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1 Úvod 

Civilní proces je nutnou součástí každé vyspělé společnosti, je to „účelný a současně 

demokratický a humánní prostředek k řešení právních sporů“1 a jeho hlavním úkolem je 

ochrana subjektivních soukromých práv. Jedním z druhů civilní procesu je nalézací řízení, 

jehož účelem je, jak napovídá jeho název, nalézání práva nestrannými soudy. Nalézací řízení 

zpravidla končí autoritativním rozhodnutím soudu.  

 

Aby mohl soud vydat správné, zákonné a spravedlivé rozhodnutí, je nutné, aby si nejprve 

opatřil nezbytné poznatky pro vydání takového rozhodnutí. Soud si nemůže vystačit pouze 

se znalostí objektivního práva, nýbrž musí znát i konkrétní individuální skutečnosti 

rozhodované věci. Teprve o tyto právní (objektivní znalost práva) a skutkové (individuální 

skutečnosti) poznatky, resp. vědomosti, může soud opřít své rozhodování. 2  Rozhodnutí 

soudu tedy obvykle předchází dokazování, které je zásadní součástí civilního procesu, 

některými autory dokonce označováno jako páteř civilního procesu.3 

 

Tato diplomová práce pojednává o vybraných otázkách dokazování v českém civilním řízení 

sporném. Dokazování jako takové je tématem velice širokým, obsáhlým a složitým. Vědom 

si této složitosti a komplexnosti dokazování, rozhodně si nedávám za cíl vypracovat 

vyčerpávající a úplný výklad o dokazování v civilním řízení. Jak vyplývá z názvu této 

diplomové práce, hodlám se zabývat pouze vybranými otázkami dokazování, a to 

pouze ve sporném řízní.  

 

                                                 

1 MACUR, J. Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 198. 

2 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 219. 

3 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 220. 
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Mým cílem je zaměřit se především na otázky spojené s procesními právy a povinnostmi 

subjektů civilního řízení sporného při zjišťování skutkového stavu věci. Proto se budu 

věnovat zejména povinnostem a břemenům účastníků řízení při dokazování a poučovací 

povinností soudu při zjišťování skutkového stavu, která je dnes s dokazováním před českými 

civilními soudy nerozlučně spjata.4 Zmíním rovněž některé souvislosti poučovací povinnosti 

soudu s koncentrací řízení, byť samotnou koncentrací se zevrubně nehodlám zabývat. Mým 

hlavním záměrem je tedy pojednat především o těch institutech civilní práva 

procesního, které mají zajistit spolehlivé zjištění skutkového stavu, a to ve světle platné 

právní úpravy a s přihlédnutím k judikatuře a praxi soudů České republiky. Vzhledem 

k tomu, že proces poznání skutečností důležitých pro rozhodnutí soudu by se měl odehrávat 

(a ve většině případů odehrává) před nalézacími – prvoinstančními soudy, výše zmíněné 

otázky rozeberu především tak, jak by měly probíhat a probíhají před soudy první instance. 

V této práci se naopak nechystám zabývat jednotlivými důkazními prostředky nebo 

samotným prováděním důkazů, byť jsou tato témata nesporně velice zajímavá. Opomenu 

rovněž režimy odchylné od obecných režimů dokazování, například režim dokazování 

a osvědčování v řízeních o návrhu na vydání předběžného opatření, dokazování při 

schvalování smíru apod., neboť tyto oblasti dokazování by samy o sobě mohly být 

předmětem samostatné diplomové nebo jiné práce, a jak jsem zdůraznil výše, cílem této práce 

není poskytnout vyčerpávající výklad pojednávající o všech oblastech a institutech 

dokazování. 

 

Pro pochopení a správnou orientaci v těch oblastech procesního dokazování, na které se 

v této práci zaměřím (procesní povinnosti a břemena účastníků řízení a poučovací povinnost 

soudu při dokazování ve sporném řízení), je nejprve nezbytné provést alespoň výklad 

o dokazování a o některých institutech s dokazováním souvisejících. V úvodní kapitole se 

proto budu zabývat procesním dokazováním obecně, zejména jeho pojmem, významem, 

jakož i jeho předmětem, přičemž se pokusím objasnit, které skutečnosti mají být v řízení před 

soudem dokazovány, a které naopak nikoliv. Dále v této úvodní kapitole vysvětlím instituty 

                                                 

4 SVOBODA, Karel; Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 10. 
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usnadňující dokazování a krátce popíšu samotný průběh dokazování. Protože se v této práci 

hodlám zabývat pouze dokazováním v rámci sporného civilního řízení, bude další kapitola 

pojednávat o sporném řízení. V té se pokusím poukázat na hlavní rozdíly oproti řízení 

nespornému, a to především s ohledem na jednotlivé odvětvové zásady civilního procesu. 

 

Po těchto úvodních kapitolách následují kapitoly, které tvoří jednu z hlavních částí této 

práce – procesní povinnosti a břemena účastníků řízení při dokazování. Jedná se o povinnosti 

a břemena, které zákon účastníkům ukládá a jimiž je zatěžuje v souvislosti se zjišťováním 

skutkových okolností, a za jejichž nesplnění či neunesení ukládá určité sankce. Procesní 

povinnosti a procesní břemena spolu poměrně úzce souvisí a v některých případech je 

potřeba hovořit o obou institutech najednou. Proto se může zdát, že na některých místech 

budu opakovat to, co již bylo řečeno v jiné souvislosti jinde. Kapitola o procesních 

břemenech obsahuje kromě vysvětlení jejich podstaty a smyslu, následků jeho neunesení, 

rovněž krátký teoretický výklad. 

 

Poslední kapitola se zabývá poučovací povinností soudu při zjišťování skutkového stavu. 

Aby byly totiž skutkové okolnosti konkrétní věci náležitě zjištěny, nestačí, aby zákon 

stanovil povinnosti a břemena pouze účastníkům řízení, ale musí uložit určité povinnosti 

rovněž soudu. Zejména musí soud splnit poučovací povinnost vůči účastníkům o jejich 

procesních povinnostech a břemenech.  

 

Text je dokončen ve znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ke dni 4.4.2016. 

2 Procesní dokazování 

2.1 Pojem procesního dokazování 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

soudní řád“ nebo „OSŘ“), neobsahuje definici pojmu procesního dokazování, omezuje se jen 

na stanovení pravidel, jak má dokazování probíhat, jaké jsou povinnosti účastníků 
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řízení při dokazování, a nabízí demonstrativní výčet nejčastějších důkazních prostředků. 

Definici pojmu je proto nutno hledat především v odborné literatuře. 

 

Svoboda chápe procesní dokazování jako „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 nebo účastníků.“5  K tomu však 

Svoboda dodává, že „soud může získat pro rozhodnutí nebo pro svůj další procesní postup 

podstatné poznatky i jinak, než dokazováním, pokud tak stanoví zákon.“ 6 

 

Winterová definuje dokazování jako „postup soudu (popř. výjimečně jiného orgánu, 

např. rozhodce v rozhodčím řízení) a účastníků, procesním právem zvlášť upravený, 

směřující k utvoření potřebných skutkových poznatků o rozhodných skutečnostech.“ 7 

 

Uvedené definice se od sebe zásadně neliší a lze z nich vyvodit několik závěrů. V první řadě 

je to skutečnost, že se jedná o právem upravený postup a nemůže probíhat jinak, než je 

zákonem stanoveno. 8  Jedině tak mohou být dodrženy záruky spravedlivého procesu 

zakotvené Listinou základních práv a svobod. Dále je možno vyvodit závěr, že ke zjištění 

skutkového stavu věci rozhodně nestačí pouze činnost soudu, ale je zapotřebí aktivní 

součinnosti účastníků řízení, a to především v řízení sporném, které je ovládáno zásadou 

dispoziční (zásadám sporného řízení se blíže věnuji níže). Jsou to totiž právě účastníci, kteří 

svými návrhy vymezují předmět dokazování. Součinností účastníků se rozumí i právo 

účastníků být přítomni při provádění dokazování, právo klást doplňující otázky nebo právo 

vyjádřit se k návrhům a ke všem důkazům, které byly provedeny (§123 OSŘ). 

 

                                                 

5 SVOBODA, Karel; Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 12. 

6 Tamtéž. 

7 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 225. 

8 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 221. 
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Skutkové poznatky smí soud získat pouze prostřednictvím procesního dokazování a platí, že 

dokazováním získané skutkové poznatky hodnotí a rozhoduje o nich výlučně soud. Soud smí 

tedy při svém rozhodování vycházet jen z těch skutkových poznatků, které získal řádným 

procesním postupem. Základem těchto tezí je zásada nezávislosti a nestrannosti 

soudu a zásada procesní rovnosti stran. Zásada nezávislosti a nestrannosti soudu znamená, 

že soudci jsou vázáni jen zákonem, jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí, jsou povinni rozhodovat nestranně, spravedlivě, v přiměřených lhůtách 

a bez průtahů a pouze na základě skutečností získaných v souladu se zákonem. Zásada 

procesní rovnosti stran potom znamená, že účastníci musí stát před soudem v rovném 

postavení, aniž by jedna nebo druhá strana byla procesně jakkoliv zvýhodněna. 

 

Účel dokazování se odvíjí od vzájemného vztahu mezi civilním procesem a hmotným 

právem. Není sporu o tom, že se jedná o dvě samostatné oblasti práva, mezi nimiž však 

existuje jistá souvztažnost. Občanské procesní právo slouží, jak zmíněno výše, k ochraně 

subjektivních soukromých práv. Tato práva (resp. hmotněprávní vztahy) jsou založena 

hmotným právem. Z těchto hmotněprávních vztahů mohou pochopitelně vzniknout spory, 

které se následně v procesu stávají předmětem poznání, přičemž výsledkem takového 

poznání je deklaratorní rozhodnutí soudu. 9  

  

Smyslem dokazování je tedy získat takové poznatky o rozhodujících skutečnostech, které 

soudu umožní učinit meritorní rozhodnutí. O věci může být totiž rozhodnuto jen na základě 

zjištěného skutkového stavu, pokud se nejedná o odchylky od obecného režimu, jako je 

například rozsudek pro zmeškání nebo rozsudek pro uznání. Případy, o nichž soudy v praxi 

rozhodují, jsou rozmanité a často velmi komplikované, a proto může nastat situace, kdy se 

určité skutečnosti nepodaří dokázat, byť ohledně těchto skutečností proběhlo 

dokazování, a ohledně skutečného stavu věci tak panuje nejistota. Tato situace se nazývá non 

liquet. I v takovém případě je však soud povinen o věci rozhodnout, neboť v opačném 

                                                 

9 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 36. 
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případě (kdyby soud odmítl rozhodnout) by se jednalo o odepření spravedlnosti (denegatio 

iustitiae), což je v českém právním prostředí nepřípustné z důvodu 

nezákonnosti a protiústavnosti. Právní úprava procesního dokazování proto obsahuje 

instituty a mechanismy, které soudu umožní vydat rozhodnutí (a zamezí tak odepření 

spravedlnosti) i v případech, kdy se nepodařilo dostatečně zjistit skutkový stav věci. Těmito 

instituty jsou především právní domněnky a procesní břemena účastníků 

řízení při dokazovaní, o kterých bude pojednáno níže. 

