dále představuje zatížení procesní strany nepříznivými následky v případě 

neprokázání skutečností, jejichž důkazním břemenem je zatížena. Motivuje tak strany 

vyvíjet činnost k dokázání sporných skutečností a zabránit tím ztrátě sporu. Existence 

subjektivního důkazního břemena je spojena jak s uplatněním zásady projednací, tak 

i se zásadou kontradiktornosti sporu.  

Soud může ve sporném řízení dle zásady projednací vykonat některé důkazy 

i bez návrhu, subjektivní důkazní břemeno zatěžující určitou stranu sporu tím ale 

nezaniká. Jestliže dokazování z iniciativy soudu neprokáže určité skutečnosti příznivé 

jedné ze stran, zatížení strany důkazním břemenem zůstává nedotčeno. Tato iniciativa 

                                                 
86 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 22 Cdo 3108/2010, v jehož 

odůvodnění dovolací soud uvádí, že „při řešení otázky důkazního břemene ve vztahu k vymezené otázce 

zásadního právního významu vychází z tzv. Rosenbergovy teorie dělení důkazního břemene, označované 

jako teorie analýzy norem, která je i současnou civilistickou doktrínou považována za primární 

a odpovídající procesním pravidlům obsaženým v účinném občanském soudním řádu (k tomu srovnej: 

Rosenberg, L.: Die Beweislast auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches und der 

Zivilprozessordnung, první vydání 1900, druhé, podstatně doplněné vydání 1992).“ 
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soudu má podpůrný a doplňkový charakter a nelze ji označit za prolomení zásady 

projednací,87 charakter řízení se tím nezmění. Totéž platí i pro výkon poučovací 

povinnosti soudu uložené mu i v řízení dle zásady projednací, v němž může soud 

iniciativně poučit strany o možnosti uplatnit určitý důkaz. 

Dle názoru J. Macura není možno subjektivní důkazní břemeno chápat pouze 

jako odraz objektivního důkazního břemena, který stimuluje strany, aby vyvíjely 

činnost k zabránění stavu non liquet. Subjektivní důkazní břemeno působí také 

samostatně, např. jako požadavky na náležitosti žaloby či předběžného zajištění důkazu, 

a tím má být stav non liquet v budoucím sporu vyloučen.88 

Subjektivní důkazní břemeno je možno dělit podle stejných zásad jako 

objektivní důkazní břemeno, což vyplývá z jejich úzkého vzájemného vztahu, 

a vztahuje se na něj Rosenbergova teorie analýzy norem. 

1.3.1.3 Abstraktní a konkrétní důkazní břemeno 

Subjektivní důkazní břemeno lze vnitřně dále členit na abstraktní a konkrétní 

důkazní břemeno.   

Abstraktní důkazní břemeno zatěžuje konkrétní procesní stranu odpovědností 

prokázat skutečnosti, které odpovídají skutkovým znakům právní normy, podle níž tato 

strana uplatňuje svůj nárok v řízení. Vztahuje se vždy k objektivnímu důkaznímu 

břemeni a je tak představováno pravidly, které vyplývají z konkrétního ustanovení 

zákona.89 Skutkové znaky příslušné právní normy nezávisle na konkrétním procesu 

určují abstraktní důkazní břemeno. Lze jej tedy označit jako důkazní břemeno v pravém 

slova smyslu. Po celou dobu řízení zůstává neměnné.  

Oproti tomu konkrétní důkazní břemeno vyplývá v konkrétním procesu z daného 

stavu provedeného dokazování a průběžného hodnocení důkazů, a to v případě, kdy je 

možné připustit existenci skutečností tvrzených jednou z procesních stran. Protože 

konkrétní skutková a důkazní situace se během řízení mění a vyvíjí (vliv na průběh 

                                                 
87  např. nařízení znaleckého dokazování, provedení místního šetření 
88 MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1995, 172 s. ISBN 80-210-1161-0. 
89 § 120 OSŘ 
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řízení má také to, jak strany unášejí své abstraktní důkazní břemeno), konkrétní důkazní 

břemeno má dynamický charakter a lze ho také označit za břemeno vedení důkazu. 

Věrohodnost předběžně hodnocených důkazů lze vyvrátit protidůkazem, z tohoto 

důvodu lze konkrétní důkazní břemeno označit také dvojicí pojmů důkaz – protidůkaz. 

Důkazem prokazuje skutečnosti procesní strana, která je ohledně nich zatížena 

důkazním břemenem. Protidůkazem vyvrací důkaz strana, která nenese důkazní 

břemeno. Neuváženým postupem procesních stran se může stát, že se jimi navržený 

důkaz obrátí proti nim a povede ke zpochybnění jejich tvrzení nebo že se změní 

v protidůkaz. To může nastat i obráceně v situaci, kdy protidůkaz naopak podpoří 

tvrzení protistrany. Tato situace by se však měla vyskytovat pouze ojediněle. 

Konkrétní důkazní břemeno je na objektivním důkazním břemeni relativně 

nezávislé, neboť objektivní důkazní břemeno může být vždy pouze abstraktní. Může jím 

být zatížena i strana, která v daném konkrétním případě nenese abstraktní důkazní 

břemeno, neboť je důsledkem kontradiktorního sporu, ve kterém se střídají důkazy 

a protidůkazy.  

Objektivní důkazní břemeno a také subjektivní abstraktní důkazní břemeno lze 

charakterizovat jako stabilnější, určitější a předvídatelnější. Naopak tomu je 

u konkrétního důkazního břemene, které vyplývá z vývoje konkrétní situace. 

1.3.1.4 Věcné teorie dělení důkazního břemene (v subjektivním smyslu) 

V subjektivním pojetí důkazního břemene je důkazní břemeno vyjádřeno mírou 

účasti stran na výsledku sporu. V objektivním pojetí důkazní břemeno představuje 

skutečnosti, které je třeba dokázat, a nezohledňuje podíl jednotlivých stran.90 

Současná právní teorie a praxe vychází ze subjektivního chápání důkazního 

břemene. Vždy jde o to, který účastník a v jaké míře má odpovědnost za prokázání 

určité skutečnosti.91  

                                                 
90 Lze také říci, že subjektivní důkazní břemeno představuje pohled strany nesoucí důkazní povinnost 

a objektivní důkazní břemeno představuje pohled soudce.   
91 Toto pojetí se v platném právu odráží např. v ustanovení § 2913 odst. 2 či v ustanovení § 2925 odst. 1 

OZ, z nichž vyplývá, že škůdce se zprostí odpovědnosti prokázáním liberačních důvodů uvedených 

v ustanovení příslušných paragrafů. 
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Teorii důkazního břemene v subjektivním smyslu lze z věcného hlediska dělit na 

teorii vycházející z analýzy skutečnosti a na teorii vycházející z analýzy norem.92 

Teorie vycházející z analýzy skutečnosti zahrnuje teorii minimální,93 teorii 

negativní,94 teorii skutečností právo tvořících95 (označovanou též za teorii skutečností 

právo navozujících), teorii skutečností právu překážejících a teorii skutečností právo 

rušících96 (označovanou též za teorii skutečností právo vylučujících),97 teorii 

presumpční,98 a teorii pravděpodobnostní (označována též jako teorie etická nebo 

sociologická).99 Podle většiny teorií stačí žalobcovo prokázání určité pravděpodobnosti, 

některé teorie však pro unesení důkazního břemene požadují prokázání jistoty 

prověřované skutečnosti (např. negativní teorie).100  

Uznávanou a obecně uplatňovanou teorií dělení důkazního břemene je 

v současnosti zejména teorie analýzy norem vypracovaná L. Rosenbergem v roce 1923, 

a proto o ní bude pojednáno blíže.101 

Teorie analýzy norem vychází z koncepce právního řádu jako systému právních 

norem, jejichž cílem je vyvolat konkrétní právní následky. Skutečnost, že tato teorie je 

východiskem v soudní praxi dokládá rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, 

                                                 
92 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 

stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. 
93 Tato teorie vychází z minimálních skutkových podstat a stanoví minimální skutečnosti, které je strana 

povinna prokázat k odůvodnění tvrzeného nároku (např. prokázání vzniku smlouvy). 
94 Tato teorie vychází z předpokladu, že negativní skutečnosti nelze dokazovat a ten, kdo je tvrdí, je od 

důkazního břemene osvobozen. Existenci skutečností zde musí prokázat druhá strana (např. žalovaný 

v bytovém sporu dle §706 zákona č. 40/1964, občanského zákoníku, nemusí dokazovat, že nemá vlastní 

byt, nenese zde důkazní břemeno a opak prokazuje žalobce). Dle názoru J. Macura (MACUR, 

Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. ISBN 80-210-

0740-0) soud v praxi neexistenci určitých skutečností prokazovat musí a i samotný zákon váže někdy 

právní účinky na neexistenci určitých skutečností (např. věřitel je v prodlení, když nepřijal plnění). 

Samotná teorie je tak v praxi nepoužitelná, neboť ztotožňuje úsudek soudu se skutečností samou, což je 

nepřípustné. 
95 Podle této teorie je důkazním břemenem ohledně skutečností právo tvořících zatížen žalobce. 
96 Dle této teorie musí existencí skutečností právu překážejících a právo rušících prokazovat žalovaný. 
97 Označení „teorie skutečností právo navozujících a teorie skutečností právo vylučujících“ používá 

K. Svoboda. SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, VII, 391 s. 

ISBN 978-80-7357-414-7. 
98 V této teorii se vychází z vyvození důkazního břemene ze skutkových a  právních domněnek. 
99 Dle této teorie má soud zatížit důkazním břemenem stranu, jejíž tvrzení posoudí jako více 

pravděpodobné, neboť větší pravděpodobnost se spíše změní v pravdivost. 
100 MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 

203 s. ISBN 80-210-2824-6, s. 95 – 148. 
101 MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1995, 172 s. ISBN 80-210-1161-0. 
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sp. zn. 22 Cdo 3108/2010, kde se uvádí, že „(…) každá strana má tvrdit a dokazovat 

skutečnosti, které odpovídají skutkovým znakům právní normy, na níž zakládá svůj 

nárok (…).“ Uvedený rozsudek dále uvádí, že: „(…) každá strana má proto dokázat 

skutkové předpoklady právní normy, která je této straně příznivá (...). Přitom se vychází 

z principu stavby norem (…) a vzájemného postavení tzv. základní normy a protinormy. 

Základní norma zakládá určitý právní nárok či právo. Protinorma (…) buď zabraňuje 

vzniku účinků základní normy (…) anebo protinorma uplatní své působení později, takže 

právo, které vzniklo (…) jako účinky normy základní, bude později působením účinků 

protinormy zrušeno (…).“  

Tato teorie je založena na rozboru větné stavby příslušné právní normy, nikoli na 

analýze skutečností. Lze ji dále členit na vlastní teorii analýzy norem, teorii větné 

stavby a další teorie. Z větné stavby zákona lze určit základní normu a výjimky 

představující tzv. protinormu, které určují důkazní břemeno jednotlivým stranám, a to 

zpravidla tak, že základní norma přisuzuje důkazní břemeno skutečností žalobci 

a výjimky žalovanému. Výjimky obsahují kromě všech znaků pravidla také další znaky, 

pro něž není součástí hlavní normy.102 Pro posuzování důkazního břemene je důležitý 

vztah základní normy k normě doplňující a protinormy k základní normě. Procesní 

strana, která může být úspěšná ve sporu pouze při použití určité právní normy, nese 

břemeno tvrzení i důkazní břemeno naplnění skutkových předpokladů uplatnění této 

normy. Základní norma zakládá určitý právní nárok, protinorma buď zabraňuje vzniku 

účinků základní normy, nebo uplatní své právo později. Tím budou právní nároky, které 

vznikly a uplatnily se jako účinky základní normy působením účinků protinormy 

později zrušeny. Pak je možno definovat protinormu, která uplatnitelnost vzniklého 

práva vylučuje. Protinorma určité protinormy opět umožňuje uplatnění základní normy 

v plném rozsahu. Vztahy mezi normami platí vždy pouze v určitém konkrétním případě, 

jsou tedy relativní. Působení právních norem tak vyvolává právní následky.  

Důkazní břemeno je určováno povahou tvrzených právních účinků, nikoli 

povahou skutečností. Proto se vztahuje pouze na skutečnosti, které vytvářejí 

předpoklady tvrzených právních následků na základě právních norem. V soudní praxi se 

                                                 
102 Např. případ, kdy žalovaný uzná vznik kupní smlouvy, ale právo na zaplacení kupní ceny je již 

promlčeno. 
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zásady této teorie používají běžně a v převažujícím počtu,103 což dle názoru J. Macura 

potvrzuje její správnost.104  

Mimo výše uvedené teorie lze ještě uvést teorii účelové analýzy, která popírá 

možnost obecných pravidel a dává v konkrétním sporu důležitost rozhodnutí soudce dle 

jeho vlastního volného uvážení o zatížení stran důkazním břemenem. Uvážení soudce je 

vázáno principy spravedlnosti, humanity a ekvivalence, významná pro jeho uvážení je 

i blízkosti účastníka k důkazu apod. V důsledku může docházet k oslabování právní 

jistoty a nižší předvídatelnosti výsledku soudního rozhodnutí. 

1.3.1.5 Otázka dělení důkazního břemene 

V některých případech je určitým důkazním břemenem zatížen jak žalobce, tak 

žalovaný. Z procesního hlediska existuje názor, že důkazní břemeno nelze dělit mezi 

účastníky řízení, a to z důvodu, že se nevztahuje k procesu jako celku, 

nýbrž k jednotlivé skutečnosti. Každá ze stran je tak zatížena důkazním břemenem 

pouze k té skutečnosti, kterou tvrdí a z které pro sebe vyvozuje příznivé právní 

důsledky.105  

Stejná argumentace se uplatňuje u otázek tzv. přenesení, přesouvání a obrácení 

důkazního břemene. Důkazní břemeno je určováno kombinací norem hmotného 

a procesního práva, je tedy již od počátku jasně rozvrženo a vždy je spojeno s tvrzením 

určitého účastníka řízení a nelze jej přesouvat. Názor, že důkazní břemeno je 

„obráceno“ na základě právních domněnek, není zcela správný, neboť jde pouze o 

odlišný způsob rozvržení důkazního břemene mezi procesní strany, resp. v důsledku 

právní domněnky je dokazování určité skutečnosti omezeno (např. domněnka nedbalosti 

ve sporech o náhradu škody). Důkazní břemeno v těchto situacích netíží nikoho. 

Naopak tvrzení žalované strany směřující k vyvrácení této právní domněnky je 

                                                 
103 „Ve studii M. Storme o sbližování soudního procesního práva EU se uvádí, že v soudní praxi všech 

členských států EU se uplatňuje celkem shodně pravidlo, že žalobce tíží důkazní břemeno stran 

skutečností právo zakládajících, žalovaný pak nese důkazní břemeno stran skutečností právu 

zabraňujících, právo anulujících nebo právo odkládajících, pozastavujících.“ WINTEROVÁ, Alena 

a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 621 stran. Student (Leges). 

ISBN 978-80-7502-076-5, s. 249. 
104 MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. 

ISBN 80-210-0740-0. 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 33 Odo 92/2001. 
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důkazním břemenem zatíženo.106 „(…) Skutečnost, pro kterou je v právu stanovena 

domněnka, není třeba dokazovat, tudíž důkazní břemeno zde netíží nikoho. Naopak 

vyvrácení této domněnky je přenecháno žalované straně, která musí tvrdit a ovšem též 

dokázat, že domněnka v konkrétním případě neplatí: pak žalovanou stranu zatěžuje 

důkazní břemeno, které ovšem pro ni nevyplývá z nějakého přenesení či obrácení 

důkazního břemene, nýbrž vyplývá pro ni z faktu, že strana něco tvrdí.“107 Nejde ale o 

tzv. přenesení či obrácení důkazního břemene. Přesto se tyto pojmy používají i 

v literatuře, jak uvádí J. Macur nejedná se o výstižnou terminologii, ale o užívání těchto 

termínů na základě dlouhé tradice.108  

Někteří autoři uvádějí, že při tzv. přerozdělování a obracení důkazního břemene 

je třeba především respektovat základní právní principy vyplývající z ústavního pořádku 

(např. právo na spravedlivý proces, proporcionalita)109 a jejich pravidla musí být 

předvídatelná alespoň dle ustálené judikatury.110 

K ulehčení důkazní situace, případně k zajištění rovnovážného postavení stran 

stanoví dokonce ve zvláštních případech důkazní břemeno zákon výslovně. K tomu 

slouží skutkové a právní domněnky a také institut tzv. obrácení důkazního břemene. 

Zákonná právní domněnka je zkušenostní větou, kterou zákon povyšuje na právní 

pravidlo. Jestliže se dokáže skutková podstata domněnky, dochází k tzv. obrácení 

důkazního břemene na žalovanou stranu. Odpůrce pak musí dokázat, že presumovaná 

skutečnost, která zakládá uplatňované právo, nenastala (negativní důkaz).111, 112  

                                                 
106 Dle názoru Ústavního soudu ČR, který byl vysloven v jeho nálezu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 

37/2004 k obrácení důkazního břemene může dojít pouze u tzv. diskriminačních sporů taxativně 

vymezených v §133a OSŘ. Důvodem je zajištění spravedlnosti ochranou slabší strany. Ústavní soud ČR 

řešil možný rozpor se zásadou rovnosti stran – při aplikaci ústavně konformním způsobem bude 

zachována spravedlivá rovnováha mezi požadavky veřejného zájmu společnosti a požadavky ochrany 

individuálních základních práv. 
107 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 

621 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, s. 250 - 251. 
108 MACUR, Josef. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1996, 162 s. ISBN 80-210-1403-2. 
109 MACUR, Josef. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1996, 162 s. ISBN 80-210-1403-2, s. 79. 
110 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1994/99. 
111 Nesprávně bývá v praxi v této souvislosti aplikována tzv. negativní důkazní teorie vycházející z faktu, 

že by nebylo spravedlivé po účastníkovi požadovat prokázání reálné neexistence jisté právní skutečnosti. 

