
Resumé  

Tématem této diplomové práce jsou Vybrané otázky dokazování v civilním řízení sporném. 

Dokazování jako takové zaujímá v rámci civilního procesu významnou pozici, neboť je 

předpokladem pro vydání správného a spravedlivého rozhodnutí soudu. Cílem této práce je 

pojednat o těch institutech procesního dokazování, které vedou subjekty sporného řízení 

k určité procesní aktivitě za účelem zjištění skutkových okolností a vydání rozhodnutí ve věci. 

Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol, přičemž první kapitola obsahuje úvod 

a poslední, šestá kapitola, obsahuje závěr.  

 

Druhá kapitola obsahuje základní otázky civilního dokazování a je rozdělena do čtyř 

podkapitol. Jednotlivé podkapitoly se zabývají pojmem procesního dokazování, předmětem 

dokazování (který je vymezen jak pozitivně, tak negativně), instituty usnadňujícími 

dokazování (právní domněnky a fikce, prejudiciální otázka a úvaha soudu) a konečně 

samotným průběhem dokazování. Dokazování je rozděleno do několika fází, a to navrhování 

důkazů, obstarávání důkazů, provádění důkazů a jejich hodnocení. 

 

Třetí kapitola se zabývá civilním řízením sporným, vymezuje jej oproti řízení nespornému 

a obsahuje výčet a vysvětlení odvětvových zásad civilního procesu, které mají vliv 

na dokazování a které jsou spornému řízení vlastní. 

 

Čtvrtá kapitola pojednává o procesních povinnostech účastníků řízení při dokazování. 

Hlavními procesními povinnostmi účastníků řízení při dokazování jsou povinnost 

tvrzení  povinnost důkazní. Tato kapitola obsahuje rovněž výklad týkající se následků 

nesplnění těchto povinností. 

 

Pátá kapitola se zabývá procesními břemeny účastníků řízení, konkrétně břemenem tvrzení 

a břemenem důkazním. Tato kapitola obsahuje v rámci jednotlivých podkapitol pojednání 

o teoretickém dělení procesních břemen, rozdělení důkazního břemene mezi strany sporu, 

dokazování negativních skutečností, důkazním břemenu v diskriminačních sporech 

a vysvětlovací povinnosti strany nezatížené důkazním břemenem. 

 



Šestá kapitola pojednává o poučovací povinnosti soudu v souvislosti s plněním procesních 

povinností a břemen účastníky. Poučovací povinnost soudu je rozdělena na procesní 

a hmotněprávní. Tato kapitola se dále zabývá poučovací povinností soudu ve vztahu 

ke koncentraci řízení a následky spojenými s nesplněním této poučovací povinnosti. 

 