2.2 Předmět dokazování 

2.2.1 Pozitivní vymezení předmětu dokazování 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je třeba rozlišovat mezi tzv. právními a skutkovými poznatky. 

Právními poznatky jsou soudcovy znalosti objektivního práva, které soudce získává mimo 

proces, zejména studiem. Skutkové poznatky jsou znalosti soudce o konkrétních 

a individuálních skutečnostech, na základě kterých vznikají uplatňované nároky. A právě 

tyto skutečnosti jsou předmětem dokazování. Musí se vždy jednat o skutečnosti vnějšího 

světa, 10  tedy děje či události, které je možné lidskými smysly vnímat. 11  Aby se určité 

pro rozhodnutí relevantní skutečnosti vůbec staly předmětem dokazování, je nezbytné, aby 

se o nich soud dozvěděl. Proto předmětem dokazování nebude zpravidla taková skutečnost, 

o které se soud nedozvěděl, protože ji účastník vůbec netvrdil, nebo která nevyšla během 

řízení jinak najevo (např. dotazováním).  

 

Předmětem dokazování jsou ty konkrétní a individuální skutečnosti, které jsou rozhodné 

z hlediska hmotného práva a které jsou významné ve vztahu k předmětu řízení. Ty jsou 

soudem zahrnuty do předmětu dokazování. Ve sporném řízení, ovládaném zásadou 

dispoziční, předmět řízení vymezuje zpravidla žalobce, a to již samotnou žalobou a v ní 

formulovaným petitem. Možnosti žalovaného ovlivnit předmět řízení jsou poměrně 

                                                 

10 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 29.12.1984, sp. zn. Cpj 51/84. 

11 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 433. 
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omezené. Například žalovaný může předmět řízení rozšířit podáním návrhu podle § 97 OSŘ, 

tzv. vzájemnou žalobou. Účastníci sporného řízení mají povinnost tvrdit všechny pro 

rozhodnutí významné skutečnosti, a zároveň povinnost označit ke svým tvrzením důkazy. 

Soud je poté při dokazování účastníky učiněnými návrhy omezen, protože sporné řízení je 

ovládáno zásadou projednací, která znamená, že soud projedná pouze to, co mu účastníci 

k projednání předloží.12 Pokud se však ukáže, že některé skutečnosti, které účastníci během 

řízení tvrdí, nejsou pro předmět řízení a pro rozhodnutí relevantní, může je soud z dokazování 

vyloučit. Je tedy na uvážení soudce, které z navrhovaných důkazů provede. Naopak se může 

také v průběhu řízení ukázat, že některé skutečnosti je třeba dotvrdit, doplnit, a v takovém 

případě soud účastníka poučí podle § 118a OSŘ (poučovací povinnosti soudu se blíže věnuji 

níže). Je ve výlučné kompetenci soudu, aby posoudil, které z navržených důkazů provede 

a které nikoliv, s tím, že by v rámci procesní hospodárnosti neměly být dokazovány 

skutečnosti přesahující předmět řízení nebo skutečnosti, které již má soud za prokázané. 

Předmětem dokazování mohou být rovněž skutečnosti, které sice nejsou důležité pro 

rozhodnutí ve věci samé, jsou však pro průběh řízení významné. Jedná se například o tvrzené 

skutečnosti o podjatosti soudce nebo doručení soudní písemnosti.13 

 

Nutno dodat, že ve sporném řízení jsou předmětem dokazování pouze ty tvrzené skutečnosti, 

které jsou mezi účastníky sporné. Proto soud může (ale nemusí) z předmětu dokazování 

vyloučit mezi účastníky nesporné skutečnosti, tedy takové, ohledně kterých jsou tvrzení 

účastníků shodná.14 To platí ovšem pouze pro taková shodná skutková tvrzení účastníků, 

o nichž soud nemá důvod pochybovat. Jestliže např. z obsahu spisu vzejdou soudu ohledně 

určitých shodných tvrzení pochybnosti, provede soud ohledně takové rozhodné skutečnosti 

dokazování, a to zejména tehdy, má-li být rozhodnutí soudu v souladu s hmotným právem 

                                                 

12 Oproti tomu zásada vyšetřovací, která je vlastní řízení nespornému, znamená, že je to soud, kdo je odpovědný 

za náležité zjištění skutkového stavu, nikoliv účastníci. Proto nejsou účastníci nesporného řízení zatížení 

břemenem tvrzení a břemenem důkazním.  

13 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 433. 

14 Viz § 120 odst. 3 OSŘ. 
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kogentní povahy.15 Uvedené se uplatní především v situacích, kdy shodná, ale nepravdivá 

tvrzení stran vedou k obcházení nebo dokonce porušování kogentních ustanovení hmotného 

práva. Jak upozorňuje Macur, soudní ochrana přiznaná účastníkovi řízení na základě 

shodných přednesů stran, která by byla v rozporu s kogentními normami hmotného práva, by 

vedla k tomu, že civilní proces by nesloužil k ochraně subjektivní soukromých práv 

účastníků, ale umožňoval by hrubé zneužití práva.16 Účastníci mohou v průběhu řízení svá 

tvrzení změnit, 17  avšak soud k takto změněným tvrzením nepřihlédne po již nastalé 

koncentraci řízení.  

 

Považuji za vhodné vrátit se k výše uvedenému tvrzení, že při dokazování je soud omezen 

návrhy, které účastníci v řízení učinili. Je pravdou, že toto je obecné pravidlo, nicméně 

existuje jedna výjimka. Ta je zakotvena v § 120 odst. 2 věta první OSŘ, který stanoví, že 

soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné 

ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Jedná se spíše o výjimečný postup, 

při kterém si soud musí dát obzvlášť záležet, aby nezasáhl do zásady rovnosti stran. Navíc 

musí být splněny kumulativně dvě podmínky, a to, že důkaz musí být potřebný ke zjištění 

skutkového stavu a musí vyplývat z obsahu spisu. Takové dokazování z vlastní iniciativy 

soudu má tedy své zákonné meze a rozhodně se nesmí jednat o pátrání soudu po důkazech. 

Bureš k tomu uvádí, že „jestliže má rozhodnutí soudu odpovídat hmotnému právu, pak soud 

musí mít možnost zjistit též skutečnosti rozhodné podle hmotného práva, aniž by účastníci 

k jejich prokázání navrhli všechny potřebné důkazy, jsou-li pro soud dosažitelné 

a vyplývají-li z obsahu spisu.“18 Dle mého názoru se jedná o situaci, kdy účastník v žalobě 

neoznačí konkrétní důkazy k prokázání jím tvrzených skutečností, avšak k žalobě přiloží 

listiny, které potřebnou skutečnost prokazují. Tyto listiny může proto soud v souladu 

                                                 

15 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 433. 

16 Macur Josef, Význam shodných tvrzení procesních stran pro zjištění skutkového stavu v civilním soudním 

řízení. Právní rozhledy 9/1997, s. 49. 

17 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 2.2008, sp. zn. 22 Cdo 3251/2006. 

18 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 863. 
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s ustanovením § 120 odst. 2 OSŘ použít k prokázání tvrzených skutečností, i když je účastník 

výslovně nenavrhuje, neboť vyplývají ze spisu. Soud však může brát v úvahu jen takové 

důkazy, jejichž potřeba provedení vyšla najevo do okamžiku koncentrace řízení.19  

2.2.2 Negativní vymezení předmětu dokazování 

V předchozí podkapitole jsem se zaměřil na pozitivní vymezení předmětu dokazování, tedy 

na to, co je pro zjištění skutkového stavu věci potřeba před soudem dokázat. V této kapitole 

vysvětlím, které skutečnosti a jevy naopak dokazovat není potřeba a které tedy nejsou 

předmětem dokazování. Výčet těchto jevů je obsažen v ustanovení § 121 OSŘ, a jsou jimi 

skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti, jakož i právní předpisy 

uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky (dále jen „Sbírka zákonů“). 

Nad rámec skutečností vypočtených v § 121 OSŘ dále není potřeba dokazovat skutečnosti, 

ohledně kterých jsou tvrzení účastníků shodná (k tomuto viz předchozí podkapitola). 

 

Skutečnosti obecně známé (tzv. notoriety) jsou buď skutečnosti obecně známé bez dalšího, 

nebo skutečnosti, jež je možné zjistit bez větších obtíží, například z médií. 20 Přitom platí, 

že s těmito skutečnostmi nemusí být obeznámen úplně každý, ale jsou známy širokému 

okruhu osob v určitém místě a čase (tedy i soudcům).21 K takovým skutečnostem musí soud 

přihlédnout z úřední povinnosti, aniž by byly účastníky tvrzeny, avšak je povinen účastníkům 

sdělit, že tuto skutečnost považuje za obecně známou a v odůvodnění svého rozhodnutí musí 

soud zdůvodnit, proč tu či onu skutečnost vzal za prokázanou. Pokud ovšem účastník 

zpochybní existenci obecně známé skutečnosti nebo zpochybní, že se jedná o obecně známou 

skutečnost, stane se tato předmětem dokazování. Judikatura dovodila, že například obsah 

internetových stránek není obecně známou skutečností.22  

 

                                                 

19 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.03.2008, sp. zn. 29 Odo 1538/2006. 

20 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2013, s. 438. 

21 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 875. 

22 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.1.2008, sp. zn. 29 Odo 164/2006. 
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Skutečnosti známé soudu z jeho činnosti jsou takové skutečnosti, o kterých se soud dozvěděl 

při své úřední činnosti a zpravidla o nich existuje soudní spis. Proto může soud přihlédnout 

ke skutečnostem, o kterých se dozvěděl (nebo mu byly dokázány) při projednávání jiné věci. 

Skutečnostmi, které soud zná ze své úřední činnosti, nejsou však ty, které v průběhu řízení 

nebyly tvrzeny, ani jinak nevyšly najevo.23 I v případě úředně známých skutečností musí být 

účastníkům umožněno, aby se k nim vyjádřili nebo aby dokázali opak, tedy že poznatek 

o úředně známých skutečnostech není správný.24 Zároveň i v tomto případě platí, že soud 

musí takový postup patřičně zdůvodnit ve svém rozhodnutí ve věci. Jsem toho názoru, 

skutečnosti známé soudu z jeho úřední činnosti nejsou takové skutečnosti, které by si 

konkrétní soudce či senát mohl zjistit ze spisu jiného soudce či senátu téhož soudu. Proto se 

domnívám, že takovou skutečností nemůže být pro soudce vyřizující agendu občanskoprávní 

skutečnost vyplývající z insolvenčního nebo trestního řízení. Proto musí účastník konkrétní 

skutečnost vyplývající z jiného řízení u téhož soudu tvrdit a zároveň příslušnými listinami 

prokázat. Dle mého, bylo by totiž absurdní, kdyby si například soudce v občanskoprávním 

řízení musel sám vyhledávat účastníkem tvrzenou skutečnost v insolvenčním spisu vedeném 

u téhož soudu.  