Někdy je proto automaticky přesouváno důkazní břemeno na protistranu. To je ale možné pouze tehdy, 

jestliže zkoumaná neexistence má trvající charakter (např. u dlouhodobě nevrácené půjčky nelze po 
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Příkladem je úprava občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Poškozený by 

musel prokazovat jak vznik škody, tak i protiprávní jednání škůdce, příčinnou souvislost 

mezi nimi a také zavinění škůdce. Zavinění je jako vnitřní psychologický faktor pro 

jinou osobu obtížně prokazatelné. Naopak pro škůdce, který nezavinil škodu, není 

obtížné prokázat absenci zavinění. Navíc jsou-li dány zbylé objektivní prvky pro vznik 

odpovědnosti za škodu, lze s velkou pravděpodobností předpokládat i zavinění škůdce. 

Pokud se chce škůdce zprostit odpovědnosti za škodu, nese důkazní břemeno prokázání 

absence zavinění (v případě obecné odpovědnosti za škodu, v níž dochází k uplatňování 

domněnky zavinění). Tomuto tématu se věnuji blíže v kapitole 2 Důkazní břemeno ve 

sporech o náhradu škody. K tzv. obrácení důkazního břemene, jež pozitivní právo 

neupravuje, dochází i při zmaření důkazů z nedbalosti, při hrubém porušení povinností 

z povolání nebo bezpečnostních předpisů. 113  

Specifický přístup v otázce tzv. přerozdělení důkazního břemene se uplatňuje 

v tzv. antidiskriminačních sporech (např. týkajících se diskriminace zaměstnance 

zaměstnavatelem). Dle judikatury Ústavního soudu ČR114  břemeno tvrzení tíží žalobce 

a důkazní břemeno z části „přechází“ na žalovaného. „Dochází k zákonnému přesunu 

                                                                                                                                               
žalobci spravedlivě požadovat prokázání toho, že nebyla vrácena. Důkazní břemeno se proto „přesunuje“ 

na žalovaného, aby prokázal její vrácení). Upřesněním negativní důkazní teorie je tzv. teorie trvání. Jejím 

východiskem je předpoklad, že bude-li prokázán vznik určitého stavu, není již potřebný důkaz jeho 

dalšího trvání (tomu svědčí domněnka). Jestliže ale prověřovaná skutečnost není prokázána s jistotou, 

musí být aplikována zásada non liquet. 
112 „(…) Přímý důkaz reálné neexistence posuzované skutečnosti skutečně nelze podat. Nicméně lze 

prokázat jinou, pozitivní skutečnost, která existenci negativní skutečnosti vylučuje. (…) V žádném případě 

není možné tvrdit, že negativní skutková okolnost je automatickým důvodem pro přenesení důkazního 

břemena na protistranu.“ SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, 

VII, 391 s. ISBN 978-80-7357-414-7, s. 30-31. 
113 V soudní praxi dochází k tzv. přenesení důkazního břemene na protistranu také v případě, kdy došlo ke 

zmaření důkazu protistranou. Má se zde za to, že poškozený účastník své důkazní břemeno unesl 

a protistrana musí prokazovat opak. Český civilní proces ale neobsahuje ustanovení, že v případě zmaření 

důkazu „přechází“ důkazní břemeno. Za zmařený důkaz se pokládá také situace, kdy některý z účastníků 

nezachytil skutkový stav, ačkoliv měl k tomu zvláštní či právní povinnost (např. rentgenové vyšetření pro 

stanovení další léčby). K tzv. přenesení důkazního břemene by mělo dojít pouze v případě, kdy postižený 

účastník nemůže skutečnost prokázat jiným proveditelným způsobem z důvodu naprosté nemožnosti. 

Soud musí také zvažovat, jaké důsledky by mělo zmaření důkazu na jeho meritorní rozhodnutí. 

SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, VII, 391 s. ISBN 978-80-

7357-414-7. 
114 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl ÚS 37/2004; rozhodnutí Krajského soudu 

v Brně ze dne 23. 10. 2007, sp. zn. 15 Co 191/2006. 
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důkazního břemene na žalovaného (stranu podle tvrzení žalobce diskriminující),“115 

nikoliv ale břemene tvrzení. Žalobce má povinnost tvrdit konkrétní diskriminační 

chování a prokázat, že došlo k nerovnému zacházení, a na žalovaném je, aby prokázal, 

že k němu nedošlo v důsledku přímé či nepřímé diskriminace (v taxativně uvedených 

případech).116 Tím ale dochází k oddělenému posuzování objektivní a subjektivní 

stránky skutku, tedy jednání a vůle. To však současná právní úprava nedovoluje, proto 

by tak z teoretického hlediska neměl soud činit. Kdyby to však respektoval do důsledku, 

nemusel by žalobce prokazovat vůbec nic. Subjektivní část skutku, vůle žalovaného 

diskriminovat žalobce, je totiž neoddělitelnou součástí objektivní složky, kterou je 

projev diskriminace. Právní úprava je zde tedy příznivější pro žalobce, který je 

v přístupu k důkazním prostředkům umožňujícím mu unést důkazní břemeno týkající se 

diskriminačního zacházení s jeho osobou omezen. Nepodaří-li se žalovanému prokázat, 

že dodržel zásady rovného zacházení, tvrzení žalobce o diskriminačním zacházení je 

možné považovat za prokázané (aplikace vyvratitelné domněnky).117 

Vhodnějším nástrojem k řešení problémů při prokazování případné diskriminace 

by podle názoru některých autorů bylo použití tzv. klouzavého důkazního břemene, 

které by podle míry aktuální pravděpodobnosti úspěchu strany ve sporu plynule 

„přecházelo“ z jedné strany sporu na druhou.118 U nás se rozhodování podle 

pravděpodobnosti uplatňuje dle ustanovení § 133a OSŘ. Již dříve bylo využíváno ve 

sporech o určení otcovství či ve sporech o náhradu škody. 

1.4 Důkazní prostředky 

Důkazní prostředek je médium, které je způsobilé zprostředkovat soudu 

informace o stavu věci. Je jím to, co lze při provádění důkazu vnímat, nebo 

prostřednictvím čeho lze popsat minulé skutkové okolnosti a zjistit tak stav věci. 

                                                 
115 JIRSA, Jaromír, Karel HAVLÍČEK, Tomáš MOTTL, Bohuslav PETR, Petr VOJTEK a Monika 

VACKOVÁ. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 4. 2014. Vydání první. 

Praha: Havlíček Brain Team, 2014-, sv. ISBN 978-80-87109-51-9, s. 361. 
116 § 133a OSŘ, nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 37/04 
117 LAVICKÝ, Petr a Jiří SPÁČIL. Macurův jubilejní památník: k nedožitým osmdesátinám profesora 

Josefa Macura. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 258 s. ISBN 978-80-7357-542-7, 

s. 87 – 95. 
118 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, vii, s. 9-391. Právní monografie (ASPI). 

ISBN 978-80-7357-414-7, s. 51. 



37 

 

Občanský soudní řád neobsahuje vyčerpávající výčet důkazních prostředků 

a záměrně tak soudu ponechává značnou míru volnosti ve způsobu, jakým si opatří 

potřebná fakta k rozhodnutí. „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze 

zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek,119 zprávy a vyjádření 

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

ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej 

soud.“120  Základní pravidla postupu soudce při provádění zákonem nevyjmenovaných 

důkazů se vytvořila soudní praxí, např. při provádění místního šetření jako speciálního 

důkazu, který zákon neupravuje, se vychází z procesních zvyklostí. Soud při místním 

šetření zaznamenává též vyjádření příslušných stran a znalců. Předmětem zkoumání 

nemusí být jen hmotný předmět, lze se zaměřit na přírodní nebo fyzikální jev.  

Důkazní prostředky lze členit na přímé, které umožňují soudu přímé poznání 

určité skutečnosti,121 a nepřímé, které podávají osoby či věci jako zprostředkované 

zprávy o skutečnostech.122 

Pojem „důkaz“ nemá pouze jeden význam, lze jím vyjádřit důkazní prostředek, 

tedy věc, pomocí níž lze zjistit stav věci, nebo také dokázání určité skutečnosti či její 

zhodnocení.123  

Dokazování není také jediným prostředkem, na základě kterého může soud 

dospět ke skutkovým nebo procesním poznatkům. „Dokazování je právem a procesními 

zvyklostmi upravený postup soudu a účastníků, jehož účelem je získání poznatků 

důležitých pro meritorní či jiné rozhodnutí soudu nebo pro další procesní postup soudu 

                                                 
119 Zejména ve sporech o náhradu škody bývá znalecký posudek hojně využíván, a to z důvodu, že 

k objasnění rozhodných skutečností je třeba odborných znalostí. „(…) Jestliže znaleckým dokazováním 

nebyly objasněny všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí ve věci, k nimiž je třeba odborných znalostí, 

popř. jestliže soud má za k dispozici dva znalecké posudky s rozdílnými závěry o stejné otázce a pro tyto 

rozpory, které se nepodařilo v řízení odstranit, nemohou být tyto znalecké posudky podkladem pro 

rozhodnutí.“ V takovém případě je namístě tzv. revizní znalecké zkoumání, jež provede jiný znalec či 

vědecký ústav a dojde tak k nezbytnému objasnění rozhodných skutečností. VRCHA, Pavel. Civilní 

judikatura: výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky: judikáty 

týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku. 2. vyd. Praha: Linde, 2005, 1291 s. ISBN 

80-7201-542-7, s. 288 – 289; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. 33 Odo 325/2001. 
120 § 125 OSŘ 
121 např. ohledání věci, místa či osoby 
122 např. listiny, znalci či svědci 
123 § 132 OSŘ 
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nebo účastníků. Soud může získat pro rozhodnutí nebo pro svůj další procesní postup 

podstatné poznatky i jinak než dokazováním, pokud tak stanoví zákon.“124 

Dokazování jako prostředek poznání je také předmětem filosofického 

zkoumání.125 Objektivní pravdu lze dokázat pouze v případech, kdy lze vycházet ze 

změřitelných (např. přírodních) zákonitostí, které nelze žádným výkladem 

zpochybnit.126 Naproti tomu při poznávání (a tedy i dokazování) společenských jevů 

vycházíme z hodnot, které jim sami přisuzujeme. To platí zejména u právních norem, 

u kterých předpoklady pro jejich využití nejsou objektivně, nezpochybnitelně 

poznatelné. V těchto případech je poznání závislé na názorovém zaměření soudce (např. 

výklad ustanovení o dobrých mravech). 

Z důvodu požadavku urychlení řízení jsou do řízení zaváděny stále přísnější 

koncentrace, a tím může dojít k omezení možnosti tvrdit a prokazovat skutek ze strany 

soudu a účastníků sporu.  To však nelze na úkor požadavku na zjištění pokud možno 

úplné materiální pravdy, který je nutno respektovat jako princip spravedlivého soudního 

řízení. 

Platná úprava důkazních prostředků ve sporném řízení ukládá v souvislosti 

s povinností tvrzení účastníkům též povinnost označit důkazy.127 Tyto povinnosti jsou 

blíže rozvedeny jako povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti 

a plnění důkazní povinnosti.128 Obě povinnosti je nutné plnit již v žalobě či ve vyjádření 

žalovaného, lze je doplnit i v průběhu soudního řízení. Tam však jsou tyto povinnosti 

a  zároveň práva z nich vyplývající omezeny v důsledku stanovené koncentrace 

řízení.129 Důvodem k uložení shora uvedených povinností účastníkům řízení je snaha 

                                                 
124 SVOBODA, Karel. Dokazování. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009, vii, s. 9-391. Právní monografie (ASPI). 

ISBN 978-80-7357-414-7, s. 12. 
125 Podle náhledu postmodernistů je existující skutečnost nepoznatelná. Co je nebo není pravdou, 

vymezuje širší lidské společenství podle toho, co se jí hodí - jde tedy o fikci. Lidských společenství 

existuje více, a proto je i více „pravd“ o stejné věci, které jsou rozdílné. MACUR, 

Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2001, 219 s. ISBN 80-210-2539-5. 
126 např. podmínky vzniku právní způsobilosti člověka – narození 
127 § 120 OSŘ 
128 § 101 odst. 1 písm. a) a písm. b) OSŘ 
129 § 118b odst. 1 OSŘ 
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dosáhnout účelu řízení, tj. spravedlivé ochrany soukromých práv,130 ke které je nutná 

aktivní účast stran sporu. Prosazuje se tím též zásada projednací. 

Soud sám rozhoduje, které z navržených důkazů a jakým způsobem provede, 

aby měl možnost jejich množství redukovat podle relevantnosti k danému případu. 

Nemusí provádět ty, které považuje za nadbytečné nebo vzhledem k projednávané 

skutečnosti za nerelevantní.131 Ve sporném řízení může soud provést i jiné důkazy, než 

navrhují účastníci, pokud vyplývají ze spisu a soud je považuje za nezbytné ke zjištění 

skutkového stavu. Postup při opatřování důkazů není současným občanským soudním 

řádem výslovně upraven. Shodná tvrzení účastníků může soud vzít za svá skutková 

zjištění a  nemusí je tak činit předmětem dokazování. Jinak soud vychází z provedených 

důkazů, na jejichž základě rozhoduje. Přitom postupuje podle pravidel o břemeni 

tvrzení a o břemeni důkazním.132  

Soud má rozhodovat na základě zjištěného stavu věcí a tak, aby skutečnosti, 

které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny a byla zajištěna rychlá 

a účinná ochrana práv účastníků. Soud tak koná v součinnosti se všemi účastníky 

řízení.133  

1.5 Průběh dokazování  

Pro každé tvrzení má být v civilním soudním řízení uveden důkaz, jehož 

obsahem je skutkové tvrzení, které vykazuje skutkové znaky právní normy, z níž jsou 

uplatňovány určité právní nároky.  

Důkazní řízení lze rozčlenit do čtyř fází, kterými jsou navrhování důkazů, jejich 

obstarávání, provádění a hodnocení. Dále se jednotlivým fázím věnuji podrobněji. 

                                                 
130 § 101 OSŘ 
131 „Týká-li se však navržený důkaz rozhodné skutečnosti, je soud povinen důkaz provést; nemůže 

provedení důkazu pominout s odůvodněním, že nelze od něho očekávat, že by potvrdil pravdivost tvrzené 

skutečnosti.“ BUREŠ, Jaroslav. Občanský soudní řád s judikaturou a souvisejícími předpisy. Vyd. 1. 

Praha: Beck, 2004, XVI, 1076 s. ISBN 80-7179-871-1, s. 96. 
132 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 

621 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. 
133 § 153 odst. 1 OSŘ, § 6 OSŘ 
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1.5.1 Navrhování důkazů 

Navrhování důkazů je povinností účastníků a směřuje vůči soudu. Ten, kdo 

určitou skutečnost tvrdí, je povinen označit důkazy podporující jeho tvrzení.134 Míra 

této povinnosti je závislá na druhu řízení, největší je v řízení sporném. Navrhovat 

důkazy může samozřejmě i jiný účastník nebo subjekt řízení (např. státní zástupce). 

Návrhem je označení důkazního prostředku a sdělení, kde se prostředek nachází nebo 

jak ho lze obstarat. Je-li to potřebné a vyplývá-li to z obsahu spisu, soud provede 

i nenavržený důkazní prostředek,135 ovšem nesmí dojít k zásahu do rovného postavení 

účastníků (činností soudu není pátrání po důkazech). Soud má ale povinnost sdělit 

stranám sporu, které podle jeho názoru nesplnily povinnost tvrzení, jaká tvrzení mají 

doplnit či jaké důkazy navrhnout.136 

Navrhování důkazů je časově omezeno. Ve sporném řízení lze navrhovat 

důkazy do skončení přípravného řízení, jestliže se nekonalo, lze důkazy navrhovat do 

skončení prvního jednání ve věci.137 Účastnící mají právo se vyjádřit k návrhům na 

důkazy a ke všem provedeným důkazům. 

1.5.2 Obstarávání důkazů 

Vyjma listin a věcných důkazů, které obstarává jejich navrhovatel, soud 

předvolává svědky,138 ustanovuje znalce,139 obstarává listiny140 a předměty 

k ohledání.141 Účastníkům i třetím osobám je tzv. ediční povinnost uložena zákonem. 

V případě, že se nepodaří opatřit navržený důkazní prostředek, má to stejný procesní 

důsledek jako kdyby nebyl navržen, je tedy v zájmu účastníka, aby poskytoval soudu 

součinnost. 