 

Poslední oblastí vyjmutou z předmětu dokazování § 121 OSŘ jsou právní předpisy 

uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů. Jedná se o zásadu iura novit curia neboli soud 

zná právo. Toto zákonné ustanovení však nelze vykládat doslovně, a proto se tato zásada 

nevztahuje pouze na právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů, ale také 

na právní předpisy uveřejněné a oznámené ve Sbírce mezinárodních smluv. Dále se 

samozřejmě nejedná pouze o právní předpisy publikované výlučně za dobu existence České 

republiky, která vznikla dne 1.1.1993, ale rovněž o předpisy starší. Ustanovení je třeba 

interpretovat tak, že se vztahuje na všechny právní předpisy bývalého Československa, 

                                                 

23 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.7.2008, sp. zn. 28 Cdo 1885/2008. 

24 Tamtéž. 
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pokud jsou dosud platné a jsou součástí právního řádu České republiky. 25  Ustanovení 

§ 121 OSŘ se dále vztahuje i na právo Evropské unie, tedy předpisy zveřejňované v Úředním 

věstníku Evropské unie (směrnice, nařízení, rozhodnutí apod.).  

 

Ze zásady soud zná právo lze učinit určité výjimky. Za prvé se jedná o právní předpisy, které 

nejsou publikovány ve Sbírce zákonů, tedy právní předpisy nižší právní síly (například 

obecně závazné vyhlášky obcí). Proto budou muset účastníci řízení znění obecně závazných 

předpisů obcí předložit soudu jako důkaz. Další výjimkou jsou právní předpisy jiných států, 

tedy cizozemské právo. Ovšem ohledně cizozemského práva se objevují rozdílně názory jak 

v odborné literatuře, tak v judikatuře. Například Winterová staví dokazování cizozemského 

práva na roveň výjimky právních předpisů nižší právní síly. Jinými slovy, řadí mezi výjimky 

ze zásady, že soud zná právo, jak cizozemské právní předpisy, tak právní předpisy nižší 

právní síly a shodně pro oba případy považuje za nutné jejich dokazování, ačkoliv připouští, 

že si jejich znalost může soud opatřit i jinak, například mimoprocesním studiem nebo 

vyjádřením Ministerstva spravedlnosti.26 Tento názor sdílí i Nejvyšší soud České republiky 

(dále jen „Nejvyšší soud“). 27  Hromada uvádí, že zásada iura novit curia se ohledně 

cizozemského práva neuplatní a že jeho obsah je možno zjistit postupy obdobnými 

dokazování rozhodných skutečností.28 Konečně, Bureš se domnívá, že právo jako takové 

(ať už právo tuzemské nebo právo cizozemské) nemůže být předmětem dokazování v pravém 

slova smyslu, neboť v důkazním řízení se dokazují jen skutečnosti účastníky tvrzené či 

v řízení jinak vyšlé najevo. 29  Posledně uvedený názor reflektuje judikaturu Nejvyššího 

soudu, který vyslovil závěr, že z ustanovení § 121 vyplývá, „že předmětem dokazování 

nemohou být právní předpisy, a byť zákon tuto zásadu výslovně uvádí jen ve vztahu 

                                                 

25 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 227. 

26 Tamtéž. 

27 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.8.2013, sp. zn. 21 Cdo 1012/2013. 

28 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 438. 

29 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 875. 
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k předpisům, jež jsou uveřejněny ve Sbírce zákonů, lze ji obecně vztáhnout i na právní 

předpisy cizozemské, neboť se v důkazním řízení dokazují jen skutečnosti účastníky tvrzené 

či v řízení jinak vyšlé najevo.“30 Třebaže se může na první pohled zdát, že se jedná o otázku 

nevýznamnou, domnívám se, že její vyřešení je zcela zásadní z pohledu důkazní povinnosti 

a důkazního břemene. Je nezbytné, aby účastník věděl, zda jej ohledně dokazování například 

obsahu cizozemského práva stíhá důkazní povinnost nebo ne. Z opačného úhlu pohledu, tedy 

z pohledu soudu, je potom nezbytné, aby věděl, zda může účastníka řízení učinit 

odpovědného za to, že ohledně obsahu cizozemského práva neunesl důkazní břemeno. 

Ztotožňuji se s názorem Nejvyššího soudu, tedy, že účastníka řízení ohledně cizozemského 

práva důkazní povinnost nestíhá. 

2.3 Instituty usnadňující dokazování 

Jak jsem výše uvedl, konkrétní případy řešené před soudy mohou být velice rozmanité 

a dokazování některých skutečností může být obzvláště složité, či dokonce nemožné. Proto 

české právo obsahuje instituty, které mohou dokazování usnadnit. Tyto instituty mohou být 

upraveny jak právem procesním, tak právem hmotným, a jsou jimi právní domněnky a fikce, 

prejudiciální otázky a úvaha soudu nahrazující důkaz.  

 

Právní domněnky a fikce  

Právní, neboli zákonné domněnky (presumtiones) jsou upraveny v § 133 OSŘ, který soudu 

ukládá, aby na základě jiných než zjištěných skutečností vzal za prokázanou i tu skutečnost, 

která bezpečně prokázána není. Obecně se dá říci, že právní domněnky vycházejí z určité 

lidské zkušenosti. Právní domněnky se dělí na vyvratitelné a nevyvratitelné, přičemž první 

jmenované v českém právním řádu výrazně převažují. Rozdíl mezi vyvratitelnou 

a nevyvratitelnou právní domněnkou spočívá v tom, zda je možný důkaz opaku či nikoliv. 

Je-li důkaz opaku přípustný, jedná se o vyvratitelnou právní domněnku, v opačném případě 

o nevyvratitelnou právní domněnku. Vyvratitelná právní domněnka je taková domněnka, 

                                                 

30 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.9.2007, sp. zn. 25 Cdo 1143/2006. 
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která ukládá soudu, aby považoval určitý závěr za zjištěný s tím, že připouští důkaz opaku.31 

Příkladem může být třeba uznání dluhu dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) nebo série domněnek o určení otcovství 

dle § 776 an. občanského zákoníku. Naopak nevyvratitelná právní domněnka důkaz opaku 

nepřipouští, připouštějí však protidůkaz, který sice nedokazuje, že platí opak, avšak 

zpochybňuje či popírá skutečnost, která nevyvratitelnou právní domněnku zakládá. 

Příkladem takové domněnky je § 124 občanského zákoníku zakládající nevyvratitelnou 

právní domněnku založení právnické osoby na dobu neurčitou. 32  Fikce na rozdíl 

od domněnek (vycházejících z určité obecné životní zkušenosti), vyplývají z uměle 

vykonstruovaného skutkového předpokladu, který je v rozporu se skutečností a který má 

základ pouze v právním předpise. Občanský soudní řád stanoví například fikci doručení 

v § 50c odst. 1.33 

 

Prejudiciální otázka 

Prejudiciální, neboli také předběžná otázka, je taková otázka, která sice není předmětem 

daného řízení, ale její vyřešení je pro vydání meritorního rozhodnutí nezbytné. Například 

ve sporu o výpověď z nájmu bytu bude prejudiciální otázkou, zda je vůbec pronajímatel 

vlastníkem bytu. Tato otázka může, ale nemusí, být předmětem jiného řízení, vždy je však 

způsobilá být předmětem samostatného řízení.34 Ohledně předběžných otázek má soud dvě 

možnosti, a to buď si předběžnou otázku posoudit sám v rámci „svého“ řízení (§ 135 odst. 2 

OSŘ), anebo se ohledně dané otázky musí řídit rozhodnutím jiného příslušeného orgánu 

(§ 135 odst. 1 OSŘ). Vždy však platí, že aby soud mohl rozhodnout o meritu věci, musí být 

                                                 

31 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 229. 

32 § 124 OZ: Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je ustavena na dobu neurčitou.  

33 Odepře-li adresát nebo příjemce písemnosti přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za 

doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno; o tom musí být adresát nebo příjemce písemnosti 

poučen. 

34 WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 231. 
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tato otázka vyřešena. Pokud si předběžnou otázku soud posoudí sám, nevydává o ní 

samostatné rozhodnutí, nýbrž se s ní vypořádá v odůvodnění meritorního rozhodnutí (nikoliv 

ve výroku rozhodnutí). Přitom nezáleží, zda posuzovaná otázka patří do civilní pravomoci 

soudu a nehledí se ani na příslušnost soudu. Podle již zmíněného § 135 odst. 1 OSŘ je soud 

vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů kým byl spáchán, jakož i rozhodnutím 

o osobním stavu. 35  Pokud již bylo jinými orgány (včetně soudů) o předběžné otázce 

rozhodnuto, soud z takových rozhodnutí vychází, avšak je vázán pouze rozhodnutími 

o spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu a o osobním stavu. To 

znamená, že soud si může předběžnou otázku posoudit jinak, než jak byla posouzena jiným 

orgánem, pokud se nejedná o posouzení výše uvedeného. V případech, kdy je soud vázán 

rozhodnutím příslušného orgánu (§ 135 odst. 1 OSŘ), a takové rozhodnutí nebylo dosud 

vydáno, musí vyčkat na takové rozhodnutí vydané v příslušném řízení. Nebylo-li takové 

řízení zahájeno, musí dát k jeho zahájení podnět a své řízení přerušit 

dle § 109 odst. 1 písm. b) OSŘ. Samotné téma předběžné otázky je velice zajímavé, často 

poměrně komplikované a existuje ohledně něj hojná judikatura. V této práci se však 

předběžné otázce nehodlám dále věnovat, byť by bylo možno podrobit ji bližšímu zkoumání. 

 

Úvaha soudu 

Posledním institutem usnadňujícím dokazování je úvaha soudu podle § 136 OSŘ, která může 

být aplikována pouze ve vztahu k výši nároku tehdy, lze-li výši nároku zjistit jen 

s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec. Většinou se jedná o nároky na náhradu 

škody, o nároky na přiměřené zadostiučinění či o náhradu nemajetkové újmy. V žádném 

případě se však nesmí jednat o volnou úvahu soudu a uvážení nesmí být svévolné. Aby 

postup soudu dle § 136 OSŘ byl přezkoumatelný, musí soud odůvodnit nejen to, jakými 

                                                 

35 Například rozhodnutí o rozvodu manželství, o neplatnosti manželství, o vyslovení, zda tu manželství je či 

není, o určení otcovství, o popření otcovství, o nezrušitelném osvojení. 
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úvahami byl při určení výše nároku veden, ale rovněž skutečnost, že byly dány podmínky 

pro určení výše nároku podle úvahy.36  

2.4 Průběh dokazování 

Za nezbytné považuji popsat, alespoň stručně, i samotný průběh dokazování. Důkazní řízení 

je možno rozdělit do několika částí (fází), kterými jsou navrhování důkazů, obstarávání 

důkazů, provádění důkazů a hodnocení důkazů. Předtím, než přikročím k jednotlivým fázím 

důkazního řízení, je třeba nejprve vyjasnit pojmy důkaz a důkazní prostředek a vzájemný 

vztah mezi nimi. Občanský soudní řád nesprávně používá termíny důkaz a důkazní 

prostředek jako synonyma. Právní teorie však dovodila, že důkazním prostředkem se rozumí 

buď proces, z něhož se získávají zprávy o rozhodných skutečnostech (posuzováno z pohledu 

soudu – např. čtení listiny), nebo nosič této zprávy (z pohledu účastníků – např. listina). 