                                                 
134 § 120 odst. 1 OSŘ 
135 rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 7. 2008, sp. zn. 6 Co 1355/2008. 
136 § 118a odst. 1, 2 a 3 OSŘ 
137 U nesporných řízení není navrhování důkazů v 1. či 2. stupni řízení časově omezeno. 
138 § 126 odst. 1 OSŘ 
139 § 127 odst. 1 OSŘ 
140 § 129 odst. 2 OSŘ 
141 § 130 odst. 1 OSŘ 
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1.5.3 Provádění důkazů 

Důkazy jsou prováděny zásadně soudem, a to při jeho jednání.142 Soud může 

rozhodnout o neprovedení některých navržených důkazů, toto rozhodnutí musí 

odůvodnit (např. tím, že skutečnost již byla prokázána jinak) a pouze soud prohlašuje 

dokazování za skončené. Není-li možné provést důkaz při jednání, lze ho provést mimo 

jednání nebo prostřednictvím dožádání. Ve všech těchto případech mají účastníci řízení 

právo být při provedení důkazu přítomni a klást doplňující otázky.143  

 Není-li možné vykonat důkaz přímo, může být k dokazování využito nepřímých 

důkazů (tzv. indicií),144 to je skutečností, ze kterých lze jednoznačně usuzovat na 

skutečnosti bezprostředně rozhodující pro posouzení věci.  Nepřímý důkaz má „důkazní 

význam jen ve spojení s jinými nepřímými nepochybnými důkazy, s nimiž tvoří ucelenou 

soustavu, jejíž články na sebe logicky navazují a navzájem nejsou v rozporu a která tak 

vede nepochybně k určitému závěru o dokazované věci a vylučuje možnost jiného 

závěru.“145  

1.5.4 Hodnocení důkazů 

Při hodnocení důkazů se v našem právním řádu uplatňuje zásada volného 

hodnocení důkazů,146 kdy soud z hlediska uplatňovaného práva posuzuje pravdivost 

a věrohodnost důkazu, nikoli jeho závažnost či zákonnost. Kritéria závažnosti 

a zákonnosti jsou otázkami právního posouzení.147 Hodnocení důkazních prostředků 

                                                 
142 § 122 odst. 1 OSŘ 
143 § 122 odst. 2 OSŘ; § 123 OSŘ 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2682/2013 k tomu uvádí 

následující: „Nepřímý důkaz dokazuje skutečnost, z níž je možné usuzovat, zda se stala či nestala 

skutečnost, která je předmětem dokazování. Objasňuje tedy dokazovanou skutečnost pomocí jiné 

skutečnosti mající ke skutečnosti dokazované jen nepřímý vztah. Skutečnost prokazovanou pouze 

nepřímými důkazy lze mít za prokázanou, jestliže na základě výsledků hodnocení těchto důkazů lze bez 

rozumných pochybností nabýt jistoty (přesvědčení) o tom, že se tato skutečnost opravdu stala (že je 

pravdivá); nestačí, lze-li usuzovat pouze na možnost její pravdivosti (její pravděpodobnost).“ 
145 JIRSA, Jaromír. Projímadlo jako nepřímý důkaz (malá úvaha na téma zásady volného hodnocení 

důkazů [online]. [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-

pravo/projimadlo-jako-neprimy-dukaz-mala-uvaha-na-tema-volneho-hodnoceni-dukazu. 
146 § 132 OSŘ 
147WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015, 

621 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5. Jiného názoru je ovšem A. Valuš opírající se 

o rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 5. 2010, sp. zn 33 Cdo 1480/2008, podle kterého soud při 

hodnocení důkazů zohledňuje čtyři kritéria, a to závažnost, zákonnost, věrohodnost a pravdivost. 

Obdobný výklad podává Nejvyšší soud ČR také v rozsudku ze dne 4. 1. 2001, sp. zn. 21 Cdo 65/2000: 

„Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba ve smyslu citovaného 

ustanovení považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který neodpovídá postupu vyplývajícímu 
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probíhá jednotlivé i ve vzájemných souvislostech a objektivní kritéria hodnocení 

důkazů umožňují zároveň přezkoumatelnost hodnocení důkazů a soudního rozhodnutí 

v instančním postupu.148 

Důkaz se považuje za úspěšný, jestliže jsou určité skutečnosti prokázané 

s vysokou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou. Soud tak na základě 

nepochybných a jednoznačných poznatků nabývá přesvědčení o pravdivosti důkazu. 

Hodnota provedeného důkazu závisí na pravdivosti použitých argumentů a správnosti 

logického úsudku. Proto je vždy možný i tzv. důkaz opaku prokázáním toho, že platí 

opak.149 Odlišným pojmem je protidůkaz, k jehož úspěšnosti stačí, jestliže se podaří 

důkaz zpochybnit, a tím zabránit uplatnění právní normy, které se dovolává žalobce. 

Protidůkaz pouze dokazuje, že určitá teze neplatí, ale neprokazuje nic jiného.  

Podle procesního práva mohou při hodnocení důkazů nastat tři situace, a to 

dokázání skutkového stavu, jeho vyvrácení, nebo stav non liquet. Jestliže hmotné právo 

vyžaduje jako skutkový předpoklad dokazatelnost určitých skutečností,150 jsou možné 

pouze situace, kdy předpokládané skutečnosti dokázané jsou nebo nejsou. 

Tzv. subjektivní teorie neklade rozhodující důraz na získávání a logické 

zpracování informací při dokazování, ale na vnitřní přesvědčení soudce a jeho 

subjektivní mínění o určitých skutečnostech. V takovém případě se procesní strany 

zaměřují na psychologické působení na soudce místo na poskytování vyčerpávajících 

informací o skutečnostech pro objektivní hodnocení důkazů. 

                                                                                                                                               
z ustanovení § 132 o.s.ř., protože soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo 

přednesů účastníků nevyplynuly a ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud pominul rozhodné 

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, nebo protože 

v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo 

jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický 

rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o.s.ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném 

dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se skutečností, které byly významné pro posouzení věci 

z hlediska hmotného práva.“ 
148 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 28 Cdo 834/2009. 
149 např. § 133 OSŘ, § 2911 OZ 
150 Právní skutečnosti se nedají rozlišovat na dokazatelné a nedokazatelné, z principu je každá skutečnost 

dokazatelná, neboť má vztahy k okolí, např. přírodě a společnosti. Otázkou tedy není objektivní 

dokazatelnost skutečnosti, ale spíše subjektivní možnosti ji plně poznat. Dokazatelnost se ukáže na 

základě soudního řízení – zda jsou skutečnosti dokázané, a tím i dokazatelné. Mezi skutečností a jejím 

poznáním člověkem je rozdíl. Při „nalézání práva“ soudem je nutná snaha o pravdivé zjištění skutečnosti. 

Činnost soudu se nemůže zúžit na pouhou aplikaci právních norem. Musí se snažit skutečnosti co nejvíce 

přiblížit. MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 

158 s. ISBN 80-210-0740-0.  
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Oproti tomu tzv. objektivní teorie zastává názor, že subjektivní přesvědčení 

soudce musí být objektivizováno. Kritériem vnitřního přesvědčení soudce je 

přesvědčení každé jiné průměrně rozumné osoby, ovšem praktické zjišťování stanoviska 

průměrně rozumných osob není možné. Soudce v rámci svého vnitřního přesvědčení 

nemůže přebírat stanoviska jiných osob. Větší zárukou správného hodnocení důkazů by 

měly být vyšší morální a odborné kvality soudce. 

V praxi nejpřijatelnější teorií je tzv. objektivně-subjektivní teorie, podle které je 

rozhodující pro hodnocení důkazů vnitřní přesvědčení soudce, jež je v souladu se 

zákony racionálního myšlení, s objektivními přírodními zákonitostmi a s obecně 

uznávanými zkušenostmi většiny. Zcela vzdálené a abstraktní pochybnosti přitom 

nejsou vyloučeny, neboť dosažení absolutní jistoty je zpravidla nereálné. 

Cílem provádění a hodnocení důkazů je zjistit objektivní existenci či neexistenci 

skutečností, nikoliv dokazatelnosti. 

2 Důkazní břemeno ve sporech o náhradu škody  

2.1 Obecná charakteristika soukromoprávní odpovědnosti 

Odpovědnost je jedním z obecných mechanismů fungování práva a lze ji 

považovat za jeden ze základních smyslů právního řádu. 

Současný občanský zákoník se odchyluje od dříve převažující koncepce 

odpovědnosti, podle které odpovědnost představuje právní postavení osoby, jež porušila 

svou právní povinnost a tím jí vznikla povinnost snášet nepříznivé následky definované 

příslušnou normou,151 a přiklání se ke koncepci, dle které „(…) člověk odpovídá 

především za to, že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti.“152 Obě uvedená 

pojetí odpovědnosti se navzájem nevylučují, neboť pokud osoba nesplní určitou 

povinnost, vzniká jí nová sekundární povinnost odčinit následky svého protiprávního 

                                                 
151 MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 

1980, s. 51. 
152 Důvodová zpráva k OZ  [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 

images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 47 – 48.  
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jednání.153 Z tohoto hlediska je uvedená změna koncepce odpovědnosti spíše 

terminologická. 

Občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu chrání zejména majetkové 

vztahy založené vlastnictvím fyzických i právnických osob, určuje sankce při porušení 

osobních vztahů, ohrožení zdraví a života a ostatních nehmotných statků. Tuto ochranu 

zakotvuje také obecná povinnost předcházet vzniku škod, jež má prevenční funkci. 

I přesto vznik škody nelze vyloučit. V těchto případech musí občanskoprávní úprava 

plnit funkci reparační a donutit škůdce, aby co nejrychleji a nejúplněji škodu nahradil, 

a poskytnout tím právní ochranu poškozené straně. Princip prevence a princip náhrady 

škody patří k základním zásadám občanského práva. 

Způsobení škody vede k újmě na zdraví a majetku, ke ztrátám pro společnost, 

a proto je společensky nežádoucí. Občanský zákoník zdůrazňuje prevenci, a to jak 

generální, tak speciální týkající se konkrétního případu. 

Významnou úlohu v právní úpravě náhrady majetkové a nemajetkové újmy má 

obecná prevenční povinnost. Zákon stanoví, že „každý je povinen počínat si při svém 

konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví 

jiného.“154 Dle názoru J. Jirsy lze u daného ustanovení dospět k následujícímu 

výkladu: „Každý je povinen zachovávat vždy takový stupeň bedlivosti (pozornosti), 

který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat 

a který je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škody (újmy) na 

životě, zdraví či majetku; uvedené ustanovení mu však neukládá povinnost předvídat 

každý v budoucnu možný vznik škody – generální prevenční povinnost není 

bezbřehá.“155 

Současná právní úprava povinnost prevence nestanoví pouze jako povinnost 

zdržet se určitého jednání, které by jinému mohlo způsobit újmu, ale výslovně ukládá 

                                                 
153 SIVÁK, Jakub. Stručné zamyšlení nad zefektivněním náhrady škody v občanském zákoníku [online]. 

[cit. 2015-10-19]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/strucne-zamysleni-nad-

zefektivnenim-nahrady-skody-v-obcanskem-zakoniku. 
154 § 2900 OZ 
155 JIRSA, Jaromír. Generální prevenční povinnost a odpovědnost za škodu [online]. [cit. 2015-10-14]. 

Dostupné z: www.pravniprostor.cz/judikatura/obcanske-pravo/generalni-prevencni-povinnost-a-

odpovednost-za-skodu; rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 2014, č. j. Cmo 303/2013-166. 
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povinnost zakročit na ochranu jiného.156 Tato povinnost se váže na určité okolnosti nebo 

zvyklosti soukromého života, které vyžadují ochranu, a případy, kdy povinný situaci, ze 

které může vzniknout újma, vytvořil nebo má nad ní kontrolu. Povinnost zákroku mají 

i všechny osoby, které mohou snadno zakročit, aniž by je to stálo více sil nebo nákladů, 

než které hrozí z újmy.  Zvláštní formu prevenční povinnosti stanoví zákon tomu, kdo 

již porušil právní povinnost, ale újma v důsledku porušení ještě nevznikla, nebo je 

možné ji odvrátit.157 Taková osoba je povinna oznámit to bez zbytečného odkladu tomu, 

jemuž z takové situace může vzniknout újma a současně ho upozornit na možné 

následky. Včasným splněním této informační povinnosti se zbavuje odpovědnosti za 

újmu, které mohl poškozený po oznámení ještě zabránit. 

Obecné principy odpovědnosti vycházejí z teze, že každý odpovídá za škodu 

způsobenou porušením právní povinnosti, a jsou upraveny v občanském zákoníku 

v ustanoveních § 2894 až § 2919 a v § 2951 až § 2971, zvláštní případy odpovědnosti 

jsou obsaženy v ustanoveních § 2920 až § 2950 občanského zákoníku. Okruh obecných 

otázek náhrady škody a jiné újmy zahrnuje předpoklady a samotný vznik povinnosti 

k náhradě újmy, její rozsah a způsob náhrady. Úprava zvláštních případů odpovědnosti 

se odlišuje od úpravy obecné ustanovením samostatných podmínek odpovědnosti 

s ohledem na zvláštní povahu dotčených situací.158 

Dosažení náhrady škody poškozeným je u obecné odpovědnosti usnadněno 

principem presumovaného zavinění, kdy důkazní břemeno v otázce zavinění leží na 

škůdci, který prokazuje, že vzniklou újmu nezavinil. 

Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti za škodu jsou protiprávní jednání, 

škoda (újma), příčinná souvislost mezi nimi a zavinění. Chybí-li některý z předpokladů 

vzniku právní odpovědnosti, ke vzniku povinnosti nahradit škodu nedochází a škodu 

nese sám poškozený. 

                                                 
156 § 2901 OZ 
157 § 2902 OZ 
158 § 2920 až § 2950 OZ 
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2.2 Skutečnosti prokazované poškozeným 

Skutečnostmi, které je ve sporu povinen prokazovat poškozený, jsou existence 

protiprávního jednání škůdce, vznik újmy a existence příčinné souvislosti mezi daným 

jednáním a vznikem újmy (příp. skutečnosti, které jsou vyžadovány určitou skutkovou 

podstatou civilního deliktu).159 Uvedené skutečnosti prokazované poškozeným jsou 

pozitivního charakteru. 

2.2.1 Osoba škůdce 

Jednou z nezbytných podmínek zakládající možnou právní odpovědnost je 

identifikace osoby škůdce, který se provinil protiprávním jednáním vedoucím ke vzniku 

újmy. Jasné určení osoby škůdce je důležité jednak pro stanovení závěru, zda se jedná 

o odpovědný subjekt, a dále z důvodu cíleného vymáhání náhrady škody.  

Obecně lze říci, že odpovědnost za škodu nesou jak fyzické, tak právnické osoby 

a projevuje se tak reálná rovnoprávnost subjektů občanskoprávních vztahů.160 

Soukromoprávní odpovědnost dopadá na každého, kdo má způsobilost nést následky 

svého protiprávního jednání (tzv. deliktní způsobilost). Jen taková osoba může být 

povinná k náhradě újmy.161 

U osob fyzických je vyžadována existence intelektuální složky a složky volní, 

které vyjadřují schopnost osoby posoudit své jednání a jeho následky (schopnost 

rozpoznávací) a současně schopnost dané jednání ovládnout (schopnost ovládací). 

Jestliže si osoba vlastní vinou přivodí stav, v němž by jinak za své jednání odpovědna 

nebyla, odpovídá za jednání v takovém stavu učiněná.162 Tato skutečnost je dále 

                                                 
159 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Dita MELICHAROVÁ, Ondřej FRINTA, Tomáš POHL, Petr LIŠKA, 

Ivana MRÁZOVÁ, Michaela ZUKLÍNOVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Občanské právo hmotné. 5., 

jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 550 s. ISBN 978-80-7357-473-4. 
160 Právní povinnosti právnických osob jsou širší než u osob fyzických a souvisejí hlavně s plněním 

funkce určité právnické osoby. Odpovědnost za škodu vzniká jak z přímého protiprávního jednání 

odpovědné osoby, ale i z činnosti osob, které tyto osoby k určité činnosti použily (statutární orgány, 

zaměstnanci a další osoby, které postupovaly podle pokynů právnické osoby). V takovém případě se 

jedná o odpovědnost subjektu za činnost jiného a je nutné rozhodnout, zda se zavinění bude přičítat 

odpovědnému škůdci či použité osobě. 
161 „Obecná právní odpovědnost dopadá na každého, kdo má způsobilost k protiprávnímu jednání. 

Fyzická osoba má deliktní způsobilost jen tehdy, dovolují-li její duševní schopnosti a duševní stav, aby 

rozpoznala protiprávnost svého jednání a mohla je ovládnout. Nedostatek deliktní způsobilosti vždy 

vylučuje obecnou odpovědnost. Objektivní odpovědnost není obecná, lze ji vyvozovat pouze tam, kde to 

stanoví zákon.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 29 Odo 1181/2006. 
162 § 24 OZ 
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rozvedena ustanovením § 2922 OZ, které upravuje škodu způsobenou tím, kdo nemůže 

posoudit následky svého jednání.163 Fyzická osoba musí být schopna uvědomit si své 

jednání, které tkví v porušení právní povinnosti, a následky tohoto jednání. Zároveň 

musí být schopna takové jednání ovládnout. Osoba, která je plně svéprávná, má 

zpravidla i plnou deliktní způsobilost (obojí v plném rozsahu vzniká dosažením 

zletilosti za podmínky, že osoba není stižena duševní poruchou vylučující rozpoznávací 

či ovládací schopnost). Deliktní odpovědnost se u zletilých a plně svéprávných osob 

presumuje (tzv. vyvratitelnou domněnkou je, že se má se za prokázanou do doby, než je 

prokázán její opak).164 Důvodem takové právní úpravy je snaha o ochranu poškozeného, 

který předpokládá, že škůdce je osobou, jež je schopna rozpoznat protiprávnost svého 

jednání a ovládnout své chování, tedy osobou s deliktní způsobilostí. Absenci deliktní 

způsobilost tak prokazuje škůdce. 

Je-li osoba v době svého jednání nezletilá anebo stižena duševní poruchou, 

posuzuje se její deliktní způsobilost vždy v konkrétním případě vzhledem k její 

rozumové a volní vyspělosti a věku.165 Není-li osoba nezletilá, která nenabyla plné 

svéprávnosti, nebo ta, která je stižena duševní poruchou, způsobilá ovládnout své 

jednání a rozpoznat jeho následky, je k náhradě způsobené škody povinna osoba, jež 

nad ní zanedbala dohled. V případě, že takový škůdce byl schopen ovládnout své 

jednání a rozpoznat jeho následky, nahradí škodu spolu s ním společně a nerozdílně 

i osoba, jež nad ním zanedbala dohled.166 Absence deliktní způsobilosti vždy vylučuje 

obecnou odpovědnost. 

U osob právnických vzniká deliktní způsobilost okamžikem jejich vzniku, který 

obvykle nastává dnem zápisu do veřejného rejstříku, dnem nabytí účinnosti zákona, 

                                                 
163 Uvede-li se osoba vlastní vinou do stavu, v němž není schopna rozpoznat či ovládnout své jednání, je 

povinna nahradit škodu v tomto stavu způsobenou. Dále jde i o případ tzv. solidární odpovědnosti za 

škodu – v situaci, kdy škoda vzniká ve stavu, v němž škůdce není schopen rozpoznat či ovládat své 

jednání, jsou k náhradě škody spolu s ním povinny osoby, které jej do daného stavu vlastní vinou přivedli 

(postačuje jakákoli forma zavinění). 
164 Dle názoru J. Fialy lze vycházet z úpravy trestní odpovědnosti, v níž jsou jako podmínky pro fyzické 

osoby stanoveny příčetnost a dovršení věkové hranice 15 let. Splňuje-li osoba dané podmínky trestní 

odpovědnosti, musí to být dostatečnou zárukou i pro právo občanské a lze u takové osoby presumovat 

i deliktní způsobilost dle práva občanského. FIALA, Josef. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. 

Praha: ČSAV, 1965, 150 s., s. 85. 
165 § 31 OZ 
166 § 2920, § 2921 OZ 
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který ji zřizuje, či dnem pozdějším.167 Za právnickou osobu jednají osoby fyzické 

a jejich protiprávní činy, kterých se osoby dopustí při plnění svých úkolů vůči třetím 

osobám, právnickou osobu zavazují.168 

Pokud při své činnosti osoba povinná ze smlouvy použije jinou osobu (fyzickou 

či právnickou) ke splnění své povinnosti a porušením právní povinnosti dojde ke vzniku 

škody, nahradí škodu jím způsobenou ten, kdo určitou osobu při své činnosti použil, a to 

stejně, jako by ji způsobil sám. „Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést 

určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba 

nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti 

k náhradě škody.“169 Povinnost fyzické (především se jedná o fyzické osoby 

podnikající) či právnické osoby k náhradě škody se uplatní nikoli jen v případech, kdy 

škodu při plnění pracovních (či služebních) úkolů způsobí její zaměstnanci, zmocněnci, 

nebo pomocníci, ale také způsobí-li škodu osoby provádějící určitou činnost na základě 

jiného smluvního vztahu v rámci činnosti dané osoby. Jednání použitých osob musí být 

dané osobě přičitatelné, rozhodujícím kritériem je zejména věcný vztah činnosti 

a plněného úkolu – zájem, který osoba při jeho provádění sledovala (zda byla činnost 

konána objektivně v zájmu dané osoby, či v zájmu osob jiných), zda osoba jednala na 

příkaz nebo z vlastního rozhodnutí apod.170 Dopustí-li se použitá osoba excesu a vybočí 

tak z mezí svého oprávnění k činnosti, bude k náhradě vzniklé škody povinna sama. 

Domůže-li se poškozený náhrady škody na osobě, která ke své činnosti použila 

osobu jinou, jež způsobila vznik předmětné škody, může se následně tato osoba 

domáhat náhrady (regresu) vůči osobě použité.171 

2.2.2 Protiprávní jednání škůdce 

Základní součástí obecné právní odpovědnosti je samozřejmě protiprávní 

jednání, kterým škůdce způsobí poškozenému újmu. Protiprávní jednání lze definovat 

jako určité konání nebo opomenutí jednání, jež je projevem lidské vůle navenek a je 

v rozporu s objektivním právem ukládajícím subjektu určité právní povinnosti. 

                                                 
167 § 126 OZ 
168 § 167 OZ 
169 § 2914 OZ 
170 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2269/2006. 
171 § 250 a násl. ZP; § 2917 OZ 
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Posouzení protiprávnosti není závislé na psychickém stavu škůdce, posuzuje se tak bez 

ohledu na zavinění.172 Toto oddělení lze podpořit i tvrzením o rozdělení předpokladů 

odpovědnosti na subjektivní, kam se řadí zavinění, a objektivní, kam lze vedle vzniklé 

újmy a příčinné souvislosti přiřadit i protiprávnost.173 

Právní povinnosti určitého subjektu mohou vyplývat z právních předpisů, smluv 

nebo z jiných právních skutečností, včetně zásad dobrých mravů.174 Porušením 

povinností se obecně rozumí objektivně vzniklý rozpor mezi skutečným jednáním 

osoby a jednáním stanoveným v souladu s plněním určitých povinností. Pokud tato 

konkrétní povinnost neexistuje, může protiprávnost spočívat v porušení obecné 

prevenční povinnosti (tzv. generální prevenční normy) stanovující každému povinnost 

„(…) počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 

zdraví nebo na vlastnictví jiného“ (vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života).175  

Povinnost prokázat protiprávnost daného jednání v civilním procesu nese 

poškozený (žalobce), který také v žalobním návrhu často uvádí právní kvalifikaci 

tvrzeného skutku.176 Neznamená to však, že soud vezme autoritativně právní posouzení 

za své, neboť to náleží pouze jemu a není právem poškozeného (jde o tzv. individuální 

akt aplikace práva, k němuž je povolán orgán moci veřejné). Až na výjimky nelze 

subsumpci (podřazení) tvrzeného skutku pod určitou právní normu po poškozeném 

žádat.177 Oblast náhrady škody se vyznačuje širokou škálou možných nároků, např. 

vznikne-li újma na zdraví, může se poškozený domáhat náhrady za bolestné, za ztížení 

společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením, náhrady za ztrátu 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za ztrátu na důchodu aj.; je proto 

žádoucí, aby poškozený svůj nárok soudu upřesnil a protiprávnost prokázal. 

                                                 
172 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 7. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000. 
173 FIALA, Josef. Občanské právo: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31. 5. 2012. 2. aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, xxxi, 965 s. ISBN 978-80-7357-948-7. 
174 Obecné skutkové podstaty vzniku povinnosti k náhradě újmy jsou obsaženy v ustanovení § 2909 až 

§ 2914 OZ. 
175 § 2900 OZ 
176 Dopustí-li se žalobce ve svém návrhu nesprávné právní kvalifikace a v důsledku toho jím uvedené 

tvrzené skutečnosti jsou vyjádřeny nesprávně, soud jej poučí podle ustanovení § 118a odst. 2 a vyzve jej 

k doplnění rozhodných skutečností. 
177 SVOBODA, Karel. Žaloba v civilním řízení. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 

IX, 301 s. ISBN 978-80-7357-535-9, s. 73. 
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Prokazování protiprávnosti jednání může být pro poškozeného (žalobce) 

v některých případech dosti komplikované. Soudu musí být z podaného návrhu patrno, 

v čem žalobce spatřuje protiprávnost určitého jednání. Je proto potřebné, aby žalobce co 

nejpřesněji vylíčil průběh daného jednání a poskytl tak soudu jasný popis jím tvrzených 

skutečností.  

Ne vždy je to ovšem v možnostech žalobce, v určitých situacích je žalobce 

schopen vyvozovat závěry o protiprávnosti pouze z faktu, že mu byla způsobena škoda, 

ačkoliv to v daném případě není běžné. Např. vznikne-li pacientovi v důsledku jednání 

lékaře či zdravotnického zařízení újma na zdraví, je pro něho velmi složité prokázat 

protiprávnost takového jednání, neboť skutečnosti, které je povinen tvrdit jsou natolik 

odborného charakteru, že jim jako laik nerozumí. Dalším problémem je, že v průběhu 

prokazované události nemusel být při vědomí či naopak byl ve stresu, a byla tak 

podstatně snížena jeho schopnost plně vnímat relevantní okolnosti. Hlavním zdrojem 

informací k uplatnění nároků pacienta je zdravotnická dokumentace, jež je ovšem 

v rukou lékaře, který jí může plně disponovat (a případně ji měnit a doplňovat). Pokud 

by nebylo možné kompenzovat takto vzniklý informační deficit pacienta, byla by 

porušena obecná právní zásada, že nikdo nemůže mít prospěch ze svého protiprávního 

jednání. Poškozený se takto dostává do informačního deficitu178 a nemůže bez svého 

zavinění splnit povinnost tvrzení rozhodných skutečností nebo jejich substancování, 

čímž se dostává do důkazní nouze, která však nenastává ohledně všech předpokladů 

povinnosti k náhradě újmy.  

                                                 
178 Informační deficit narušuje princip rovnosti stran v neprospěch procesní strany, která jeho vznik 

nemůže ovlivnit. Je v civilním procesu nežádoucím jevem, neboť ohrožuje možnost spravedlivé ochrany 

porušených či ohrožených subjektivních práv a právo na spravedlivý proces. Podle rozsudku ESLP ze dne 

28. 4. 2009, ve věci K. H. a ostatní proti Slovensku, stížnost č. 32881/4 neumožnění pacientovi pořídit si 

kopie zápisů vlastní zdravotnické dokumentace „(…) vytváří nerovnost zbraní, kterou je soud povinen 

vyrovnat (…),“ jinak je porušeno pacientovo právo na spravedlivý proces. Takové zásahy soudu do 

kontradiktornosti sporu dvou procesních stran jsou z hlediska kompenzace informačního deficitu dle 

J. Macura legitimní. MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním 

soudním sporu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 253 s. ISBN 80-210-2276-0. A. Valuš k tomu 

dodává, že „(…) je nezbytné, aby tato kompenzace byla provedena pouze takovým způsobem a za 

takových podmínek, které nebudou ve zjevném nepoměru se zájmy procesní strany informačním deficitem 

nezatížené, neboť ani skrze zásadu rovnosti stran nelze potlačit kontradiktorní povahu sporného řízení.“ 

VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: 

Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, s. 169. 
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„Přímá kompenzace informačního deficitu může být provedena několika 

způsoby, a to za pomoci různých procesních nástrojů, které můžeme vyjmenovat 

následovně: znalecký posudek, individualizace břemene substancování, (zvláštní) 

vysvětlovací povinnost procesní strany důkazním břemenem nezatížené (sekundární 

povinnost tvrzení) a aplikace skutkových a právních domněnek.“179 Přímými nástroji 

jsou takové nástroje kompenzace, které jsou používány přímo v rámci civilního sporu 

a nevyžadují mimoprocesní aktivitu jedné ze stran sporu. Znalecký posudek a zvláštní 

vysvětlovací povinnost180 mají poškozenému poskytnout potřebné informace 

k uplatnění jeho nároku. Individualizace břemene substancování181 a aplikace 

skutkových a právních domněnek umožňují překonat obtížnou procesní situaci 

poškozeného, ale nedochází zde k přenosu informací mezi procesními stranami. 

Konkrétní podmínky, za nichž lze nástroje ke kompenzaci informačního deficitu použít, 

nejsou v české právní úpravě výslovně uvedeny. „Povinnost soudu vypomoci procesní 

straně s kompenzací jejího informačního deficitu je tak dovozována z obecného 

požadavku na rovnost stran, který je inherentní součástí práva na spravedlivý 

proces.“182 Účelem zmiňovaných procesních nástrojů je získání podstatných informací 

pro rozhodnutí ve věci (zjištění skutečného stavu).  

                                                 
179 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. 

Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, s. 169. 
180 Není-li druhou procesní stranou dostatečně splněna zvláštní procesní vysvětlovací povinnost, soud tuto 

skutečnost může zohlednit v rámci hodnocení důkazů (za nesplnění vysvětlovací povinnosti není 

stanovena výslovná sankce). Byť je vysvětlovací povinnost uznávanou procesní povinností a nástrojem 

kompenzace informačního deficitu určité procesní strany, je soudy využívána rozvážně. Dle A. Valuše 

„(…) se lze domnívat, že de lege ferenda by bylo namístě výslovně zakotvit tuto základní procesní 

povinnost a vymezit podmínky jejího použití, včetně následků stíhajících procesní stranu při jejím 

nesplnění. Vymezení jasných pravidel ovládajících její aplikaci by vedlo k jejímu většímu používání, a 

tedy ve výsledku ke zvýšení procesní aktivity stran, která je základem pro odpovídající zjištění skutkového 

stavu.“  VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 

1. Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, s. 186.  
181 Individualizace břemene substancování znamená zvýšení či snížení požadavků na procesní stranu na 

úplnost a určitost uvedených tvrzení, na základě kterých se domáhá náhrady škody (újmy). Soud přitom 

vždy musí vycházet z okolností daného případu, neboť požadavek plného substancování všech tvrzení 

v žalobě bývá mnohdy pro pacienta nesplnitelný (co do úplnosti je nutné pokrýt všechny skutkové znaky 

rozhodné právní normy). Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 32 Cdo 

4249/2011 „(…) nejde o vadu žaloby, která by bránila pokračování v řízení (§43 odst. 2 OSŘ), jestliže 

v ní žalobce vylíčil alespoň takové rozhodující skutečnosti, kterými byl vymezen předmět řízení po 

skutkové stránce.“ 
182 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 

1. Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, s. 170. 
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Nepřímé nástroje neslouží primárně ke kompenzaci informačního deficitu, ale 

k nepřímému získání informací nebo k získání finanční kompenzace. Mohou jimi být 

např. uplatnění nároku v adhezním řízení, vyvolání trestního stíhání druhé strany 

sporu,183 využití výsledku trestního řízení v civilním řízení či uplatnění nároku na 

náhradu újmy způsobené zmařením důkazu.184 Z důvodu rizika možných důkazních 

obtíží při podání civilní žaloby je časté, že osoby poškozené místo toho podají trestní 

oznámení. V takovém případě musí skutkový stav zjišťovat orgány činné v trestním 

řízení, a to na základě zásady vyšetřovací z úřední povinnosti. Opatří tak důkazní 

materiál osobám poškozeným, jejichž případný informační deficit by jim mohl bránit 

v podání civilní žaloby.185 Dle názoru A. Valuše „(…) postup spočívající v souběžném 

iniciování trestního i civilního řízení je poněkud nešťastný, neboť využívá trestního 

řízení k účelu, ke kterému nemá sloužit.“186 Právní předpisy ho ale umožňují a nelze 

proto mít poškozenému za zlé, že ho využije. 

2.2.3 Vznik újmy 

Újma je každá majetková či nemajetková ztráta na straně poškozeného vzniklá 

porušením právní povinnosti škůdcem, jež je v příčinné souvislosti se vzniklou újmou. 

Je následkem na právem chráněném statku a její existence musí být prokázána 

poškozeným. 

                                                 
183 „Způsobení újmy pacientovi nemusí mít za následek pouze vznik odpovědnosti za občanskoprávní 

delikt, ale rovněž i vznik odpovědnosti za trestný čin.“  VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem 

a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-

1, s. 199. 
184 Např. situace, kdy protiprávní manipulací s hlavními důkazními prostředky lékařem je pacientovi 

zmařena možnost domáhat se úspěšně náhrady újmy za jiné protiprávní jednání (postup non lege artis). 

Zničení důkazu je deliktem, který má procesněprávní dopady, proto by daná situace měla být prvotně 

řešena v rámci procesního práva aplikací procesních nástrojů za použití velké míry úvahy soudu. Pokud 

byl zničen důkaz potřebný pro samotné podání žaloby, lze se z důvodu vyšší pravděpodobnosti úspěchu 

domáhat náhrady újmy způsobené zničením důkazu samostatnou žalobou dle obecné skutkové podstaty 

povinnosti k náhradě újmy podle ustanovení § 2910 OZ (problematickým předpokladem vzniku dané 

povinnosti je újma a její vyčíslení). 
185 Osoba v postavení poškozeného v trestním řízení může nahlížet do spisu dle ustanovení § 43 odst. 

1 TŘ a opatřit si tak relevantní údaje k podání civilní žaloby. 
186 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 

1. Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, str. 202 - 203. 
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Obecně můžeme újmu dělit na majetkovou (újmu na jmění, škodu), která je 

objektivně vyjádřitelná penězi a zahrnuje skutečnou škodu i ušlý zisk poškozeného, a na 

nemajetkovou újmu zahrnující újmu na právech osobnostních a na osobě jako takové.187  

Občanský zákoník výrazně odlišuje způsob a rozsah náhrady škody oproti 

odčinění nemajetkové újmy. Škoda se oproti jiné újmě liší svým charakterem a také 

způsobem a rozsahem náhrady poškozenému. „Povinnost nahradit jinému újmu 

zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“ 188 

Výchozím principem náhrady škody je uvedení věci do předešlého stavu 

(restitutio in integrum) a jedině v případě, že to není dobře možné anebo to výslovně 

žádá poškozený, hradí se škoda v penězích.189 Jedná se o příklad podstatné změny 

oproti předchozí právní úpravě (z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), která 

upřednostňovala způsob náhrady škody založený na principu pekuniární kondemnace 

před skutečnou reparací škody.190 „Lze předpokládat, že i do budoucna bude převládat 

relutární restituce nad restitucí naturální. Důvodů je hned několik. Předně 

vykonatelnost rozhodnutí zavazujícího škůdce zaplatit náhradu je snazší, pokud má 

osoba na základě soudního rozhodnutí něco plnit a nečiní tak dobrovolně, je výkon 

takového rozhodnutí složitější a zdlouhavější. Občanský zákoník výslovně zakotvuje 

povinnost zohlednit při stanovení výše škody na věci, co musí poškozený k obnovení 

nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit (§ 2969). Díky tomu by nemělo docházet 

k situacím, že poškozený bude volbou relutární restituce poškozen oproti naturální 

restituci. Peněžitá náhrada poškozenému umožňuje rozhodnout se, jak s penězi naloží. 