Důkazem se naopak rozumí výsledek činnosti soudu při provádění dokazování, jež je 

procesem končícím hodnocením důkazů. 37  Důkazními prostředky jsou tedy všechny 

prostředky, jimiž lze zjistit stav věci. Občanský soudní řád v § 126 až § 131 obsahuje výčet 

nejčastěji užívaných důkazních prostředků, avšak nejedná se o výčet taxativní, a jak bylo 

řečeno výše, důkazním prostředkem může být i jakýkoliv jiný prostředek, kterém lze zjistit 

skutkový stav věci. 

 

Navrhování důkazů 

První fáze, navrhování důkazů, zahrnuje jak navržení konkrétních důkazů, tak i označení 

důkazních prostředků, které k provedení důkazů mají sloužit 38  Už z ustanovení 

§ 101 odst. 1 písm. a) OSŘ vyplývá, že účastnící jsou povinni tvrdit všechny pro rozhodnutí 

                                                 

36 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 471. 

37 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 443. 

38 David, L., a kol., Komentář k Zákonu občanský soudní řád (99/1963 Sb., ASPI ID: KO_99_1963CZ. ASPI, 

Praha, 2009. 
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významné skutečnosti. Na toto ustanovení navazuje § 120 odst. 1 OSŘ, který účastníkům 

ukládá povinnost označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Účastníci směřují vůči soudu 

své důkazní návrhy, které musí být dostatečně konkrétní a specifikovány (musí být patrné, 

k prokázání jaké skutečnosti jsou důkazy navrhovány). Povinnost navrhnout a označit 

důkazy je obzvlášť významná ve sporném řízení, neboť soud se v tomto řízení dozvídá 

skutkový stav věci právě od účastníků řízení, kteří určité skutečnosti tvrdí a k prokázání 

těchto skutečností označují důkazy. Ve sporném řízení tak činí žalobce především v žalobě, 

žalovaný ve svém vyjádření k žalobě. V řízení nesporném jsou účastníci rovněž oprávněni 

navrhnout a označit důkazy, avšak jejich nečinnost není spojena se sankcí spočívající 

v neunesení důkazního břemene, jak je tomu v řízení sporném. V nesporném řízení je 

za zjištění skutkového stavu věci odpovědný soud, který vyvíjí důkazní aktivitu. Navrhování 

důkazů ve sporném řízení je časově omezeno z důvodu koncentrace řízení do skončení 

přípravného jednání a nekonalo-li se přípravné jednání, tak do skončení prvního jednání 

ve věci. Toto pravidlo má své výjimky, které budou zmíněny dále.  

 

Obstarávání důkazů 

Druhou fází důkazního řízení je obstarávání důkazů. Navržené důkazy obstarává především 

soud (např. předvoláním svědka nebo ustanovením znalce), ale také účastnící tím, že určité 

důkazy soudu předloží. Soud může v souvislosti s obstaráváním důkazů uložit jak 

účastníkům, tak třetím osobám tzv. ediční povinnost, tedy povinnost předložit soudem 

požadovaný důkazní prostředek (nejčastěji se bude jednat o listinu nebo předmět k ohledání). 

Jak jsem uvedl výše, soud je oprávněn rozhodnout, že některé skutečnosti prokazovat nebude 

s tím, že takové rozhodnutí musí soud patřičně zdůvodnit. Tomuto rozhodnutí musí soud 

přizpůsobit i obstarávaní důkazů, neboť se může ukázat, že ne všechny navržené důkazy bude 

potřeba provést. Výběr konkrétních skutečností, které mají být prokázány, je determinován 

obsahem právní normy, pod níž má být tvrzená a následně prokázaná skutečnost 

subsumována.39 

 

                                                 

39 Tamtéž. 
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Provádění důkazů 

Po obstarání důkazů následuje jejich provádění, tedy činnost, která je zcela věcí soudu. Zde 

je nutno opět připomenout, že záleží na rozhodnutí soudu, které důkazy budou v řízení 

provedeny. Soud proto nemusí provést důkazy, kterými mají být prokázány skutečnosti 

nevýznamné vzhledem k předmětu nebo důkazy prokazující skutečnosti, které již byly 

prokázány jinak. Odmítnuto může být rovněž provedení důkazů nezákonných, tedy takových 

důkazů, které byly získány v rozporu se zákonem (například neoprávněně nahrávky 

telefonních hovorů). Naopak důvodem k tomu, aby soud odmítl provést navržený důkaz, 

nemůže být jeho nevěrohodnost.40 

 

Ve většině případů se důkazy provádějí při jednání, na kterém mohou být pochopitelně 

přítomni účastníci, 41 a ti mohou klást doplňující otázky a žádat zaprotokolování těchto 

otázek a odpovědí na ně. Důkaz lze provést rovněž za vyžití technického zařízení pro přenos 

obrazu a zvuku. Při jednání soud také výsledky dokazování sdělí. Provádění důkazů mimo 

jednání je výjimečné, avšak rovněž přípustné. Jedná se například o výslech svědka, který je 

ze zdravotních důvodů upoután na nemocniční lůžko, ale jehož zdravotní stav není 

neslučitelný s výslechem. Důkaz může být proveden rovněž dožádaným soudem. V obou 

případech o provádění důkazů mimo jednání musí být účastník vyrozuměn, aby se mohl 

výslechu svědka slyšeného mimo jednání účastnit. O takto provedeném důkazu se pořizuje 

protokol, který soud u jednání přečte nebo výsledek takto provedeného důkazů sdělí. 

 

Výjimkou z pravidla ústnosti, tedy že k projednání důkazů dochází u jednání, je ustanovení 

§ 115a OSŘ. Dle tohoto ustanovení může soud rozhodnout i bez nařízení jednání, jestliže 

ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci 

s projednáním věci bez nařízení jednání souhlasí (nebo se vzdali práva účasti na projednání 

věci). Soud se však k tomuto postupu může uchýlit jen tehdy, pokud jsou všechny rozhodné 

                                                 

40 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.10.2002, sp. zn. 29 Cdo 2893/2000. 

41 Jedná se o zásadu přímosti, která znamení, že dokazování provádí soud, a to při jednání, ke kterému je třeba 

předvolat účastníky řízení a všechny, jejichž přítomnosti je třeba. 
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skutečnosti náležitě zjištěny, tedy doloženy listinami, které účastníci předložili k důkazu. 

Další výjimkou je postup podle § 153a odst. 4 OSŘ, kdy jednání nemusí být nařízeno 

v případě vydání rozsudku pro uznání. V takovém případě vůbec nedochází k dokazování, 

neboť žalovaný nárok žalobce buď výslovně uznal, nebo je rozhodnuto základě fikce uznání 

(žalovaný se nevyjádří ve stanovené lhůtě k výzvě dle § 114b OSŘ).  

 

Je-li způsob provádění jednotlivých důkazů stanoven zákonem, je tento způsob (postup) 

pro soud závazný a jeho nedodržení znamená, že soud takto získaný výsledek nesmí použít.42 

Pokud způsob provedení důkazu není zákonem určen, určí jej soud.  

 

Hodnocení důkazů 

Čtvrtou a poslední fází dokazování je hodnocení důkazů, ke které soud přistoupí až 

po provedení všech důkazů. Nehodnotí tedy jednotlivé navržené důkazy průběžně. Stejně 

jako je tomu s prováděním důkazů, i hodnocení důkazů provádí pouze soud, a to výlučně 

s ohledem na věrohodnost (pravdivost) provedených důkazů. Hodnocení důkazů je 

myšlenkový postup soudce, jehož podstatou jsou dílčí i komplexní závěry o věrohodnosti 

informací získaných provedením důkazů. Tyto závěry jsou následně podkladem 

pro posouzení, které skutečnosti účastníky tvrzené má soudce za prokázané a které tak tvoří 

zjištěný skutkový stav.43  

 

Hodnocení důkazů je ovládáno zásadou volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení 

§ 132 OSŘ, která stanoví, že důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz 

jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, 

co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Této zásadě se blíže věnuji níže.  

 

                                                 

42 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.11.2011, sp. zn. 30 Cdo 4505/2010. 

43 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 914. 
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Soud může při vytváření skutkových závěrů vycházet pouze ze skutečností, které vyšly 

najevo dokazováním, přednesy účastníků, nebo jinak během řízení. Soud by rovněž neměl 

při hodnocení důkazů opomenout z dokazování (nebo jinak během řízení) vzešlé skutečnosti. 

 

Výsledkem hodnocení důkazu je úsudek (závěr) soudu o tom, zda jsou účastníky tvrzené 

skutečnosti pravdivé, což je ve sporném řízení klíčový podklad pro učinění závěru o tom, zda 

se účastníkovi podařilo prokázat svá skutková tvrzení. Pokud nastane již zmíněný stav 

non liquet, tedy že se tvrzené skutečnosti nepodařilo potvrdit ani vyloučit, soud rozhodne 

v neprospěch toho účastníka, jehož tvrzení měla být prokázána, neboť tento účastník neunesl 

důkazní břemeno. Nutno ovšem uzavřít, že soudní dokazování je většinou pouze 

pravděpodobnostní, neboť nejde o exaktní vědu.44 Za pravdivé lze považovat ty poznatky, 

o jejichž pravdivosti je soudce subjektivně přesvědčen. 

3 Sporné řízení 

Vzhledem k tomu, že tématem této diplomové práce jsou Vybrané otázky dokazování 

ve sporném řízení, je zapotřebí sporné řízení patřičně charakterizovat a odlišit jej od řízení 

nesporného. Nutno připomenout, že občanský soudní řád až do novely provedené zákonem 

č. 173/1993 Sb., pokud jde o dokazování, nečinil mezi sporným a nesporým řízením žádné 

rozdíly. Nyní, po četných a mnohdy i významných novelách občanského soudního řádu 

a především po přijetí zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, můžeme 

říci, že režimy dokazování v obou typech řízení jsou velice odlišné. Nejedná se však o rozdíly 

v průběhu, povaze nebo provádění důkazů jako takových, nýbrž hlavní rozdíly v dokazování 

ve sporném a nesporném řízení je třeba spatřovat v existenci či neexistenci určitých institutů 

či zásad v tom kterém typu řízení (například institut břemene tvrzení a dokazování nebo 

koncentrace řízení ve sporném řízení). Typ řízení rovněž ovlivňuje například iniciativu soudu 

                                                 

44 PULKRÁBEK Z. O dokazování negativních skutečností v civilním soudním řízení (a o některých zásadách 

zjišťování skutkového stavu vůbec). Právní rozhledy 17/2013, s. 573. 
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při dokazování nebo jeho poučovací povinnost, neboť sporné řízení je ovládáno zásadou 

projednací, nesporné řízení zásadou vyšetřovací. 