Nenahradí-li škůdce škodu dobrovolně, utratí (logicky) poškozený důvěru v to, že 

škůdce věc uvede do původního stavu v náležité kvalitě. Proto nelze po poškozeném 

požadovat, aby na naturální restituci přistoupil, a je třeba mu umožnit právo volby 

                                                 
187 NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník: náhrada škody. 

Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014, 139 s. ISBN 978-80-247-5165-8. 
188 § 2894 odst. 1 OZ 
189 § 2951 odst. 1 OZ 
190 M., Vlasák. Opustí občanský zákoník princip pekuniární kondemnace? Právní rozhledy. 2008, (2): 

s. 62 - 66. 
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způsobu náhrady.“191 Samotný okamžik vzniku škody je významný pro běh 

promlčecích lhůt a pro možnost poškozeného uplatnit svůj nárok u soudu. 192 

Jakákoliv újma (škoda) postihující majetkovou sféru poškozeného, jejímž 

důsledkem je zmenšení majetku a nutné vynaložení jiných majetkových hodnot, které je 

nezbytné vynaložit pro uvedení věci do předešlého stavu, je peněžně objektivně 

vyjádřitelná a odpovídá principu náhrady škody skutečně vzniklé. Obvyklá cena v době 

poškození může být modifikována cenou zvláštní obliby – podmínkou je, že škůdce 

danou věc poškodil ze svévolně nebo škodolibosti.193 Ušlý zisk (lucrum cessans) se 

odlišuje od skutečné škody (damnum emergens) tím, že se neprojevuje jako zmenšení 

majetku poškozeného, ale jako ztráta očekávaného přínosu. V důsledku škodní události 

na straně poškozeného, která narušila pravidelný běh věcí, nedojde k rozmnožení jeho 

majetkových hodnot, přestože se takové zhodnocení dalo důvodně očekávat. Přesné 

vyčíslení výše ušlého zisku může být obtížné jednak s ohledem na složité prokazování 

skutečnosti, zda by k jeho vzniku skutečně došlo, a dále s ohledem na určení jeho 

přesné výše. 

Škoda představuje jeden z objektivních znaků předpokladů vzniku právní 

odpovědnosti, který je předmětem dokazování a důkazní břemeno jejího prokázání tíží 

poškozeného. V situaci, kdy je prokázáno, že nárok co do základu je po právu (je 

prokázán jeho vznik a existence), ale jeho výši není možné dokazováním spolehlivě 

zjistit a není tak možné s jistotou určit výši plnění, které má být nárokovateli přiznáno, 

může být nápomocí diskrece soudu, který danou výši určí na základě vlastní úvahy 

opírající se o dostupné skutkové podklady.194 Soud tímto způsobem může podstatně 

ovlivnit průběh řízení i v případě vyčíslování přiměřeného zadostiučinění, které má být 

poškozenému přiznáno za způsobenou nemajetkovou újmu.195  

                                                 
191 VÍTOVÁ, Blanka, Jakub DOHNAL a Jan KOTULA. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém 

občanském zákoníku: komentář k § 2894 až § 2971 : metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové 

újmy na zdraví. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2015, 335 stran. ISBN 978-80-7263-940-3, 

s. 192. 
192 § 620 a § 636 OZ 
193 § 2969 odst. 2 OZ 
194 § 136 OSŘ 
195 Úvaha soudu o stanovení výše nároku vychází ze souvislostí posuzovaného případu, které jsou 

hodnoceny z hlediska úplnosti a náležitého postupu soudu (především tak bude hodnocena míra 

konkrétnosti a přezkoumatelnosti). 
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Komplikovanější je problematika odčinění nemajetkové újmy, jejíž úprava je 

v právním řádu rozptýlena. Také její vyčíslení je složitější a povinnost jejího odčinění 

jinému vzniká jen, pokud je tato povinnost výslovně ujednána nebo tak stanoví zvlášť 

zákon.196 V takových případech se tato povinnost posoudí obdobně podle ustanovení 

o povinnosti nahradit škodu. 

Jakýkoli zásah do právem chráněných statků poškozeného, jež nezpůsobuje 

přímou ztrátu na majetku, příp. jeho rozmnožení, představuje nemajetkovou újmu. To 

ale nelze vykládat tak, že se uvedený zásah v určitých případech neprojeví v majetkové 

sféře poškozeného (např. v důsledku poškození dobré pověsti společnosti společnost 

může utrpět značné finanční ztráty). Typickým příkladem nemajetkové újmy je újma na 

přirozených právech člověka, jeho zdraví, životě, cti, důstojnosti aj.197 Práva na 

odčinění újmy na přirozených právech se nelze vzdát a k ujednáním, která by jej v míře 

odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku omezovala či vylučovala, 

se nepřihlíží.198  

Na rozdíl od povinnosti k náhradě škody se nemajetková újma prvotně 

odškodňuje poskytnutím přiměřeného zadostiučinění v penězích, „(…) nezajistí-li jeho 

jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy (…).“199 Poskytnuté 

zadostiučinění má být schopno způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. Uplatnění 

nároků na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy však může být spojeno do 

jednoho soudního řízení. 

V případě újmy na přirozených právech člověka chráněných ustanoveními první 

části občanského zákoníku je škůdce povinen odčinit také okolnosti zvláštního zřetele 

hodné, které lze chápat jako více hodnotících kritérií při stanovení způsobu a výše 

odčinění. Především se jedná o úmyslné způsobení újmy, způsobení újmy s použitím 

lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu 

                                                 
196 § 2894 odst. 2 OZ – může se jednat např. o narušení dovolené, újmu na přirozených právech člověka 
197 Dále lze mezi druhy nemajetkové újmy zahrnout poškození jména fyzické osoby a názvu osoby 

právnické, narušení soukromí, podoby a práva na duševní a tělesnou integritu fyzické osoby, způsobení 

duševních útrap osob blízkých při usmrcení poškozeného nebo při způsobení zvlášť závažné újmy na 

zdraví, poškození pověsti a soukromí osoby právnické, poškození způsobené nekalosoutěžním jednáním, 

způsobení újmy za narušení dovolené, aj. 
198 § 19 odst. 2 OZ 
199 § 2951 odst. 2 OZ 
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jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného, popř. 

i jiné obdobně závažné důvody.200 

Možnost domáhat se odčinění nemajetkové újmy nenáleží pouze poškozenému, 

v určitých případech je dána i jiným osobám, a to těm, které by újmu důvodně 

pociťovaly jako vlastní neštěstí, jež nelze odčinit jinak. Další podmínkou je odůvodnění 

zvláštními okolnostmi, za nichž škůdce určitou újmu svým protiprávním činem 

způsobil, zejména se jedná o porušení důležité právní povinnosti z hrubé nedbalosti 

a úmyslné způsobení újmy ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky.201 

2.2.4 Příčinná souvislost 

Příčinnou souvislost (kauzální nexus) jako třetí základní prvek vzniku 

odpovědnosti za škodu (či újmu) chápe právní úprava i ustálená soudní judikatura jako 

poměr příčiny a následku, tedy nepřerušený vztah mezi porušením právní povinnosti 

a vzniklou újmou.202 Příčinná souvislost představuje další z objektivních předpokladů 

vzniku právní odpovědnosti, jejíž existenci musí poškozený, chce-li ve sporu uspět, 

prokázat. Neboť jinak povinnost k náhradě vzniklé újmy neexistuje. Prokazování 

souvislosti mezi porušením právní povinnosti a škodným následkem leckdy bývá pro 

poškozeného velmi náročné. 

Dostatečná existence reálné souvislosti jevů v konkrétním případě je pro 

existenci příčinné souvislosti nezbytná. Vzniklá újma může mít různé příčiny, které se 

různou měrou podílejí na její konečné podobě. Z hlediska vzniku povinnosti k její 

náhradě jsou rozhodující jen právně relevantní příčiny – určité skutečnosti, s nimiž 

právní předpisy spojují vznik povinnosti k náhradě újmy (protiprávní jednání či 

kvalifikované škodní události). Jen tyto jsou předmětem posuzování soudu, protože jen 

ony jsou pro vznik povinnosti k náhradě škody (či odčinění újmy) významné. 

Následkem v příčinné souvislosti je skutečnost (škoda či nemajetková újma), která je 

                                                 
200 § 2956 a §2957 OZ 
201 § 2971 OZ 
202 Příčinná souvislost mezi škůdcovým jednáním a vzniklou újmou nemůže být vyvozována ze 

skutečností, které jsou již samy následkem. Jedná se o přímý, nikoliv zprostředkovaný vztah příčiny 

a následku. Povinnost k náhradě újmy nelze dovodit, pokud následkem vzniklé újmy je vznik újmy další, 

k níž jednání škůdce přímo nesměřovalo. 
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vyvolána skutečností jinou a bez jejíž existence není založen vznik povinnosti k náhradě 

újmy.  

Úpravu otázek přímo se týkajících příčinné souvislosti legislativa v zásadě 

přenechává aplikační praxi.203 Tím, že pojem příčinné souvislosti není jasně vymezen, 

otvírá se prostor odborné doktríně a rozhodovací praxi k přijetí věcného výkladu, jenž 

by vyhovoval společenským potřebám a dle aktuálních poměrů se přizpůsoboval 

a měnil tak, aby byla zachována obecná míra jeho předvídatelnosti. 

Pouhé připuštění možnosti existence újmy vzniklé v důsledku určitého jednání je 

nedostačující. Prokázání příčinné souvislosti je otázkou skutkovou, která musí být 

v řízení poškozeným najisto prokázána. Vždy je nutné tuto souvislost posuzovat 

z hlediska konkrétních skutkových zjištění soudu, tedy z hlediska faktické kauzality.204  

Při zjišťování příčinné souvislosti se v prvé řadě musí určit, zda došlo ke vzniku 

újmy jako právně relevantního následku případného protiprávního jednání 

(kvalifikované škodní události). Poté je nutno izolovat ze všech příčin, které újmě 

časově předcházely a měly vliv na její výsledný vznik, jen ty, které jsou z hlediska 

posuzování příčinné souvislosti právně významné. Dalším krokem je určení, zda by ke 

vzniku újmy došlo, resp. zda by škodlivý následek nastal bez této příčiny. Z výsledků 

zjišťování pak lze učinit závěr o existenci anebo neexistenci příčinné souvislosti 

v daném případě. 

Existuje-li v daném případě více právně relevantních příčin vedoucích ke vzniku 

újmy, je nutné určit, jaký podíl by měla každá z příčin na výsledném vzniku újmy, což 

není vždy jednoduché a poškozený, který musí příčinnou souvislost prokazovat, se tak 

dostává do komplikované situace.205 

Příkladem velice obtížného prokazování příčinné souvislosti je situace, kdy 

škodu způsobilo více osob. Pro poškozeného je velmi náročné a někdy i nemožné 

                                                 
203 Úpravě předpokladů odpovědnosti za škodu (tedy i otázkám příčinné souvislosti) se věnují evropské 

principy PETL, které jsou evropskými státy všeobecně přijímány za východiska v dané oblasti. 
204 NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2014, 139 s. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5165-8. 
205 Např. v případě prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu újmy na zdraví, kdy poškozený 

nemá odborné znalosti či přístup k informacím. 
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prokázat v dané věci příčinnou souvislost na úrovni praktické jistoty. V právní úpravě 

odpovědnosti za škodu způsobenou několika osobami se proto uplatňuje pravidlo 

solidární odpovědnosti, dle kterého jsou škůdci k náhradě zavázáni společně 

a nerozdílně, a to i v případě, „(…) že se více osob dopustí samostatných protiprávních 

činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se 

jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.“206  

Odpověď na otázku, jak si počínat, jsou-li důkazní prostředky prokazující 

souvislost mezi určitou příčinou a následkem omezené, nabízí T. Holčapek, který se 

věnuje problematice dokazování v medicínskoprávních sporech a který je toho názoru, 

že „(…) při hodnocení důkazů prováděných ke zjištění skutkových předpokladů závěrů 

o příčinné souvislosti by soud měl vždy brát v úvahu i to, nakolik je vzhledem ke stavu 

vědeckého poznání a míře znalostí o lidském těle a medicíně ve srovnatelné situaci 

obecně vůbec možno nějaký důkaz podat. Ve složitých okolnostech tak může být namístě 

požadovanou míru přesvědčivosti důkazu posuzovat podle toho, jaký důkaz lze v dané 

situaci předložit.“207  

Požadavek bezpečného prokázání (hraničícího s jistotou) příčinné souvislosti je 

ve prospěch slabší strany modifikován subjektivním hodnocením míry důkazů soudcem, 

které umožňuje v určitých případech snížit potřebnou míru důkazu208 k prokázání 

příčinné souvislosti (prokázání s největší pravděpodobností je dostačující). Jedná se 

o usměrnění neúnosného zatížení slabší strany, které by v důsledku mohlo ohrožovat 

dosažení spravedlivého rozhodnutí ve věci.209 T. Holčapek k výše uvedeným závěrům 

doplňuje, že „(…) ve snaze poskytnout spravedlivé odškodnění v jednom případě může 

soud zpochybněním předvídatelnosti svého rozhodování odebrat právní jistotu 

subjektům jiných případů a jiných vztahů.“210 Účastník sporu nemá předem jistotu, že 

v jeho případě bude postupováno při posuzování potřebné míry důkazů obdobně.  

                                                 
206 § 2915 odst. 1 OZ 
207 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011, 211 s. ISBN 978-80-7357-643-1, s. 136. 
208 Míru důkazu lze vyložit jako potřebnou sílu důkazu z hlediska jeho přesvědčivosti a pravděpodobnosti 

pro vyvození skutkových závěrů při hodnocení důkazů soudcem. 
209 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
210 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011, 211 s. ISBN 978-80-7357-643-1, s. 143. 
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K posuzování jednotlivých příčin podle konkrétních kritérií a prokazování 

příčinné souvislosti se zformovalo několik teorií. V této práci však bude krátce 

pojednáno pouze o teorii adekvátní příčinnosti, jejíž použití bývá v pojetí občanského 

práva považováno za nejvhodnější.211 Podle této teorie mezi vzniklou újmou a škodní 

událostí existuje příčinná souvislost pouze tehdy, jestliže by bez této příčiny škoda 

nenastala a zároveň je daná příčina očekávatelným důvodem vzniku újmy, který lze 

podle obvyklého chodu věcí předpokládat. Vychází se z pravděpodobnosti možného 

předvídání následků určitého protiprávního jednání, které není omezováno 

subjektivními znaky na straně konkrétního škůdce.212 Provedení zmíněných dvou kroků 

vedoucích ke zjištění příčinné souvislosti mezi zkoumanými jevy je nezbytné. 

„Vymezení míry povinnosti hradit škodu mezi jednotlivými nositeli příčin se řídí 

tzv. zásadou gradace příčinné souvislosti.“213 Při zjištění více příčin vzniku právní 

odpovědnosti, je nutné posuzovat jejich důležitost pro způsobení újmy, neboť všechny 

nemají z hlediska vzniku újmy stejný význam. Dle různé míry účasti jednotlivých 

škůdců na vzniklé újmě lze dané příčiny rozdělit na důležitější a méně důležité 

a vymezit tak mezi škůdci různý rozsah povinnosti k náhradě újmy.214 Jestliže je 

protiprávní jednání jednou z hlavních příčin,215 existuje mezi ním a vzniklou újmou 

příčinná souvislost, která musí být spolehlivě prokázána.  

Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 3253/13 

týkajícím se hodnocení důkazů a jejich předložení znalci k posouzení v řízení o náhradě 

                                                 
211 Oproti tomu v trestním právu se preferuje použití teorie podmínky, která vychází z předpokladu, že 

příčinná souvislost mezi určitým jednáním a vzniklou újmou je dána, jestliže by bez ní újma nenastala. 

Dále je tato teorie modifikována korektivem zavinění, jehož přítomnost je při posuzování trestní 

odpovědnosti nezbytná (trestní odpovědnost je odpovědností subjektivní). ŠVESTKA, Jiří, Jan 

DVOŘÁK, Dita MELICHAROVÁ, Ondřej FRINTA, Tomáš POHL, Petr LIŠKA, Ivana MRÁZOVÁ, 

Michaela ZUKLÍNOVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní a aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 550 s. ISBN 978-80-7357-473-4. 
212 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05 - k předvídatelnosti škodního 

následku (měřítkem je optimální pozorovatel, který má veškeré zkušenosti své doby a vznik škody pro 

něho není vysoce nepravděpodobný). 
213 ACHOUR, Gabriel a Martin PELIKÁN. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních 

a obchodních vztazích. Vydání: první. Ostrava: Key Publishing, 2015, 275 stran. ISBN 978-80-7418-231-

0, s. 140. 
214 Toto vymezení je významné i z hlediska samotného vypořádání mezi škůdci, kteří jsou k náhradě 

vzniklé škody povinni společně a nerozdílně (§ 2916 OZ).  
215 V rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 22 Cdo 262/2010 soud 

vyslovil názor, že aby byla dána příčinná souvislost mezi příčinou a následkem, musí být protiprávní 

jednání jednou z důležitých příčin. 
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újmy na zdraví vyslovil následující názor: „Ve sporech o náhradu škody na zdraví má 

zajisté poslední slovo soudce, klíčovým důkazem o příčinné souvislosti mezi 

potenciálním škodním jednáním (dějem) a vzniklou škodou však bývá znalecký posudek. 

Aby bylo rozhodnutí spravedlivé, přesvědčivé a vycházející z úplných skutkových 

i odborných podkladů, musí mít znalec (znalecký ústav) k dispozici veškeré dostupné 

a provedené důkazy, zejména pak ty, jež jsou bezprostředně způsobilé ovlivnit jeho 

závěry a nepřímo i rozhodnutí o meritu věci. Nestane-li se tak, nebo nevypořádá-li se 

znalec s takovým důkazem, jedná se o podstatnou vadu řízení, jež svou intenzitou 

dosahuje úrovně ústavněprávního přezkumu, a dochází k porušení ústavně 

garantovaného práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.“ A dále 

„(…) ústavní soud vnímá, že znalci jako experti v daném oboru mají tendenci vyslovit 

(zejména ve vědeckých disciplínách, které to takřka bez výhrady umožňují) pouze závěry 

"čistě" exaktní. Preferují z vnějšku nenapadnutelná stanoviska a v zájmu toho jsou 

a priori schopni relativizovat řešení, které může být následně ve sporu zpochybněno. 

Řádné posouzení důkazů zejména o škodách na zdraví však žádá, aby byl znalec 

schopen uvažovat též v určitém rozmezí včetně dimenzí počtu pravděpodobnosti. Má-li 

kupříkladu znalec k dispozici více reálných alternativ příčin vzniku škody, nesmí se 

vyhnout možnosti vyjádřit své závěry percentuálním vyčíslením pravděpodobnosti 

existence určitého kauzálního vztahu, nebo může využít též verbálního resumé 

založeného na důkazním standardu (zda je dosaženo vysoké míry pravděpodobnosti či 

nikoli).“ 
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2.3 Skutečnosti prokazované škůdcem 

Z povahy věci škůdce prokazuje skutečnosti převážně negativního charakteru, 

které vylučují jeho odpovědnost za vzniklou újmu. Soukromoprávní odpovědnost je 

v obecné rovině založena na presumpci zavinění (subjektivní odpovědnost), a proto 

škůdce prokazuje, že škodu nezavinil a využívá své možnosti vyvinění se (exkulpace). 

V případě objektivní odpovědnosti, která stanoví povinnost nahradit vzniklou újmu bez 

ohledu na zavinění, má škůdce možnost se liberovat.216 Další možností škůdce, jak se 

zprostit povinnosti k náhradě vzniklé újmy, je prokázání (spolu)zavinění poškozeného, 

neboť v rozsahu, ve kterém se na vzniku újmy podílel poškozený, se škůdce své 

povinnosti k náhradě újmy zprostí, a dále také pokud prokáže existenci okolností 

vylučujících protiprávnost.217 Škůdce přirozeně bude vyvracet i skutečnosti naplňující 

objektivní předpoklady odpovědnosti za vzniklou újmu. 

2.3.1 Otázka zavinění 

U případů obecné odpovědnosti za vzniklou újmu je nutné zkoumat také otázku 

zavinění, se kterou platné právo v daném případě vznik odpovědnosti spojuje. Zavinění 

je subjektivním předpokladem vzniku odpovědnosti představujícím vnitřní psychický 

vztah škůdce k protiprávnímu jednání, jeho následku a vzájemné příčinné souvislosti. 

Dle stupně intenzity vůle jednající osoby způsobit vznik újmy lze zavinění členit na 

úmyslné, a to dále na přímé a nepřímé, nebo nedbalostní, které může být ve formě 

vědomé či nevědomé nedbalosti,218 přičemž občanský zákoník u obecné odpovědnosti 

vychází z principu odpovědnosti za předpokládané zavinění nedbalostní. Zákonnou 

                                                 
216 J. Macur z postavení zavinění v právní konstrukci odpovědnosti za vzniklou újmu vyvozuje tři 

koncepce, a to subjektivní (odpovědnost bez zavinění není možná, protože subjekt si volí způsob svého 

chování), objektivní (odpovědnost je dána bez ohledu na zavinění) a smíšenou. Česká právní úprava 

vychází ze smíšené koncepce, kdy za výchozí úpravu právní odpovědnosti je stanovena odpovědnost 

subjektivní a objektivní odpovědnost představuje výjimky z ní. MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění 

v občanském právu. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1980, s. 186 – 187. 
217 Mezi takové okolnosti se dle J. Fialy řadí plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva, 

svépomoc, jednání v nutné obraně či krajní nouzi a svolení poškozeného. FIALA, Josef. Občanské právo: 

výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31. 5. 2012. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012, xxxi, 965 s. ISBN 978-80-7357-948-7. 
218 Pokud jednající věděl, že může způsobit újmu a chtěl ji způsobit, jedná se o úmysl přímý. O úmysl 

nepřímý jde tehdy, jestliže jednající věděl, že může způsobit újmu a pro případ, že ji způsobí, byl s tím 

srozuměn. Pokud jednající věděl, že může způsobit újmu, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že 

ji nezpůsobí, jedná se o vědomou nedbalost. O nevědomou nedbalost jde tehdy, jestliže jednající nevěděl, 

že může způsobit újmu, ačkoliv to vzhledem k okolnostem a svým poměrům vědět měl a mohl. 

U nedbalostní formy zavinění není přítomna volní složka – vůlí škůdce není způsobit poškozenému 

škodlivý následek.  
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presumpci zavinění však nelze vztahovat na úmyslné zavinění, jehož prokázání 

v případě, kdy je úmyslné jednání předpokladem vzniku povinnosti k náhradě újmy, tíží 

poškozeného. Úprava problematiky presumpce zavinění de lege lata se vztahuje 

paušálně na celou oblast subjektivní odpovědnosti, nikoliv pouze na vybrané vztahy. 

Jde o předpoklad vyvratitelné domněnky, že pokud škůdce nejedná tak, jak lze 

důvodně očekávat od osoby průměrných vlastností v soukromém styku, má se za to, že 

jedná nedbale (formou prosté nedbalosti). To platí i v případech, kdy škůdce dá najevo 

zvláštní znalost, dovednost či pečlivost a jedná-li bez nich, jedná nedbale, což jde k jeho 

tíži. 219 Dále se má za to, že ve styku s jinou svéprávnou osobou může každý důvodně 

očekávat, že tato osoba má rozum průměrného člověka a zároveň schopnost užívat jej 

s běžnou péčí a opatrností.220 Uplatnění domněnek připadá v úvahu v situaci, kdy bylo 

prokázáno porušení právní povinnosti, vznik škody221 a vzájemná příčinná souvislost.  

Důkazní břemeno k vyvrácení domněnky zavinění nese škůdce.222 Pokud se chce 

vyvinit z odpovědnosti za škodu (exkulpovat), musí prokázat, že učinil vše, co je možné 

požadovat od každého v dané situaci a že se z jeho strany o nedbalostní jednání 

nejednalo.223 Jednající osoba tedy musí prokázat, že „(…) přes svou momentální 

nerozumnost a neopatrnost nebylo s ohledem na její osobní poměry a okolnosti případu 

možné předpokládat způsobení škody porušením zákonem uložené povinnosti.“224 

Užití domněnky presumující nedbalostní zavinění svědčí poškozenému, přináší 

mu právní jistotu, protože poškozený není povinen prokazovat deliktní způsobilost 

                                                 
219 § 2911 a § 2912, § 5 odst. 1 OZ 
220 § 4 odst. 1 OZ 
221 „Jestliže poškozený prokáže v občanském soudním řízení vznik škody, ale neprokáže její výši 

uplatněnou v žalobě, přizná soud náhradu škody ve výši, jež byla prokázána; ohledně té části škody, jejíž 

výši lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo ji nelze zjistit vůbec, může soud s přihlédnutím 

k výsledkům provedeného dokazování použít ustanovení § 136 OSŘ.“ VOJTEK, Petr. Přehled judikatury 

ve věcech náhrady škody. Praha: ASPI, 2006, 711 s. ISBN 80-7357-194-3, s. 625. 
222 Ke vzniku povinnosti náhrady škody se podle PETL v otázce rozložení důkazního břemene mezi 

strany sporu uplatňuje pravidlo, že poškozený prokazuje porušení právem chráněného zájmu, škodu 

a příčinnou souvislost mezi nimi. V otázce zavinění většina evropských právních řádů, z nichž PETL 

vycházejí, na rozdíl od české právní úpravy požaduje, aby poškozený prokázal i tento předpoklad vzniku 

odpovědnosti k náhradě škody. 
223 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4963/2009, ve kterém se mj. 

stanoví, že povinnost tvrzení a důkazní povinnost ohledně neexistence zavinění, a to ani ve formě 

nevědomé nedbalosti, je na straně škůdce. 
224 ACHOUR, Gabriel a Martin PELIKÁN. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních 

a obchodních vztazích. Vydání: první. Ostrava: Key Publishing, 2015, 275 stran. ISBN 978-80-7418-231-

0, s. 29. 
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škůdce, a chrání ho tak před případným stavem důkazní nouze, ve kterém se však 

poměrně lehce může ocitnout škůdce při snaze o vyvinění se. Škůdce prokazuje, že není 

deliktně odpovědný (ať už pro nedostatek věku, z důvodu jeho duševní poruchy, 

nepředvídatelnosti vzniku škody pro jeho osobu nebo pro absenci volního jednání) 

a nebyl tedy schopen rozeznat následky svého jednání nebo je ovládnout. Některé 

skutečnosti týkající se duševní poruchy či věku škůdce lze prokázat za pomoci 

veřejných listin či osob znalců relativně snadno, ovšem prokázání dalších skutečností 

může škůdci činit nemalé obtíže (např. že jednal pod hrozbou násilí anebo že pro osobu 

jeho vlastností nebyla škoda předvídatelná jako pravidelný následek předmětného 

jednání). 

Odpovědnost za újmu způsobenou porušením zákona nebo dobrých mravů je 

odpovědností subjektivní, vyžaduje se prokázat zavinění škůdce.225 Oproti tomu 

porušení smluvní odpovědnosti je odpovědností objektivní,226 povinnost 

k náhradě škody (či odčinění újmy) vzniká ze zákona bez ohledu na zavinění. Koncepce 

objektivní odpovědnosti představuje výjimky z výchozí (obecné) subjektivní 

odpovědnosti založené na presumpci zavinění a lze ji vyvozovat pouze v případech, kdy 

je stanovena právním předpisem. Škůdce není za škodlivý následek odpovědný, 

prokáže-li některý ze zákonných liberačních důvodů stanovených v souvislosti 

s konkrétní skutkovou podstatou objektivní odpovědnosti. Liberačním důvodem, který 

v případě porušení smluvní odpovědnosti umožňuje škůdci se za určitých okolností 

zprostit objektivní odpovědnosti, je prokázání skutečnosti, dle které „(…) mu ve splnění 

povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 

smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“227
 Dalším liberačním důvodem 

může být skutečnost, že škůdce prokáže, že by ke škodě došlo i jinak nebo že škodě 

                                                 
225 § 2909 a § 2910 OZ 
226 Jako další příklady objektivní odpovědnosti za vzniklou újmu, kterou zákon zvlášť stanoví (§ 2895 

OZ), lze uvést zvláštní případy povinnosti k náhradě škody - za škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným (§ 2925 OZ), za škodu způsobenou provozní činností (§2924 OZ), za škodu z provozu 

dopravních prostředků (§ 2927 OZ) nebo za škodu způsobenou vadou výrobku (§ 2939 - § 2943 OZ) aj. 
227 § 2913 odst. 2 OZ  
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nemohl ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.228 

Existenci liberačních důvodů je povinen tvrdit a prokazovat škůdce. „Důvodem 

přísnějšího posuzování povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením smluvní 

povinnosti je zejména dobrovolné převzetí takové povinnosti, garance škůdce za její 

splnění a tedy i logické zvýšené očekávání splnění povinnosti ze strany poškozeného.“229 

Smluvní strany si však mohou sjednat i režim odlišný, nelze se ale předem vzdát práva 

na náhradu újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Dalším limitem zákonné 

úpravy je, že k ujednání, která by předem vylučovala či omezovala povinnost k náhradě 

újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech nebo právo slabší strany na 

náhradu jakékoliv újmy, se nepřihlíží.230 

V některých případech dojde ke vzniku újmy, i když se daný subjekt chová 

v souladu se svými povinnostmi, a přesto je za vzniklou újmu odpovědný. 

Odpovědností, jíž se nelze za žádných okolností zprostit, je tzv. absolutní objektivní 

odpovědnost. Např. provozovatel činnosti, s níž je obvykle spojeno odkládání věcí, má 

povinnost nahradit případnou újmu z toho vzniklou. Musí být přitom ale splněny 

všechny zákonné podmínky deliktní odpovědnosti. Břemeno tvrzení a důkazní zde nese 

poškozený.  

Pokud škodu způsobí více škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně v rámci 

tzv. solidární odpovědnosti.231 Poškozený má možnost domáhat se plné náhrady škody 

na kterémkoliv z odpovědných subjektů. Takový subjekt nemůže poškozenému jeho 

požadavek k celé náhradě škody odmítnout a odkázat jej s dílčími nároky na ostatní 

škůdce. Právní úprava zde přiznává poškozenému výhodnější postavení a větší naději na 

úspěšné domožení se náhrady škody na škůdcích, protože poškozený si svým 

rozhodnutím vybírá, jak a proti komu bude celý nárok vymáhat (vhodná je osoba, jíž lze 

odpovědnost za vzniklou škodu bezpečně prokázat, či osoba, která je majetná).232 Pokud 

jeden ze škůdců nahradil poškozenému celou škodu, probíhá vzájemné vypořádání 

                                                 
228 § 2944, § 2946 odst. 2 OZ 
229 ACHOUR, Gabriel a Martin PELIKÁN. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních 

a obchodních vztazích. Vydání: první. Ostrava: Key Publishing, 2015, 275 stran. ISBN 978-80-7418-231-

0, s. 25.    
230 § 2898 OZ 
231 § 2915 odst. 1 OZ 
232 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 

2. vyd. Praha: Beck, 2009, 2 sv. ISBN 978-80-7400-108-6. §1-459. 
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škůdců podle účasti na způsobení vzniklé škody. Není-li možné účast přesně určit, 

přihlédne se k míře pravděpodobnosti.233  

2.3.1.1 Tzv. obrácení důkazního břemene 

I přesto, že v civilním deliktním právu roste počet skutkových podstat objektivní 

odpovědnosti, základem deliktní i smluvní odpovědnosti za škodu zůstává koncept 

zavinění. Zavinění je základním sociálním a etickým důvodem připsatelnosti škody.  

Podle hypotézy J. Macura je důkazní břemeno ryze procesní povahy, což 

znemožňuje, aby bylo děleno, přenášeno, přesouváno či obráceno. J. Macur uznává 

různé možnosti uplatnění důkazního břemene, neboť jsou rozdílné situace, kdy zavinění 

škůdce musí dokazovat poškozený a kdy škůdce musí prokazovat svou nevinu, 

a dostává se tak k hypotéze, že presumpce zavinění je hmotněprávním institutem, avšak 

důkazní břemeno je institut procesní.234 Pokud totiž procesní právo stanoví, že dokázat 

určité skutečnosti musí ten, který se jich při zdůvodňování svého nároku dovolává, pak 

obsah hmotněprávních nároků, kterými je podmíněn jejich vznik, určuje hmotné právo. 

Povinnost škůdce dokázat svoji nevinu není obrácením důkazního břemene, ale je 

v souladu s výše uvedeným principem tvrzením určité hmotněprávní skutečnosti, ze 

které pro škůdce vyplývá určité oprávnění, a to zproštění odpovědnosti. Jinak řečeno 

presumpce zavinění je jen odlišným způsobem rozvržení důkazního břemene 

nezakládajícím jeho obrácení (k obrácení důkazního břemene by mohlo dojít výlučně 

prostřednictvím procesněprávních norem). 

Rozdílná od naší statické koncepce důkazního břemene je úprava vzniku 

povinnosti náhrady škody podle PETL, pro kterou se jako předpoklady jejího vzniku 

                                                 
233 „Rozlišení poměru účasti každého ze žalovaných, tedy toho, jakým konkrétním způsobem se na vzniku 

škody konkrétní škůdce podílel, má význam pouze z hlediska vymezení poměru, v jakém se žalovaní 

účastnili na vzniku škody, tedy k jejich vzájemného uspořádání. Nicméně v řízení o nároku poškozeného 

na náhradu škody proti solidárně odpovědným škůdcům se poměr, v jakém každý z nich za škodu 

odpovídá podle účasti na jejím vzniku, neřeší. Výše podílu se většinou řídí tím, co se zdá být spravedlivé 

ve světle konkrétní povinnosti škůdců vzhledem k jejich vlastnímu stupni zavinění a všem dalším příčinám, 

které důvodně zakládají nebo omezují jejich povinnost k náhradě škody.“ VÍTOVÁ, Blanka, Jakub 

DOHNAL a Jan KOTULA. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku: 

komentář k § 2894 až § 2971: metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 1. 

vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2015, 335 stran. ISBN 978-80-7263-940-3, s. 75 – 76.; 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 8. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2126/2000. 
234 MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 

1980. 
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vyžadují porušení právem chráněného zájmu, škoda, příčinná souvislost mezi nimi 

a kromě případů objektivní odpovědnosti i zavinění. V otázce důkazního břemene 

v zásadě platí požadavek, že poškozený prokazuje první tři uvedené předpoklady. 