 

Sporné řízení má charakter sporu o právo, ve kterém proti sobě stojí žalobce a žalovaný 

a soud jako třetí subjekt stojí v roli nestranného třetího, přičemž hlavní funkcí tohoto řízení 

je reparace, tedy náprava určitého práva, k jehož porušení došlo ještě před zahájením řízení. 

Výsledkem nesporného řízení je deklaratorní rozhodnutí soudu, které nezasahuje 

do hmotněprávních vztahů stran sporu, ale pouze zjišťuje právo a není tak z hlediska 

hmotného práva právní skutečností. V nesporném řízení nemají účastníci rozdělené role tak 

zřetelně jak je tomu v řízení sporném. Každé nesporné řízení je podle povahy věci jiné, proto 

je každé upraveno zvlášť, a tudíž i okruh účastníků pro každé nesporné řízení je různý. Hlavní 

funkcí nesporného řízení bývá označována funkce preventivní, což znamená, že vztahy 

účastníků řízení jsou upravovány do budoucna. S tím souvisí i charakter rozhodnutí, kterým 

je nesporé řízení běžně ukončeno. Na konci nesporného řízení soud vydá konstitutivní 

rozhodnutí, které je oproti rozhodnutí deklaratornímu právotvorné, je považováno za právní 

skutečnost, se kterou je spojen vznik, změna nebo zánik hmotněprávního vztahu. 

Konstitutivní rozhodnutí může být vydáno jen tehdy, jestli je jeho vydání vyžadováno 

předpisy hmotného práva. 

 

Někteří autoři toto dělení sporných a nesporných řízení na základě jejich funkce (reparační 

pro sporné řízení, preventivní pro nesporné řízení) nebo charakteru (charakter sporu o právo 

ve sporném řízení) odmítají a poukazují na jiné skutečnosti rozhodné pro jejich dělení. 

Svoboda například zdůrazňuje roli odvětvových principů civilního procesu, když říká, že 

rozdíl mezi oběma řízeními se odvíjí od toho, že v „nesporech“ je potlačena zásada 

projednací na úkor zásady vyšetřovací a upozaděna je rovněž zásada dispoziční.45 

 

Role odvětvových principů civilního procesu je pro rozlišení sporného a nesporného řízení 

bezpochyby důležitá, neboť tyto principy určují charakter a průběh dokazování v tom kterém 

                                                 

45 SVOBODA, Karel; Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 92. 
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typu řízení, ovlivňují roli soudu nebo povinnosti účastníků při dokazování. Avšak jsem 

přesvědčen, že výše zmíněné odlišující faktory (především funkce, charakter a povaha 

rozhodnutí, kterým je dané řízení skončeno) jsou rovněž pro rozlišení obou typů řízení stejně 

tak přijatelné a aplikovatelné. 

3.1 Zásady sporného řízení ovlivňující dokazování 

Zásady práva (principy) ovládají každé odvětví práva a svou roli plní jak v oblasti legislativy, 

tak v oblasti interpretace a aplikace práva.46 V oblasti civilního procesu se kromě obecných 

zásad právních a zásad naplňujících právo na spravedlivý proces uplatňují i principy civilního 

procesu neboli odvětvové principy. 47 Jednotlivé zásady civilního procesu jsou pak teorií 

přiřazovány buď k řízení spornému, nebo k řízení nespornému a tvoří tak dvojice opačného 

významu. V této kapitole se budu zabývat těmi zásadami sporného řízení, které mají vliv na 

činnost stran a postavení soudu při procesním dokazování nebo které dokazovaní jinak 

ovlivňují. Tyto zásady však neovlivňují jen a pouze procesní dokazování, ale průběh celého 

nalézacího řízení, jehož nedílnou součástí je i dokazování. Některé z těchto zásad byly již 

zmíněny výše, avšak většinou bez patřičného vysvětlení a nikdy všechny pohromadě.  

3.1.1 Zásada dispoziční  

Zásada dispoziční je ústřední zásadou sporného řízení a znamená, že procesní iniciativa leží 

v rukou účastníků řízení, nikoliv jiných subjektů (např. soudu), přičemž tato iniciativa 

přísluší tomu účastníkovi řízení, který brání svůj právní zájem. Účastníci tak mohou 

disponovat jak řízením samotným (například podáním nebo zpětvzetím žaloby), tak 

i předmětem řízení (například rozšířením nebo omezení svých návrhů). Dispoziční zásada se 

realizuje například podáním žaloby, vzájemnou žalobou, uzavřením soudního smíru, 

podáním opravných prostředků, návrhem na výkon rozhodnutí apod. Nesporné řízení je 

oproti tomu ovládáno zásadou oficiality, která znamená, že procesní iniciativa leží v rukou 

                                                 

46 Pojmy zásada a princip chápu jako synonyma, někdy však bývají rozlišovány. 

47 Právo na spravedlivý proces neboli principy fungování soudnictví zahrnují následující principy: nezávislost 

a nestrannost soudů a soudců, princip zákonného soudu a soudce, princip rovnosti kontradiktornosti, princip 

veřejnosti, princip ústnosti a veřejnosti, princip hospodárnosti a princip předvídatelnosti. 
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soudu, který může sám řízení zahájit a vymezit jeho předmět. Možnost účastníků nesporého 

řízení ovlivňovat svými úkony průběh řízení (včetně dokazování) je podstatně omezena. 

3.1.2 Zásada projednací 

Zásada projednací je úzce spojena se zásadou dispoziční a rovněž je charakteristická pro 

sporné řízení. Znamená jednak, že soud projedná pouze to, co je mu k projednání předloženo 

účastníky, a jednak to, že soud by ohledně zjišťování skutkového stavu neměl vyvíjet žádnou 

iniciativu nebo jen iniciativu minimální. Odpovědnost za objasnění skutkového stavu je tedy 

přenechána procesním stranám, které mají povinnost tvrzení, povinnost důkazní a s nimi 

spojené břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Z uvedeného vyplývá, že soud nemůže 

případnou neaktivitu účastníků suplovat, a tato jejich neaktivita může mít za následek 

neúspěch ve sporu. Zásada projednací je zakotvena v ustanovení § 120 OSŘ, který z této 

zásady stanoví výjimku, že soud je oprávněn provést i důkazy, které účastníci nenavrhli.48 

 

Jak uvádí Lavický, spojení zásady dispoziční a zásady projednací znamená, že strany 

nevymezují pouze to, zda k řízení dojde a o čem se bude jednat, ale je také na nich, aby 

v souladu s tím, jak je mezi nimi rozděleno břemeno tvrzení a břemeno důkazní, učinily 

skutkové přednesy a důkazní návrhy.49 

 

Opakem projednací zásady je zásada vyšetřovací, která je vlastní řízení nespornému a která 

přenáší odpovědnost za zjištění skutkového stavu na soud. Soud je tak povinen zjišťovat 

skutkový stav z úřední povinnosti a bez ohledu na tvrzení a důkazní návrhy stran. 

V nesporném řízení se proto neuplatní výše zmíněné procesní instituty, jako jsou břemeno 

tvrzení a břemeno důkazní, s jejichž neunesením je ve sporném řízení spojeno nepříznivé 

rozhodnutí ve věci. 

                                                 

48 Srov. § 120 odst. 2. 

49 LAVICKÝ P. Dispoziční zásada v civilním odvolacím řízení. Právní rozhledy 7/2015, s. 253. 
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3.1.3 Zásada volného hodnocení důkazů 

Tato zásada říká soudu, jak má provedené důkazy hodnotit a jakou váhu či hodnotu jim má 

přiřadit. Jak bylo uvedeno výše, hodnocení důkazů je pouze jednou z fází procesního 

dokazování a je nezbytné k tomu, aby soud mohl vzít určitou skutečnost za prokázanou 

a následně rozhodnout na základě zjištěného skutkového stavu. Zásada volného hodnocení 

důkazů znamená, že soud může určitou skutečnost vzít za prokázanou na základě svého 

vnitřního přesvědčení, aniž by byl omezován zákonem. Nutno upozornit, že se tato zásada 

netýká závažnosti důkazů (relevance z hlediska uplatňovaného práva) ani jejich zákonnosti 

(otázka, zda byl důkaz získán v souladu se zákonem, či nikoli). Uvedené znamená, že tyto 

okolnosti nesmí být soudem posouzeny volně, podle jeho úvahy, ale musí být vždy 

posouzeny podle zákona. Projevem této zásady je dále i skutečnost, že jednotlivým důkazům 

není přiřazena důkazní síla, a tak se může soudce například sám rozhodnout, který důkaz 

upřednostní v případě, že si dva důkazy navzájem odporují. V rozhodnutí však musí být 

zdůvodněno, proč se soud přiklonil k určitému důkazu a proč jiný nepovažuje 

za důvěryhodný. 

 

Opakem této zásady je zásada legální důkazní teorie, která znamená, že hodnocení důkazů 

není ponecháno soudu na jeho úvaze, ale je zákonem stanoveno, jakou důkazní sílu mají 

jednotlivé důkazní prostředky nebo které důkazní prostředky jsou nutné k prokázání určitých 

skutečností, a v jakém rozsahu. 

 

Český proces je ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, avšak obsahuje náznaky legální 

důkazní teorie v § 133b OSŘ, který stanoví důkazní sílu ohledání přiměřeného vzorku zboží 

ve věcech duševního vlastnictví a v § 134 OSŘ, který stanoví důkazní sílu veřejné listiny. 

V těchto případech musí soud tato ustanovení při hodnocení důkazů patřičně zohlednit. 

 

Dle mého názoru je zásada volného hodnocení důkazů stěžejní pro správné zjištění 

skutkového stavu a od toho se odvíjejícího právního hodnocení věci. Proto pochybení soudu 

při hodnocení důkazů může mít za následek nesprávné rozhodnutí věci. Soud je v souladu 

s ustanovením § 157 odst. 2 OSŘ povinen v odůvodnění svého rozhodnutí vyložit, které 
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skutečnosti má prokázané a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými 

úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr 

o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce. Pokud soud postupuje v rozporu 

s výše uvedeným ustanovením, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné a tím pádem vadné. 

3.1.4 Zásada koncentrační 

Zásada koncentrační neboli zásada legálního pořádku podstatně ovlivňuje průběh řízení 

a dělí jej do určitých částí (stádií), v nichž jsou účastníci povinni provést ty úkony, pro něž 

je dané stádium určeno. Neučiní-li účastníci v určitém stadiu příslušné úkony, jejich právo 

na učinění těchto úkonů prekluduje. Sporné řízení obsahuje prvky zásady koncentrace, a to 

především ve vztahu k tvrzení rozhodných skutečností a navrhování důkazů, když tyto musí 

být účastníky tvrzeny a navrhovány jen do skončení přípravného jednání nebo pokud 

přípravné jednání neproběhlo, do skončení prvního jednání ve věci. Nastává tak skutkový 

a důkazní „stopstav“. K později tvrzeným skutečnostem a navrženým důkazům soud, 

až na výjimky, nepřihlédne.  