V otázce zavinění většina evropských právních řádů, z nichž PETL vycházejí, požaduje, 

aby žalobce (poškozený) prokázal i tento předpoklad vzniku odpovědnosti náhrady 

škody.235 Obrácení důkazního břemene ohledně zavinění je možné v případě subjektivní 

odpovědnosti pouze v situacích, kdy je vzhledem k závažnosti nebezpečí, jež předmětné 

jednání představuje, vyšší míra rizika než obvykle. Jde o fakultativní prostředek k řešení 

odpovědnostních vztahů na hranici mezi odpovědností subjektivní a objektivní. Ani 

PETL neobsahují taxativní výčet situací, kdy má dojít k obrácení důkazního břemene, 

ale podmiňují ho závažností nebezpečí v konkrétní situaci. O tomto faktu rozhoduje ad 

hoc soudce.236 Možnost obrácení důkazního břemene upřednostňuje zájmy poškozeného 

před zájmy škůdce a zvyšuje možnost kompenzace vzniklých škod, lze ji využít, pokud 

škoda (či újma) vznikla při hrubém porušení povinností povolání, z důvodu ochrany 

spotřebitele a při uplatňování odpovědnosti za vadu výrobku.237  

2.4 Uplatnění nároku poškozeného vůči škůdci ve sporném řízení 

Podle platné právní úpravy občanského zákoníku má každý, kdo se cítí ve svém 

právu zkrácen, právo domáhat se ochrany u orgánů veřejné moci, zejména soudů238 

a může přitom důvodně očekávat obdobné rozhodnutí jako u právních případů se 

shodnými podstatnými znaky. V opačném případě má právo na přesvědčivé vysvětlení 

důvodu odlišného rozhodnutí. Posílení jednotnosti a předvídatelnosti v rozhodování 

soudů je zvláště významné ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, neboť došlo 

v souvislosti s novou právní úpravou ke značnému posílení možnosti individuálního 

posouzení soudem (dříve byl soud v případech náhrady újmy na zdraví vázán 

                                                 
235 M., Vlasák. Náhrada škody způsobené provozní činností-nad jedním rozhodnutím. Právní rozhledy. 

2008, (6): 201 - 207. 
236 Výkladovým prostředkem je ustanovení 4:201 odst. 2 PETL: „Závažnost nebezpečí je stanovena podle 

závažnosti možné škody v daných případech, jakož i pravděpodobnosti, že taková škoda může skutečně 

vzniknout.“ 
237 LAVICKÝ, Petr a Jiří SPÁČIL. Macurův jubilejní památník: k nedožitým osmdesátinám profesora 

Josefa Macura. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 258 s. ISBN 978-80-7357-542-7 

s. 87 – 95. 
238 § 12 OZ 
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podzákonným předpisem).239 Procesní postavení poškozeného při vymáhání nároků na 

náhradu újmy však zůstává poměrně obtížné. Ve sporném řízení je zatížen povinností 

tvrzení i povinností důkazní, což může být komplikované zejména u prokazování 

zavinění (je-li požadováno jako podmínka odpovědnosti). Na škůdce přechází důkazní 

břemeno pouze při prokazování existence exkulpačního důvodu. 

Byla-li škoda nebo nemajetková újma způsobena trestným činem, může 

poškozený uplatnit nárok na náhradu vzniklé újmy i v rámci trestního řízení vedeného 

proti pachateli trestného činu (tzv. adhezní řízení). Připojí-li se poškozený se 

svým nárokem na náhradu škody v trestním řízení, nelze pak ve stejném rozsahu, ve 

kterém bylo o náhradě škody již rozhodnuto, ještě podat žalobu v občanském soudním 

řízení, neboť uplatnění nároku tvoří překážku zahájení řízení. Je-li v trestním rozsudku 

odsuzujícím přesně vyčíslena škoda a její výše je uvedena jako kvalifikační moment 

(např. škoda velkého rozsahu, značná škoda), nejsou soudy v občanském soudním řízení 

touto částí výroku vázány, stejné platí pro závěry trestního orgánu týkající se zavinění 

poškozeného. Dále soudy v občanském řízení nejsou vázány výší náhrady škody 

přiznané v adhezním řízení, tvrdí-li poškozený, že utrpěl škodu vyšší. Rozhodnutími 

správních orgánů o uložení pokut v blokovém řízení nejsou soudy vázány, jestliže však 

tato rozhodnutí nabyla právní moci, soudy z nich vycházejí. 240 

V případech, kdy jednání způsobující škodu bylo příslušnými orgány posouzeno 

jako trestný čin, přečin nebo přestupek, je soud v občanském soudním řízení o náhradu 

škody rozhodnutím těchto orgánů vázán241 např. v určení osoby pachatele, vzniku 

škody, příčinné souvislosti, neboť nutným předpokladem vydání tohoto rozhodnutí je 

zjištění objektivní pravdy. Naopak soud v občanském soudním řízení není vázán 

rozhodnutím v trestním řízení o zproštění obžaloby z trestného činu, nesmí se s ním ale 

dostat do rozporu, např. pokud dle rozsudku v trestním řízení skutek nespáchal 

obžalovaný nebo se skutek, z něhož je vyvozován nárok na náhradu škody vůbec nestal. 

Dále soud není vázán tím, že trestní stíhání proti škůdci bylo zastaveno, nebo že nebylo 

                                                 
239 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění – tzv. náhradová vyhláška, zrušena OZ. 
240 § 135 odst. 2 OSŘ 
241 § 135 odst. 1 OSŘ 
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vůbec zahájeno. 242 Tyto skutečnosti neovlivňují možnost vzniku povinnosti k náhradě 

škody a soud si musí prejudiciální otázku v civilním řízení posoudit sám. Pro účely 

rozhodování o náhradě škody není soud vázán ani odůvodněním trestního rozsudku. 

V teorii se také dovozuje, že nelze nikdy prejudiciálně posuzovat otázky, o kterých soud 

rozhoduje s konstitutivním účinkem.  

2.4.1 Žaloba na náhradu škody 

Žalobce se obrací na soud s návrhem na zahájení řízení.243 Povinné náležitosti 

žaloby se týkají přesného vymezení jednotlivých stran, předmětu žaloby a žalobního 

důvodu, včetně specifikace újmy a alespoň přibližného vyčíslení jednotlivých 

peněžitých nároků.244  Předmětem žaloby je konkrétní požadavek uplatňovaný 

žalobcem (žalobní petit), který je třeba individualizovat vymezením skutkových 

okolností, na jejichž základě je nárok uplatňován.245 V určitých případech je žádoucí 

uvést právní kvalifikaci, aby bylo zřejmé, který z nároků je žalobou uplatňován, neboť 

poškozený může uplatňovat několik dílčích nároků (např. v žalobě na náhradu újmy 

způsobené ublížením na zdraví může poškozený žádat bolestné, náhradu za ztížení 

společenského uplatnění, náhradu účelně vynaložených nákladů za léčení aj.). Žalobce 

musí již v žalobě splnit povinnost tvrzení, tedy vylíčit skutkové okolnosti věci, 

a povinnost důkazní spočívající v označení důkazů na podporu svých tvrzení. 

Při rekodifikaci soukromého práva246 došlo k přesunu příslušnosti k rozhodování 

sporů na ochranu osobnosti z krajských soudů na okresní.247 To značně ulehčuje 

uplatnění nároku poškozeného vůči škůdci v případě uplatňování více různých nároků, 

neboť již nemusí podávat více žalob z důvodu rozdílné věcné příslušnosti soudů (dříve 

docházelo k situacím, že totožný skutek, kterým byla poškozenému způsobena škoda 

a zároveň i nemajetková újma na jeho osobnostních právech, projednávaly oba soudy 

                                                 
242 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 25 Cdo 833/2012. 
243 § 79 odst. 1 OSŘ 
244 Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 14. 3. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2769/2010 vyslovil názor, že: 

„Požaduje-li žalobce peněžité plnění, musí být ze žaloby patrno i to, jakou částku mu žalovaný má 

zaplatit; nemůže-li žalobce svůj peněžitý nárok přesně vyčíslit, musí jej uvést alespoň v přibližné výši.“ 
245 V usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. III. ÚS 487/04 ústavní soud vyslovil 

názor, že „(…) za předmět žaloby nelze obecně považovat pouze obsah petitu, ale i jeho skutkové 

odůvodnění.“ 
246 dříve zákon č. 40/1964 Sb., nyní zákon č. 89/2012 (občanský zákoník) 
247 srov. § 9 odst. 2 OSŘ 
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samostatně). Spojení žaloby na náhradu škody a na odčinění nemajetkové újmy v jedno 

soudní řízení odstraňuje nutnost dvojího dokazování. Místní příslušnost je dána místem 

bydliště žalovaného, popř. místem, kde došlo k události zakládající nárok poškozeného 

na náhradu újmy.248 

Procesněprávní vztah mezi žalovaným a žalobcem vzniká doručením žaloby 

žalovanému a je založen na principu rovnosti. 249 Nejde pouze o formální rovnost 

v právech, ale i v rovné příležitosti k uplatňování svého nároku. Třetím subjektem 

procesněprávního vztahu je soud. Předmětem je zjištění existence nebo neexistence 

konkrétního hmotněprávního vztahu – odpovědnostního vztahu mezi žalobcem 

a žalovaným. Jeho obsahem jsou procesní práva (např. podat odvolání, právo na 

zastupování aj.), jednoznačně vymezené povinnosti (např. zamezit průtahům v řízení, 

vysvětlovací povinnost, ediční povinnost, řádné vedení sporu, dostavit se k jednání, 

povinnost tvrzení a důkazní povinnost, povinnost pravdivosti250) a břemena. Procesní 

povinnosti ukládají procesní straně určitým způsobem jednat, procesní břemena 

postihují nečinnost procesní strany251 a jsou důsledkem uplatňování zásady projednací. 

Rozložení důkazního břemene mezi strany sporu je standardní a bylo o něm pojednáno 

v předchozích podkapitolách 2.2 Skutečnosti prokazované poškozeným a 2.3 Skutečnosti 

prokazované škůdcem.  

Břemeno substancování se vztahuje ke kvalitě relevantních informací, které při 

plnění povinnosti tvrzení a důkazní musí obě strany vnést do řízení. Procesní strany tak 

mají odpovědnost za úplnost a určitost učiněných tvrzení, které umožňují jejich 

prozkoumatelnost. Břemeno substancování má dynamickou povahu, „přechází“ 

                                                 
248 § 85 odst. 1; § 87 písm. a) OSŘ 
249 § 18 OSŘ 
250 Povinnost pravdivosti není současným zněním OSŘ stranám sporu výslovně uložena, ačkoliv před 

novelou z. č. 171/1993 Sb. tomu tak bylo. Tuto změnu ovšem nelze chápat jako připuštění subjektivního 

práva lhát. Dle P. Lavického je „(…) opuštění důrazu na povinnost pravdivosti jedním z projevů 

hlubokého úpadku současného českého civilního procesu (…)“ a dále jde o „(…) projev nekoncepčnosti 

a absence hodnot při postupných novelizacích občanského soudního řádu.“ Za vyjádření povinnosti 

pravdivosti lze pokládat čl. 90 Ústavy ČR vyslovující požadavek na to, aby soudy poskytovaly zákonem 

stanoveným způsobem ochranu právům, neboť účelem civilního procesu je poskytování ochrany 

subjektivním soukromým právům A bez zmiňované povinnosti by nebylo možné jej dosáhnout. 

LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA 

a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 268 

stran. ISBN 978-80-210-7601-3, s. 58. 
251 MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 158 s. 

ISBN 80-210-0740-0. 
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postupně z jedné procesní strany na druhou upřesňováním a doplňováním jejich 

skutkových přednesů.252 Požadavek úplnosti je naplněn, jestliže tvrzení „(…) pokryje 

všechny skutkové znaky právní normy, na níž se bezprostředně zakládá uplatňovaný 

nárok nebo subjektivní právo.“253  

Složitější je situace ohledně požadavku určitosti. Přístupy právní teorie i soudní 

praxe se v této otázce značně liší. Míra stupně určitosti, který se v daném případě 

aplikuje, by měla být vždy přiměřená povaze projednávaného případu. Je nutno také 

zohlednit možnosti jednotlivých účastníků sporu. 

Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04 

konstatoval, že: „(…) je věcí obecných soudů, aby s ohledem na konkrétní případ 

zvážily rozložení důkazního břemene mezi účastníky řízení.“ Možnosti tzv. přenesení 

důkazního břemene např. v případě, že poskytovatel zdravotní péče nezpřístupní 

dokumentaci pacientovi nebo v případě neúplné či ztracené zdravotní dokumentace, je 

nakloněna i akademická veřejnost.254 

Žalobce musí dokázat vznik konkrétní škody v důsledku jednání žalovaného, ale 

nemusí dokazovat vnitřní vztah žalovaného ke škodě, tedy zavinění. Žalobce nemusí 

tvrdit ani to, že k zavinění žalovaným došlo. Právní norma předpokládá, že žalobce 

prokázal zavinění škody žalovaným. Dochází tak k přerozdělení důkazního břemene 

mezi strany přímo ze zákona, který dělí skutek na samostatné složky. Složkou vnější je 

projev vůle, který navozuje právo poškozeného na náhradu škody, a složkou vnitřní je 

vůle samotná, která je přímo nepoznatelná a její zjišťování a prokazování by bylo pro 

žalobce obtížné. Soud tak při rozhodování vychází ne z absolutní jistoty, ale 

z pravděpodobnosti. Pro část skutku se uplatní vyvratitelná právní domněnka, že 

žalovaný škodu z nedbalosti skutečně zavinil. 

                                                 
252 MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2000, 253 s. ISBN 80-210-2276-0, s. 70. 
253 Srov. MACUR, Josef. Břemeno substancování v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie 6 -

7/1999, s. 10. 
254 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011, 211 s. ISBN 978-80-7357-643-1. 
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„Ve sporech o náhradu škody se u nás i v zahraničí uplatňuje koncepce dělení 

důkazního břemene podle tzv. oblastí nebezpečí,“255 která zohledňuje důkazní nouzi 

žalobce, požadavek předcházení sporům o náhradu škody a skutečnost, že blíže 

k důkazu má žalovaný. Proto je vhodné v těchto případech alespoň zčásti přenést 

důkazní břemeno na žalovaného.256   

2.4.2 Náhrada újmy za zmařený důkaz 

V případech, kdy jedna z procesních stran úmyslně upraví či znemožní použití 

dokumentace jako důkazního prostředku a způsobí tak vznik informačního deficitu 

druhé straně, vznikají negativní následky, které se nejvíce projevují v rámci sporného 

řízení. Tyto následky mohou být v průběhu sporného řízení kompenzovány řadou 

procesních nástrojů závislých na úvaze soudu (např. aplikace skutkových domněnek) 

a na konkrétních skutkových okolnostech tak, aby byly získány nezbytné relevantní 

informace a dostálo se zásadě nemo turpitudem suam alegare potest.257 „Jednání osoby 

spočívající v záměrném zadržování podstatné informace relevantní z hlediska 

případného soudního řízení může být považováno za protiprávní jednání a být důvodem 

vzniku povinnosti k náhradě újmy. Obdobně je pak třeba pohlížet i na situace, kdy 

procesní strana úmyslně či z nedbalosti manipuluje s důkazními prostředky, nad nimiž 

má výlučnou kontrolu.“258 

Podle A. Valuše „(…) je možné se domnívat, že zničení důkazu je podřaditelné 

pod obecnou skutkovou podstatu povinnosti k náhradě újmy obsaženou v ustanovení 

§ 2910 OZ.“259 Zmaření důkazu je nepochybně protiprávním jednáním, prokázání 

příčinné souvislosti mezi ním a vzniklou újmou je závislé na konkrétním případě 

a zavinění se presumuje. Vzniklá újma je relevantní pouze v situaci, kdy by na základě 

zmařeného důkazu bylo možné dospět k závěru o vzniku povinnosti žalovaného 

k náhradě újmy žalobci, a v důsledku zmaření byla žalobcova šance na úspěch ve věci 

                                                 
255 MACUR, Josef. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2000, 253 s. ISBN 80-210-2276-0, s. 51. 
256 srov. MACUR, Josef. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1996, 162 s. ISBN 80-210-1403-2 s. 92 – 98. 
257 nikdo nesmí mít prospěch ze svého protiprávního jednání 
258 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 

Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, s. 203. 
259 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. 

Praha: Leges, 2014, 240 s. ISBN 978-80-7502-045-1, s. 206. 
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znemožněna. Tuto otázku soud posuzuje jako otázku předběžnou.260 Obtížné je 

i vyčíslení újmy, neboť její výši vzhledem k nemajetkovým nárokům nelze jednoznačně 

stanovit, ale je posuzována podle zásad plné kompenzace a slušnosti.   

2.4.3 Náhrada újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení  

Při stanovení způsobu a výše zadostiučinění je nutno zohlednit okolnosti vzniku 

újmy, zejména formu a intenzitu neoprávněného zásahu. K otázce, zda náhrada škody či 

nemajetkové újmy má mít sankční či reparační, resp. satisfakční (u nemajetkové újmy) 

charakter zaujímá průlomové stanovisko Ústavní soud České republiky v rozhodnutí ze 

dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09. Podle něj je základním hlediskem pro stanovení 

výše přiměřeného zadostiučinění závažnost intenzity zásahu do osobních práv člověka, 

zejména jeho lidské důstojnosti. Tato hodnota je těžko vyčíslitelná či nahraditelná 

a soudy mají povinnost poskytnout této oblasti soukromého života zesílenou ochranu.261 

Právní teorie i soudní judikatura upřednostňují u náhrady nemajetkové újmy 

funkci satisfakční, tj. účinně vyvážit a zmírnit nepříznivý následek neoprávněného 

zásahu, neboť ji nelze přesně kvantifikovat ani odškodnit. Zároveň by měla náhrada 

plnit preventivně-sankční funkci spočívající v odrazování od protiprávního jednání, tedy 

od narušování chráněných osobnostních statků. Výši náhrady určuje zejména míra 

zavinění původce zásahu, zvažuje se také zlý úmysl nebo sledování vlastního prospěchu 

škůdce (např. reklama). Zároveň nemůže být pro poškozeného zřejmým bezdůvodným 

obohacením a pro škůdce likvidační (vyjma případů, kdy na tom škůdce založil 

podnikání, např. bulvární tisk). 

Problematika náhrady újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení tvoří zvláštní 

oblast, ve které došlo z hlediska praxe k jedné z nejpodstatnějších změn. Z důvodu 

závažnosti takto vzniklé nemajetkové újmy nelze vycházet pouze z obecné úpravy 

odpovědnosti za újmu, neboť lidské tělo není věcí. V předchozí právní úpravě bylo 

rozděleno právo poškozeného na náhradu škody na zdraví a na náhradu související 

nemajetkové újmy. Škodu na zdraví bylo možné nahradit formou náhrady účelně 

vynaložených nákladů spojených s léčením, ušlého zisku, náhrady ztráty na výdělku za 

                                                 
260 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2213/2005. 
261 Čl. 1. odst. 1 a čl. 4 Ústavy ČR 
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dobu pracovní neschopnosti a po pracovní neschopnosti,262 paušální odškodnění 

bolestného a ztížení společenského uplatnění, náhrady ztráty na důchodu a odbytného. 