 

Opakem zásady koncentrační je zásada jednotnosti řízení, která je charakteristická pro 

nesporné řízení a znamená, že řízení tvoří od zahájení až do skončení jeden celek a pořadí 

procesních úkonů není závazně stanoveno. Proto je v nesporném řízení možné, na rozdíl od 

sporného řízení, aby účastníci navrhovali nová tvrzení a důkazy kdykoliv během řízení 

a soud je povinen k nim přihlédnout. Dle názorů některých procesualistů je však i sporné 

řízení ovládáno zásadou jednotnosti řízení a je pouze doplněno o některé prvky 

koncentrace.50  

3.1.5 Zásada formální pravdy 

Výše jsem uvedl, že cílem civilního procesu je vydat správné a spravedlivé rozhodnutí. Aby 

však rozhodnutí soudu bylo správné a spravedlivé, musí se co nejvíce přiblížit pravdě. Pojmy 

pravda a spravedlnost jsou však pojmy neurčité a zabývá se jimi sama filosofie. Soud při své 

                                                 

50 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 78. 



 25 

rozhodovací činnosti podřazuje (subsumuje) pod obecné právní pravidlo konkrétní 

skutečnosti (skutkový stav) a vyvozuje v každém konkrétním případě závěry vyplývající 

z právních norem. Proto k učinění svého rozhodnutí potřebuje soud znát, kromě znalosti 

právních norem, i individuální konkrétní skutkový stav věci. Ten zjistí dokazováním, 

na němž se v různé míře podílejí účastníci řízení, soud, případně jiné subjekty. Dosažení více 

či méně pravdivého poznání skutkového stavu je dáno mírou podílu těchto osob (subjektů) 

na dokazování. 51  V této souvislosti byla teorií formulována zásada materiální pravdy 

a zásada formální pravdy. 

 

Zásada materiální pravdy znamená, že proces neklade žádné formální překážky k tomu, 

aby byl zjištěn skutečný skutkový stav. Bylo by však nereálné požadovat úplné zjištění 

pravdy v každém případě, neboť to mnohdy ani není možné. Navíc v případech, kdy se soudu 

nepodaří zjistit úplný skutkový stav věci, by soud nemohl rozhodnout, což by bylo v rozporu 

se zásadou denegatio iustitiae. Proto je smyslem zásady materiální pravdy zjištění 

skutkového stavu bez formálních překážek, nikoliv zjištění pravdivého stavu věci.  

 

Oproti tomu zásada formální pravdy znamená takový formalismus procesu, který je založen 

na dodržení jistých forem, podle nichž je dán výsledek procesu, který buď je, nebo není 

v souladu se skutečností.52 Těmito formalismy jsou například předepsané formy určitých 

úkonů nebo lhůty, jejichž nedodržení je spojeno s určitými sankcemi. Příkladem projevu 

zásady formální pravdy je například rozsudek pro zmeškání, který spočívá v tom, 

že nedostaví-li se žalovaný k soudu, soud vezme skutkový stav tvrzený žalobcem za 

prokázaný, aniž by zjišťoval, zda opravdu je, či není v souladu se skutečností.  

 

                                                 

51 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 79. 

52 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 80. 
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Rozhodnutí, které vzejde z řízení řídícího se zásadou materiální pravdy, bude zpravidla blíže 

objektivní pravdě, než řízení vzešlé z řízení ovládané zásadou formální pravdy. Avšak jak 

uvádí Winterová, není správné, a dokonce ani možné, prohlašovat princip materiální pravdy 

za vedoucí zásadu, jíž musí být ostatní zásady podřízeny, neboť pravdu lze v procesu 

poznávat pouze v rámci daném všemi principy ovládající daný proces.53 Dalo by se shrnout, 

že český proces je ovládán spíše zásadou materiální pravdy, avšak s mnohými prvky zásady 

formální pravdy. 

4 Procesní povinnosti účastníků v důkazním řízení 

4.1 Obecně k procesním povinnostem  

V dosavadním výkladu byly již několikrát zmíněny pojmy jako povinnost tvrzení nebo 

povinnost důkazní, břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Jedná se o procesní povinnosti 

a břemena účastníků sporného řízení, která velice úzce souvisí nejen s důkazním řízením, ale 

ovlivňují chování procesních subjektů v průběhu celého procesu. V této a následující 

kapitole se těmito procesními povinnostmi a břemeny hodlám zabývat detailněji, neboť se 

jedná o jednu z hlavních částí této práce. Nejprve je však potřeba pokusit se, alespoň stručně, 

o vymezení vzájemného vztahu mezi procesními povinnostmi a procesnímu břemeny.  

 

Podle některých autorů je stanovení přesného a spolehlivého kritéria rozlišování procesních 

břemen a povinností zjevně obtížné a snahy o jejich rozlišení dosud nedosáhly uspokojivého 

výsledku. 54  Macur spatřuje rozdíl mezi procesními povinnostmi a břemeny v tom, že 

procesní povinnosti lze uložit kterékoliv procesní straně, kdežto zatížení důkazním 

břemenem se může týkat pouze jedné procesní strany, a navíc je omezeno pravidly 

                                                 

53 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 81. 

54 Např. Josef Macur in MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova 

univerzita, 1995, s. 78 až 90, který odkazuje rovněž na ostatní významné procesualisty a jejich snahy o 

vymezení rozdílu mezi procesními povinnostmi a břemeny. 
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o důkazním břemeni. Zároveň však uvádí, že rozdíl mezi oběma instituty není zásadní.55 

Z hlediska historického vývoje lze říci, že rozvoj procesních břemen je spojen s moderním 

vývojem civilního procesu, který zdůrazňuje svobodu procesních stran a volbu způsobů 

a prostředků k dosažení procesních cílů. Proto byly procesní povinnosti v některých 

případech postupně nahrazovány procesními břemeny, neboť strana nerespektující procesní 

břemeno, nejedná protiprávně, protože neporušuje žádnou povinnost, nanejvýš jedná toliko 

v rozporu se svými vlastními zájmy.56 Chování účastníka je tak v případě břemen ponecháno 

na jeho svobodné vůli. Procesní břemeno totiž účastníkovi neukládá povinnost, jak má 

v řízení postupovat, ale hrozí nepříznivými následky za určité procesní chování (případně 

nečinnost). Macur v souvislosti s tímto uvádí, že „stanovení procesních břemen místo 

procesních povinností lze považovat za účinnější, demokratičtější, pružnější a šetrnější 

způsob stimulace procesní strany k určitému procesnímu jednání, než je ukládání procesních 

povinností, neboť zákonodárce pouze využívá zájem strany na příznivém výsledku sporu.“57 

Ve světle uvedeného se dá potom říci, že koncepce procesních břemen umožňuje, aby sankce 

za nesplnění procesního břemene spočívala jen ve zhoršení procesní situace strany, která 

neodvrátila nepříznivé následky tohoto břemene. Oproti tomu v případě procesních 

povinností zákon vyžaduje určité jednání subjektu a za porušení povinnosti k takovému 

jednání ukládá sankci. 

 

Svoboda spatřuje rozdíl mezi procesními povinnostmi a břemeny v důkazním řízení i v tom, 

že povinnost tvrdit a prokazovat má účastník jakéhokoliv civilního (sporného i nesporného) 

řízení, břemeno tvrzení a důkazní však vzniká jen stranám civilního sporu.58  

 

                                                 

55 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 78 až 90. 

56 MACUR J. Břemeno substancování v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie 6-7/1999, s. 7. 

57 Tamtéž. 

58 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 345. 
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Dá se říci, že společným účelem procesních povinností a břemen je stimulace procesních 

stran k určitému procesnímu jednání pod hrozbou nepříznivých právních následků, které 

nastanou jak v případě porušení procesní povinnosti, tak v případě neunesení procesního 

břemene. Jak uvádí Macur, tato procesní aktivita stran je nezbytnou podmínkou plného 

rozvinutí kontradiktorního sporu a tím také objektivním předpokladem řádného plnění 

společenské funkce civilního procesu.59  

4.2 Povinnost tvrzení a povinnost důkazní 

Vzhledem k tomu, že jak povinnost tvrzení, tak povinnost důkazní jsou spolu nerozlučně 

spojeny a navazují na sebe, budu se oběma těmto povinnostem věnovat najednou v rámci 

této podkapitoly. 

 

První z uvedených procesních povinností je povinnost tvrzení, která ukládá účastníkům 

řízení tvrdit (uvést) všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti. Na tuto povinnost 

navazuje povinnost důkazní, která znamená, že účastníci musí ke svým tvrzením označit 

důkazy. Vzájemná provázanost těchto zákonných povinností spočívá v tom, že jestliže 

účastník nesplní svou povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti, nemůže splnit ani povinnost 

důkazní (a naopak – aby mohla být nějaká skutečnost prokazována, musí být nejprve 

tvrzena). Následkem je, že pokud účastník určitou skutečnost vůbec netvrdil (a pokud 

nevyšla v řízení jinak najevo), tato skutečnost se nestane předmětem dokazování. Rozsah 

důkazní povinnosti je tak určen rozsahem povinnosti tvrdit skutečnosti. Tyto povinnosti jsou 

zakotveny v § 101 odst. 1 OSŘ60, z jehož znění rovněž plyne, že uvedené povinnosti jsou 

účastníkům uloženy k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení. Tím je zajištěna spravedlivá 

ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků.61 Tento účel může být naplněn 

                                                 

59 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 82. 

60 Povinnost tvrzení též viz § 79 OSŘ. 

61 Srov. § 1 OSŘ. 
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jen při aktivní činnosti stran sporu. Jedná se tedy o projev projednací zásady,62 která tkví 

v tom, že tvrzení skutečností a navrhování důkazů je zásadně věcí účastníků řízení. Jinými 

slovy, povinnost tvrzení a povinnost důkazní znamená, že iniciativa při shromažďování 

důkazů je v rukou účastníků řízení a zjištěný skutkový stav je potom výsledkem aktivity 

účastníků při dokazování, 63 přičemž platí, že soud sám není povinen po významných 

skutečnostech pátrat.64Avšak nutno upozornit, že zjištění skutkového stavu je ovlivněno 

i jinými instituty než procesními povinnostmi a břemeny. Jedná se například o zásadu 

koncentrace řízení, která může vést k tomu, že účastníci nesplní řádně svou povinnost tvrzení 

a povinnost důkazní, následkem čehož nemusí být náležitě zjištěny všechny z hlediska 

hmotného práva významné skutečnosti. V takovém případě soud zpravidla rozhodne 

v neprospěch toho účastníka řízení, které ohledně dané skutečnosti stíhalo břemeno tvrzení 

a břemeno důkazní.  

 

Jak bylo uvedeno výše, zákon ukládá účastníkům povinnost uvést všechny pro rozhodnutí 

významné skutečnosti. Co jsou pro rozhodnutí významné skutečnosti, určuje zpravidla 

hypotéza hmotněprávní normy. Žalobce tak tyto rozhodné skutečností z hlediska skutkové 

podstaty právní normy, která má být aplikována, uvádí zpravidla již v žalobě, ve které vylíčí 

podstatné skutkové okolnosti a navrhne důkazy k jejich prokázání. Žalovaný, pokud se chce 

bránit, tak činí ve své obraně. Žalobce by měl tvrdit a prokazovat ty skutečnosti, které jeho 

právo potvrzují, žalovaný naopak skutečnosti, které žalobcův požadavek vylučují. Důkazní 

povinnost pak má každá ze stran sporu jen k těm skutečnostem, které sami tvrdili. Nejlépe 

                                                 

62 Naopak nesporná řízení jsou ovládány zásadou vyšetřovací, což znamená, že soud provede i důkazy, které 

účastníci v řízení nenavrhli. To však neznamená, že účastníci nesporných řízení nemají povinnost tvrzení 

a povinnost důkazní, naopak. Povinnost soudu provést i jiné než účastníky navržené důkazy znamená to, že 

případné nesplnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní nemůže být spojeno s nepříznivým rozhodnutím ve 

věci. Uvedené znamená, že v nesporných řízeních účastníky netíží břemeno tvrzení a břemeno důkazní. 

63 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

860 an. 

64 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.9.2006, sp. zn. 22 Cdo 1900/2005. 
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bude uvedené demonstrovat na příkladu. Tak třeba ve sporu o zaplacení dluhu ze zápůjčky 

bude žalobce jako věřitel povinen tvrdit, že s žalovaným dlužníkem uzavřel smlouvu 

o zápůjčce, že žalovanému na základě této smlouvy poskytl peníze a že mu je žalovaný včas 

nevrátil (tím splní i své břemeno tvrzení). Ohledně těchto tvrzení bude muset žalobce 

prokázat, že byla smlouva o zápůjčce uzavřena a že smluvené peníze žalovanému opravdu 

poskytnul - předal (prokáže-li toto žalobce, splní nejen svou povinnost důkazní, ale unese 

i břemeno důkazní). Chce-li se žalovaný bránit, musí tvrdit a prokázat, že zapůjčené finanční 

prostředky buď vůbec nepřevzal, nebo že je žalobci již vrátil, nebo že jeho dluh zanikl jinak, 

popřípadě že je dluh promlčen. Účastníci mají povinnost vylíčit rozhodné skutečnosti pouze 

po stránce skutkové, avšak je pravidlem, že žalobci (respektive jejich právní zástupci) 

provedou v žalobě i právní posouzení těchto tvrzených skutečností, kterým ale soud není 

vázán. 

 

Aby účastník splnil řádně svou povinnost navrhnout důkazy k prokázání významných 

skutečností podle hmotného práva, které jsou v jeho prospěch, musí být jeho návrh dostatečně 

určitý. Soud musí vždy znát účastníkem tvrzenou skutkovou verzi sporné skutečnosti, 

k jejímuž prokázání účastník navrhuje důkaz.65 Proto musí soud vždy dbát, aby bylo jasné, 

která skutečnost má být kterým navrhovaným důkazem prokázána, a případné nejasnosti 

v součinnosti s účastníky odstranit. Aby soud předešel neurčitým nebo nejasným návrhům 

(případně aby odstranil jejich vady), kterými účastníci plní svou procesní povinnost tvrzení 

a dokazování, je povinen účastníky o těchto povinnostech poučit, a to jak v souvislosti 

s přípravou jednání, tak v souladu s ustanovením § 118a OSŘ při jednání.66 Toto poučení by 

mělo být dostatečně konkrétní. 

                                                 

65 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

862. 

66 Tamtéž. 
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4.3 Následky spojené s nesplněním povinnosti tvrzení a povinnosti 

důkazní 

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost důkazní a povinnost tvrzení mají obě strany sporu. 

Jelikož se jedná o povinnosti stanovené právními předpisy, je žádoucí, aby zákon stanovil 

i následky pojící se s nesplněním těchto povinností. V první řadě je třeba připomenout, 

že povinnost tvrzení a povinnost důkazní jsou povinnostmi procesními. Avšak i přesto je 

nelze vynucovat uložením pořádkové pokuty.67 Obecně platí, že soud je povinen účastníky 

o jejich procesních povinnostech a právech poučit. Konkrétně pak při dokazování, pokud 

účastníci nevyvíjí aktivitu potřebnou k objasnění skutkového stavu, nebo pokud jsou jejich 

skutková tvrzení a důkazní návrhy neúplné, je soud povinen účastníky o jejich povinnostech 

a následcích nesplnění poučit podle § 118a OSŘ. Tato zvláštní poučovací povinnost je 

výrazně ovlivněna koncentrací řízení před soudem prvního stupně. 

 

Pokud žalobce v žalobě dostatečně nesplní svou povinnost tvrzení, nepůjde o vadu žaloby, 

která by bránila pokračovat v řízení, neboť povinnost tvrzení může žalobce splnit 

i dodatečně, a to především při přípravě jednání, popř. při jednání před soudem prvního 

stupně (žalobce však musí v žalobě vylíčit alespoň takové rozhodující skutečnosti, kterými 

vymezí předmět řízení po skutkové stránce).68 Uvedené platí rovněž pro povinnost důkazní, 

když neoznačení důkazů v žalobě neumožňuje soudu žalobu odmítnout, protože žalobce 

může tuto povinnost splnit dodatečně při přípravném jednání nebo při jednání před soudem 

prvního stupně. Aby měl žalobce ve sporu šanci vůbec uspět, musí nejprve splnit svou 

povinnost tvrzení, posléze povinnost důkazní. Jinak řečeno, musí být aktivní ve své snaze 

objasnit soudu skutečný stav věci. Proto sankce, která žalobce postihne při nesplnění těchto 

dvou procesních povinností je zpravidla neúspěch ve sporu. Výjimky tvoří případy, kdy 

                                                 

67 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23.2.1996, sp. zn. 11 Cmo 1/96. 

68 MIKULCOVÁ L. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost po novele občanského soudního řádu. Právní 

rozhledy 9/2003, s. 467. 
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rozhodující skutečnost vyjde v řízení najevo jinak, pak je k ní soud povinen přihlédnout 

(§132 OSŘ). 

 

Co se týče žalovaného, je nutno uvést, že pokud je žalovaný zcela nečinný (aktivně se 

nebrání), nelze bez dalšího považovat tvrzení žalobce, ke kterým se žalovaný nevyjádří, 

za nesporná. Soud může totiž vydat správné rozhodnutí, kterým poskytne ochranu 

subjektivnímu právu pouze za předpokladu náležitě zjištěného skutkového stavu. Proto soud 

disponuje určitými procesními nástroji, které mu umožnují ve věci rozhodnout i v případech, 

kdy skutkový stav náležitě zjistit nelze, třeba i proto, že žalovaný je nečinný. Jedná se 

například o tzv. kvalifikovanou výzvu podle § 114b OSŘ, kterou může soud v určitých 

situacích uložit žalovanému, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok 

uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví 

svoji obranu a připojil k vyjádření listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil 

důkazy k prokázání svých tvrzení. Citované ustanovení dále stanoví, že jestliže se žalovaný 

bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří (a ani soudu nesdělí, jaký vážný důvod 

mu v tom brání), má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, 

přičemž o takovém následku musí být soudem poučen. Obdobné následky má nedostavení 

se žalovaného k přípravnému jednání (§114c odst. 6 OSŘ) nebo k prvnímu jednání ve věci, 

ač byl soudem řádně poučen (§ 153b odst. 1 OSŘ). 

 

Z výše uvedených důvodů je patrné, že není v souladu se zájmy žalovaného, aby byl v řízení 

zcela nečinný, neboť jeho pasivita povede zpravidla k neúspěchu ve věci. Macur uvádí, 

že žalovaný má oprávněný zájem i subjektivní právo nepodílet se v civilním řízení na 

důkazní aktivitě žalobce ve prospěch tvrzení žalobce, a proto může zůstat v tomto směru 

ve sporu pasivní, aniž by byl postižen nepříznivými následky. 69  Žalovaný je oprávněn 

k tomu, aby nedokazoval nepravdivost tvrzení žalobce, tedy aby sám žalobce dokázal svá 

tvrzení. Žalobcově důkazní povinnosti tak odpovídá oprávnění žalovaného zůstat ve sporu 

zcela pasivním v souvislosti s dokazováním skutečností, na jejichž základě žalobce uplatňuje 

                                                 

69 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 92. 
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svůj nárok nebo své právo.70 Z toho vyplývá závěr, že žádná ze stran sporu není povinna 

tvrdit a prokazovat skutečnosti, které nesouvisí s její procesní pozicí a které by mohly vést 

k úspěchu protistrany. Ovšem, jak bylo uvedeno výše, pokud se chce žalovaný úspěšně 

bránit, musí tvrdit a prokázat takové skutečnosti, které vylučují oprávněnost žalobcova 

nároku.  

 

Lze proto uzavřít, že účastník, který i přes poučení soudu, neoznačil důkazy potřebné 

k prokázání svých tvrzení, nese (za předpokladu, že jím tvrzená skutečnost nebyla jinak 

prokázána) nepříznivé následky v podobě takového rozhodnutí soudu, které bude vycházet 

ze skutkového stavu zjištěného na základě ostatních provedených důkazů.71 Pro úplnost si 

dovolím zopakovat výše uvedený závěr, že nesplnění povinnosti tvrzení nebo povinnosti 

důkazní má zpravidla za následek nepříznivé rozhodnutí ve věci, a to proto, že nesplnění 

těchto povinností způsobí neunesení jim odpovídajících břemen. Teprve s neunesením 

břemene tvrzení a/nebo důkazního břemene zákon spojuje procesní neúspěch.  

5 Procesní břemena účastníků řízení 

Rovněž pojmy břemeno tvrzení a břemeno důkazní byly doposud mnohokrát zmíněny, aniž 

by však byly patřičně vysvětleny nebo byl uveden jejich význam pro dokazování 

a rozhodování soudu ve sporném civilním řízení. V této kapitole se proto hodlám detailněji 

věnovat vysvětlení těchto pojmů a zdůraznění jejich role a významu ve sporném řízení. 

Výklad bude orientován spíše prakticky a pragmaticky nežli historicky a teoreticky, byť se 

jedná o instituty (především tedy břemeno důkazní), které za sebou mají poměrně dlouhý 

historický vývoj a kterými se procesní právní věda zabývá již od 19. století. Zároveň 

předestírám, že více se budu zaobírat břemenem důkazním, které je institutem důležitějším 

a v procesní teorii propracovanějším. 

 

                                                 

70 Tamtéž. 

71 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

865. 
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Unesení břemene tvrzení a břemene důkazního jsou klíčem k úspěchu účastníka sporného 

řízení, a to i přesto, že tyto instituty procesního práva nejsou v občanském soudním řádu 

výslovně upraveny. Jejich existence a význam je však dovozen procesní teorií a judikaturou, 

a to především z již zmíněných ustanovení § 79, § 101 a § 120 OSŘ, kterými jsou současně 

upraveny povinnosti tvrzení a dokazování. Jak pro břemeno tvrzení, tak pro břemeno důkazní 

platí, že jsou to instituty procesního práva, které poskytují návod soudu v případech, kdy 

podstatné skutečnosti, důležité pro rozhodnutí věci, zůstávají neobjasněny a stav objektivní 

nejistoty o skutkovém stavu tak soudu nedovoluje, aby rozhodl v souladu se skutečnými 

hmotněprávními poměry.72 Obě tato břemena souvisí se zásadou projednací, která směřuje 

k tomu, aby se shromažďování skutkového materiálu uskutečňovalo z iniciativy procesních 

stran a nikoliv soudu. V nesporném řízení se procesní břemena neuplatňují, neboť „nespory“ 

jsou ovládány zásadou vyšetřovací, která znamená, že za náležité zjištění skutkového stavu 

je odpovědný soud, nikoliv účastníci.  