V případě usmrcení byla též přiznána náhrada účelně vynaložených nákladů spojených 

s pohřbem, jednorázová částka pozůstalým a také náhrada nákladů na výživu 

pozůstalým. Bolestné a ztížení společenského uplatnění bylo jednorázově 

odškodňováno pevnými částkami za škodu usmrcením a na základě tzv. náhradové 

vyhlášky. Tato vyhláška určovala výši náhrady paušálně podle druhu újmy a bodového 

ohodnocení lékařem. Náhrady tak nebylo možno přizpůsobit konkrétním okolnostem 

jednotlivých případů. Oproti tomu právo na kompenzaci za způsobenou nemajetkovou 

újmu bylo vyvozováno z porušení práva na ochranu osobnosti263 a bylo chápáno jako 

samostatné, oddělené od práva na náhradu škody. 

Podle judikatury Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České 

republiky je však toto oddělování uvedených práv poškozeného vytvářeno uměle a je 

v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a s většinou ostatních 

evropských právních úprav, které je naopak pokládají za vnitřně nedílný celek. Z této 

koncepce také vychází současná právní úprava občanského zákoníku, která chápe právo 

na finanční náhradu majetkové újmy související s poškozením zdraví jako komplexní 

nárok, který se odškodňuje vcelku. Proto nevytváří oddělenou kategorii náhrady 

bolestného a ztížení společenského uplatnění. 

Tzv. náhradová vyhláška byla rekodifikací občanského zákoníku zrušena bez 

náhrady, neboť dle důvodové zprávy k současnému občanskému zákoníku „rozhodnutí 

jednotlivého právního případu náleží jen soudci a zákonodárná moc, natož moc 

výkonná nemá v působnosti nařizovat soudu, jak má jednotlivý případ rozhodnout. 

Soukromý život je nekonečně variabilní a snaha po jeho nivelizaci v záležitostech tak 

navýsost individuálních jako jsou bolest, důsledky újmy na zdraví pro další budoucnost 

postiženého nebo ztráta blízkého člověka není důvodná.“264  

                                                 
262 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 25 Cdo 788/2012.  
263 §13 odst. 2 a 3 OZ 
264 Důvodová zpráva k OZ  [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupné 

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 577. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Výkonná moc stanovením paušální výše náhrady nepřijatelně omezovala soudy 

v možnosti přisoudit spravedlivou a dostatečnou náhradu újmy, zejména v případech 

závažných trvalých následků. Zároveň se zrušením tohoto přístupu byl ale také zrušen 

propracovaný systém kritérií ke stanovení rozsahu a výše náhrad. Řešení těchto otázek 

je nyní úkolem soudní výkladové praxe, kterou postupně sjednotí judikatura. Soudy 

mohou při výpočtu bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění vycházet 

z nezávazné metodické pomůcky Nejvyššího soudu ČR265 – Metodiky k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví (při bolesti a ztížení společenského uplatnění dle § 2958 

OZ).266  

Metodika je prostředkem ke zvýšení právní jistoty pro všechny zúčastněné 

subjekty, předvídatelnosti rozhodnutí a východiskem pro mimosoudní řešení sporů. Pro 

kompenzaci bolesti je určujícím systémem bodový systém (převzatý z tzv. náhradové 

vyhlášky) zohledňující příčinu vzniku újmy a stanovující klasifikaci bolestivých stavů 

podle postižení jednotlivých částí těla. Kdežto při posuzování kompenzace ztížení 

společenského uplatnění je hlavním aspektem, který je třeba zohlednit, následek. 

Příčina, jež poškozenému způsobila trvalý zásah do jeho života, není z tohoto hlediska 

rozhodující, ale je důležité, aby překážky (jednotlivá omezení lidského života, 

tzv. domény), které mu způsobila, byly dostatečně kompenzovány. K hodnocení této 

újmy lze přistoupit až s určitým časovým odstupem, a to v době, kdy se zdravotní stav 

poškozeného relativně ustálí a bolest stabilizuje (obvykle po uplynutí jednoho až dvou 

let) a je možné posoudit důsledky na jeho život. Pro kompletní výpočet úhrady 

nemajetkové újmy dle vah jednotlivých domén slouží aplikace Nejvyššího soudu ČR 

dostupná na portálu www.ztizeni.cz. Přístup k ní však není bezplatný, jak by se možná 

očekávalo, ale je podmíněn koupí certifikátu. Poškození a jejich rodinní příslušníci zde 

tak bez dalšího nezískají ani rámcovou představu o možné výši jejich nároku. Samotná 

                                                 
265 Podle P. Vrchy „zpracování materiálu bez účasti (především) ČLK postupně vede k (někdy i ostrým) 

nesouhlasům z řad odborné (lékařské) veřejnosti. Představenstvo České lékařské komory na svém jednání 

dne 2. 10. 2015 vyslovilo nesouhlas s existencí znaleckého odvětví stanovení nemajetkové újmy na zdraví, 

když má za to, že závažnost takové újmy musí posuzovat lékař, do jehož oboru postižení zdraví náleží.“ 

VRCHA, Pavel. Tzv. "Metodika Nejvyššího soudu v praxi" Více zde: http://vrcha.webnode.cz/news/tzv-

metodika-nejvyssiho-soudu-v-praxi/ [online]. [cit. 2015-11-07] Dostupné 

z: http://vrcha.webnode.cz/news/tzv-metodika-nejvyssiho-soudu-v-praxi/ 
266 Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 

§ 2958 občanského zákoníku) [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/ 

JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika 
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nabídka přístupu ke zmiňované aplikaci je rozčleněna na kategorie dle typu 

využívajícího subjektu na soudce, soudní znalce a pracovníky komerčních subjektů, 

kam lze zařadit také advokáty, jejichž prostřednictvím mohou dané informace zjistit 

i poškození.267 Pro účely stanovení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví se jako 

důkaz využívají znalecké posudky, které vypracovávají znalci z oboru zdravotnictví 

(odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví).268 

Otázkou, která i nadále zůstává, je, zda je možné paušálním stanovením výše 

bolestného dosáhnout plné kompenzace vytrpěných bolestí poškozeného, nebo zda je 

i nadále výše stanovená jednotlivými počty bodů podhodnocena. Po prostudování části 

B předmětné Metodiky, která se věnuje bodovému hodnocení bolesti, se domnívám, že 

současná úprava výše bolestného podhodnocena je (hodnota jednoho bolestného bodu 

představuje 1% z průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž 

vznikl nárok).269  

                                                 
267 Informační systém pro „Ocenění odškodňování újem na zdraví – ztížení společenského uplatnění 

(ZSU)“ [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://www.ztizeni.cz/nabidkovy_letak.pdf 

www.ztizeni.cz/nabidkovy_letak.pdf. 
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zdravi-zatim-zcasti-nehotova-ale-velmi-uzitecna-94311.html. 
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269 Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví je složena ze čtyř částí: 

A. Preambule (úvod, obecný výklad), B. Přehled bolesti (bodové hodnoty bolesti), C. Aktivity 

a Participace (část Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, ve verzi upravené 

pro účely hodnocení ztížení společenského uplatnění), D. Technická část (tvorba posudků a kvalifikace 

znalců). 



76 

 

Škůdce je dále povinen hradit také účelně vynaložené náklady spojené s péčí 

o osobu poškozeného nebo jeho domácnost a při usmrcení nebo zvlášť závažném 

ublížení na zdraví odčinit i duševní útrapy blízkých osob peněžitou náhradou. Pokud 

nelze určit výši náhrady, je stanovena dle zásad plné kompenzace a zásad slušnosti. 

V případě ublížení na zdraví právní úprava poškozenému přiznává také peněžité dávky. 

Jsou jimi náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, peněžitý důchod 

po skončení pracovní neschopnosti, příp. při invaliditě, náhrada za ztrátu na důchodu, 

výživa pozůstalých a v některých případech i odbytné (jednorázové plnění).270 

  

                                                 
270 § 2968 OZ 
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Závěr 

Oblast procesního dokazování ve sporech o náhradu škody představuje rozsáhlé 

téma, které v sobě skrývá značné množství sporných míst vzniklých nekoncepčními 

zásahy zákonodárce či jeho nedůsledností. 

Účelem procesního dokazování je pravdivé zjištění skutkových poznatků 

o rozhodujících skutečnostech, jež mají být podkladem pro spravedlivé, správné 

a zákonné rozhodnutí. Procesní dokazování je nástrojem, který je způsobilý k ochraně 

porušených či ohrožených subjektivních práv účastníků.  

Podle české právní úpravy je poškozený povinen prokazovat protiprávní jednání, 

vznik újmy a vzájemnou příčinnou souvislost. Na škůdci je pouze, aby prokázal 

neexistenci zavinění či naopak existenci liberačního důvodu, jež zákon předpokládá. 

Poškozený tedy již v žalobě plní svou povinnost tvrzení a důkazní povinnost ke 

třem objektivním znakům, avšak škůdce má povinnost tvrdit a prokazovat pouze jeden 

subjektivní znak, a to neexistenci zavinění (příp. existenci liberačního důvodu). Toto 

rozvržení se sice může zdát nerovné, ale je logické. Poškozený se jako žalobce obrací na 

soud se svým nárokem a žádá, aby bylo rozhodnuto v jeho prospěch. Musí tedy 

prokázat naplnění znaků konkrétní skutkové podstaty, o niž svůj požadavek k náhradě 

vzniklé újmy opírá. Prokazování subjektivních prvků by bylo pro poškozeného velmi 

obtížné a v některých případech i nemožné, proto mu současná právní úprava poskytuje 

výhodu v podobě presumovaného zavinění. Ovšem prokazování některých předpokladů 

vzniku obecné odpovědnosti za škodu na úroveň praktické jistoty, a nikoliv převažující 

pravděpodobnosti, se může leckdy pro poškozeného stát neproveditelným požadavkem. 

Tato přísná úprava míry důkazu je často důvodem, proč se poškozený ocitá 

v komplikované situaci, a v konečném důsledku může být překážkou ve spravedlivém 

řešení daného sporu. K situacím, kdy nebude možno dostát účelu občanského soudního 

sporu, tedy zajištění ochrany konkrétních subjektivních práv, by nemělo docházet, a je 

proto namístě se zamyslet nad možnými změnami v oblasti rozložení důkazního 

břemene mezi strany sporu či jinými mechanismy, jež by neúměrné zatížení 

poškozeného odstranily. 

S vývojem společnosti dochází ke změnám určitých hodnot, vztahů a potřeb 

a právní úprava by měla tyto změny a nové potřeby společnosti akceptovat a odrážet je 
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tak, aby bylo možné účinně poskytovat ochranu subjektivním právům a zajistit 

spravedlivé a zákonné rozhodování sporů. Občanskoprávní soudní spory jsou velmi 

různorodé. Individualizují se svými subjekty, předmětem a dalšími okolnostmi, z nichž 

některé mohou být důvodem, pro který by bylo vhodné z přísných požadavků právní 

úpravy slevit a snížit tak její rigidnost. 

Domnívám se, že oblastmi, o které by se mohlo jednat, jsou medicínskoprávní 

spory,271 kde je s ohledem na složitost biologických procesů pro poškozeného velmi 

složité prokázat např. příčinnou souvislost mezi jednáním zdravotnického zařízení 

(lékaře) a následkem. Modifikace základní úpravy rozložení důkazního břemene by 

poškozenému usnadnila, aby se domohl svého nároku na odškodnění způsobené újmy 

na zdraví, a vyvážila by jeho (většinou) nerovné postavení coby slabší strany ve sporu. 

Zmírnění požadované míry důkazu, a to právě pouze u prokazování příčinné souvislosti, 

by mohlo být jedním z takových nástrojů. Dalším nástrojem by mohlo být připuštění 

skutkových domněnek, čímž by byla založena procesní povinnost zdravotnického 

zařízení (lékaře) k vyvrácení příčinné souvislosti.272 Následující návrh řešení je zřejmě 

nejméně vhodný, neboť by mohl způsobit jistou míru nepředvídatelnosti soudního 

rozhodování, nicméně i on by mohl pomoci poškozenému z jeho složitého postavení 

týkajícího se rozvržení důkazního břemene. Pokud by právní normy formálně 

vyžadovaly vysokou míru důkazu, bylo by možné v praktickém rozhodování soudu 

využít zásady volného hodnocení důkazů. Soud by tak měl možnost ad hoc dovodit 

příčinnou souvislost i v diskutabilních případech, pokud by byl přesvědčen, že toto 

usnadnění obtížné úlohy poškozeného je v daném sporu namístě. Na dodržení 

teoretického požadavku postavení skutkových tvrzení najisto u všech předpokladů 

vzniku odpovědnosti k náhradě újmy kromě příčinného vztahu, kde by byla dostačující 

mírou důkazu převažující pravděpodobnost, lze trvat, protože v medicínskoprávních 

sporech je dosažení požadované míry důkazu u prokazování příčinné souvislosti v řadě 

případů nerealistické. Pouze pro úplnost uvádím, že prokazování následku a zavinění 

škůdce (je-li vyžadováno) není v soudních sporech o náhradu škody ve většině případů 

                                                 
271 Další oblastí jsou např. spory o náhradu škody na životním prostředí či spory o náhradu škody 

způsobené při výkonu veřejné moci.  
272 Navrhované mechanismy připouští např. švýcarský či německý právní řád (ustanovení § 286 a 287 

Zivilprozessordnung, ve znění pozdějších předpisů, právní institut Anscheinbeweis, aj.). 
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problematické. Mnohem těžší je pro poškozeného uplatňujícího odpovědnostní nárok 

unést důkazní břemeno ohledně protiprávního jednání přičitatelného škůdci, ze kterého 

může soud usoudit na protiprávní zasažení do jeho práv, a příčinné souvislosti. 

Z nástrojů, které umožňují zmírnit tíži důkazního břemene poškozeného, by měl 

být zvolen takový, jež bude umožňovat předvídatelnost soudního rozhodování a nebude 

oslabovat právní jistotu. I když je nutné vždy se alespoň z části spolehnout na odborné 

a morální kvality a zdravý úsudek soudce, zvyšuje právní úprava právní jistotu 

a přispívá k naplňování ideje spravedlnosti. Z výše uvedených nástrojů se mi jako 

nejvhodnější východisko jeví konstruování skutkové domněnky pro případy obtížného 

prokazování příčinné souvislosti či protiprávního jednání, nikoliv však pro případy jiné 

(deformování rozložení důkazního břemene mezi strany sporu by bylo nežádoucí). 

Uvedeným řešením by byla dosažena vyšší míra právní jistoty než při spoléhání pouze 

na to, že správné, spravedlivé a zákonné rozhodování zajistí automaticky praktická 

činnost soudů využíváním ad hoc postupu soudu a zásady volného hodnocení důkazů. 

To by sice umožňovalo pružnější reakci soudu na vývoj společenských vztahů, ale 

dosažená míra právní jistoty by byla nižší. Prolomení vysoké míry důkazu by bylo dle 

mého názoru nekoncepční, neboť vysoká míra důkazu má v evropských právních řádech 

dlouhou tradici a unáhlená změna by byla spíše problematickým řešením. Dále je 

možné uvažovat také o rozšíření okruhu přípustných důkazních prostředků, o rozšíření 

případů objektivní odpovědnosti či o rozšíření povinnosti zveřejňovat určité informace. 

Při psaní mé diplomové práce jsem dospěla k závěru, že českou právní úpravu 

dokazování ve sporech o náhradu škody je možné obecně považovat za vyhovující 

účelu občanského soudního řízení a potřebám společnosti. Avšak s jejím rozvojem 

přicházejí nové situace, za kterých je poškozenému způsobena újma a které je potřeba 

spravedlivě řešit tak, aby nárok poškozeného na náhradu vzniklé újmy, je-li po právu, 

mohl být uspokojen. Také proto se domnívám, že zakotvení specifické úpravy pro určité 

případy náhrady škody je v platném právu potřebné.   
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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 
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(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. 
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Abstract 

Thesis title: Burden of proving in disputes regarding damages 

The issue of providing evidence in disputes regarding damages is a theme 

involving many questions, whose legislation seems to be questionable in some cases. 

This aspect is compensated for and supplemented by application practise, which makes 

the theme continuously relevant. 

The aim of my diploma thesis is to provide a general, descriptive, and 

comprehensive interpretation of the specifics of providing evidence in disputes 

regarding damages. Another objective of this diploma thesis is to demonstrate that it is 

difficult to gain insight both in theoretical and in practical issues of the burden of proof 

because the opinions of courts and some of the authors specializing in this issue are 

different in some cases. 

The first part deals with the general notion of evidence in the civil procedure. 

I mention the concept and the subject of evidence and its importance in the civil 

procedure. I also mention selected legal principles connected with providing evidence. 

A further focus of this part is on procedural obligations of the parties, especially on the 

obligation of claims and of the burden of proof. It is based on theoretical concepts 

by significant authors (especially J. Macur). The burden of proof and the related 

institutes of providing evidence are defined both theoretically and with regard to 

practical examples in legislation and in court decisions. The evidence itself and the 

process of providing evidence are discussed briefly as well. 

The second part shifts the focus specifically to the burden of proof in disputes 

regarding damages. I explain the characteristics of civil liability and compare various 

concepts of the phenomenon in current legislation. Then I go on to distinguish general 

and special liability cases and to mention the conditions on which the obligation to pay 

compensation is based. I analyze the facts which have to be proved by the claimant 

in civil procedure, and I point out some situations when it could be difficult from the 

claimant’s perspective to carry the burden of proof. The analysis also deals with the 

facts which have to be proved by the defendant. The final part of this diploma thesis 
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deals with actions for damages, with the issue of damages in personal injury and with 

recent changes in this subject. 
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