5.1 Břemeno tvrzení 

Břemeno tvrzení navazuje na povinnost tvrzení a předchází břemeni důkaznímu. Jak je 

uvedeno výše, účastník musí nejprve tvrdit určité skutečnosti rozhodné z hlediska hmotného 

práva, které mu jsou ku prospěchu, aby je následně mohl vůbec prokazovat. Břemeno tvrzení 

lze proto chápat jako odpovědnost účastníka řízení za to, že se soud potřebnou skutečnost 

vůbec dozví.73 Jedná se tedy o jakousi procesní odpovědnost účastníka za nesplnění jeho 

povinnosti tvrzení. Je na každé ze stran sporného řízení, aby uvedla taková konkrétní tvrzení 

odpovídající skutkovým znakům norem hmotného práva, z nichž pro tu kterou stranu plynou 

příznivé následky. Žalobce tak tvrdí skutečnosti, na kterých svůj nárok či právo zakládá, 

žalovaný pak skutečnosti, které vzniku uplatňovaného nároku brání.74  Tvrzení potřebných 

skutečností některou ze stran sporu není přímo vynutitelné (například pořádkovou pokutou), 

                                                 

72 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 5. 

73 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 248. 

74 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 53. 
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avšak pokud strana nedostatečně tvrdí skutečnosti, na kterých staví svůj nárok nebo obranu, 

nese břemeno nepříznivých následků, jimiž je zatížena. Jestliže pak tato strana neodstraní 

nedostatky svých skutkových tvrzení ani poté, co byla o těchto nedostatcích poučena soudem, 

musí soud rozhodnout v neprospěch té strany, kterou břemeno tvrzení ohledně určitých 

právně významných skutečností tížilo. Jinými slovy, když účastník nesplní svou povinnost 

tvrzení ohledně určitých skutečností, znamená to, že ve vztahu k těmto skutečnostem neunese 

své břemeno tvrzení, následkem čehož bude nepříznivé rozhodnutí ve věci. Pokud břemeno 

tvrzení neunese ani žalobce, ani žalovaný, soud žalobu zamítne.  

 

Bureš upozorňuje, že praxe mnohdy náležitě nerozlišuje na jedné straně situaci, kdy soud 

žalobu zamítne proto, že účastník neunesl břemeno tvrzení, a na druhé straně situaci, kdy 

rozhodné skutečnosti byly prokázány, ale jinak, než uváděl žalobce. 75  Žaloba může být 

zamítnuta pro neunesení břemene tvrzení pouze v situaci, kdy účastník vůbec netvrdil 

z pohledu právního posouzení věci rozhodnou skutečnost, a proto věc podle práva ani být 

posouzena nemohla. Pokud však byla taková skutečnost účastníkem tvrzena, avšak soud 

dokazováním zjistil opak (bylo zjištěno něco jiného, než tvrdil účastník), nelze žalobu 

zamítnout pro neunesení důkazního břemene. Soud totiž skutkový stav zjistil, avšak ten byl 

jiný, než jak uváděl ve svých tvrzeních žalobce. Z tohoto důvodu nemůže být žaloba 

zamítnuta pro neunesení břemene tvrzení v případě, že se soud dokazováním dobere 

k výsledku o tom, jaký byl skutkový stav.76 Závěr, že účastník neunesl své břemeno tvrzení, 

může soud učinit až poté, co účastníka řádně poučil o neúplnosti jeho skutkových tvrzení, 

vysvětlil účastníkovi, v čem tato neúplnost spočívá, a umožnil mu sdělit vlastní skutkovou 

verzi (obdobně má soud poučovací povinnost i vhledem k účastníkově povinnosti důkazní 

a břemenu důkaznímu).77 

 

                                                 

75 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

866. 

76 Tamtéž. 

77 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.3.2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002. 
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Existují však i případy, kdy účastník svou povinnost tvrzení řádně nesplní, avšak není 

sankcionován nepříznivým rozhodnutím z důvodu neunesení břemene tvrzení. Jedná se 

o případy skutkových a právních domněnek. Na základě skutkových domněnek soud nabyde 

přesvědčení o existenci či neexistenci sporných skutečností, a je na té straně, které skutková 

domněnka nesvědčí, aby podala důkazy zpochybňující takto presumované skutečnosti. 

Účastníky netíží břemeno tvrzení ani ohledně domněnek právních, popř. fikcí, jejichž 

podstatou je usnadnit dokazování zejména tam, kde je dokazování určité skutečnosti obtížné 

nebo dokonce nemožné. Uvedené se pokusím vysvětlit na příkladu domněnky uznání dluhu 

dle § 2053 občanského zákoníku.78 V tomto případě musí žalobce (věřitel) soudu tvrdit, 

že došlo k uznání dluhu žalovaným (dlužníkem), a toto písemné uznání dluhu (ve kterém je 

dluh uznán co do důvodu i výše) soudu předložit. Nemusí však tvrdit, že uznaný dluh v době 

uznání trval, neboť jej od této povinnosti tvrzení a břemene tvrzení zprošťuje zákonné 

ustanovení hmotného práva. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že břemeno tvrzení se vztahuje pouze ke tvrzení skutkových 

okolností, nikoliv k právnímu posouzení věci. Zde je však nutno upozornit na jednu výjimku. 

Jedná se o případ, kdy může žalobce na základě jednoho skutku vznést více právních 

požadavků. Svoboda uvádí příklad ublížení na zdraví, kdy může žalobce (poškozený) 

požadovat po škůdci jak bolestné, tak i částku, která poškozenému nahradí ztížené 

společenské uplatnění. Toto rozdělení musí žalobce provést v žalobě s tím, že uvede, jakou 

částku požaduje na bolestném a jakou částku z důvodu ztížení společenského uplatnění.79 

Proto může být dle Svobody břemeno tvrzení výjimečně širší a může zahrnovat i právní 

tvrzení.80 

                                                 

78 § 2053 OZ: Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se 

za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. 

79 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 27. 

80 Tamtéž. 
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5.1.1 Teoretická dělení břemene tvrzení 

I přesto, že se instituty procesních břemen z hlediska teorie nehodlám zabývat podrobně, 

považuji za vhodné uvést alespoň základní teoretické dělení. 

 

První z možných dělení je dělení břemene tvrzení na objektivní a subjektivní. Objektivní 

břemeno tvrzení představuje požadavek na účastníky, aby přednesli konkrétní skutkové 

okolnosti, které jsou předpokladem aplikace určité právní normy. Uvedení těchto skutečností 

účastníky je nezbytné proto, aby soud mohl vůbec vydat rozhodnutí ve věci, neboť 

bez předešlých tvrzení stran sporu by soud nebyl schopen zjistit skutkový stav a rozhodnout. 

Subjektivní břemeno tvrzení pak rozděluje tvrzení podstatných skutečností mezi obě strany 

sporu a stanovuje důsledky nedodržení vyžadovaného procesního postupu, který plyne 

z právní úpravy břemene tvrzení. 81  Subjektivní břemeno tvrzení souvisí se zásadou 

projednací, kdy každá strana sporného řízení vnáší taková tvrzení, která jsou nezbytná 

pro ochranu jejího nároku. Proto také porušení subjektivního břemene tvrzení (neboli 

neunesení břemene tvrzení) znamená pro žalobce zamítnutí jeho návrhu, pro žalovaného pak 

vyhovění návrhu žalobce.82 Abych však neopakoval, co již bylo řečeno, odkazuji na výklad 

pojednávající o břemeni tvrzení. Svoboda dále rozlišuje subjektivní břemeno tvrzení na 

základní a dotvrzovací. 83  Kritériem tohoto dělení je to, k jakému procesnímu následku 

nesplnění břemene tvrzení vede. Dle Svobody rozeznává občanský soudní řád dva typy 

skutečností, které mají účastníci tvrdit, a to skutečnosti základní a skutečnosti určující pro 

rozhodnutí. Základní skutečnosti musí žalobce tvrdit již v žalobě, soud je musí mít 

k dispozici již k okamžiku zahájení sporu. V případě, že je soud nemá a žalobce je 

neprodleně nedoplní, soud žalobu odmítne, aniž by se jí věcně zabýval, protože žalobce 

neunesl základní subjektivní břemeno. Pokud žaloba obsahuje základní skutečnosti, avšak 

soud má za to, že je potřeba dotvrdit některé další skutečnosti, z nichž lze vyvodit důvodnost 

                                                 

81 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 52. 

82 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 53. 

83 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 25 – 28. 



 38 

žalobcova požadavku, soud o tom žalobce poučí. Pokud žalobce i přes poučení tato tvrzení 

nedoplní, soud žalobu zamítne pro neunesení dotvrzovacího subjektivního břemene tvrzení. 

 

Procesní teorie dále rozlišuje břemeno tvrzení na abstraktní a konkrétní, přičemž první 

jmenované znamená, že v průběhu celého sporu je imanentní jedno a totéž břemeno tvrzení, 

na jehož základě musí obě strany uvést skutečnosti, na nichž staví obranu svých nároků.84 

Konkrétní břemeno tvrzení pak znamená, že každá strana musí uvést přesné či nové 

skutečnosti na základě předešlého skutkového přednesu protistrany.85 Jedná se tak o reakci 

na to, co uvedla protistrana. 

5.2 Břemeno důkazní 

Důkazní břemeno nebo také břemeno prokazovat je ze čtveřice procesních povinností 

a břemen (povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno tvrzení a břemeno důkazní) 

procesní teorií i judikaturou institutem nejvíce užívaným a zároveň nejpropracovanějším.86 

Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno souvisí s břemenem tvrzení a velká část závěrů, které 

lze učinit o důkazním břemeni, platí i pro břemeno tvrzení, budu se v této podkapitole 

i nadále vracet k břemeni tvrzení a postupně tak doplňovat to, co o tomto procesním institutu 

nebylo dosud řečeno. Ze stejného důvodu se však mohou některé výše uvedené myšlenky 

a teze opakovat. 

 

Vymezení pojmu důkazního břemene je poměrně obtížné, nicméně dle mého názoru je zcela 

uspokojivá definice Winterové, že jde o procesní odpovědnost účastníka řízení za to, 

že soudu budou rozhodné skutečnosti, k nimž se důkazní břemeno vztahuje, prokázány.87 

                                                 

84 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 54. 

85 Tamtéž. 

86 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 248. 

87 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 247. 
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Důkazní břemeno se uplatňuje v situacích, kdy podstatné skutečnosti během sporného řízení 

zůstaly neobjasněny (nastala objektivní nejistota o skutečnostech – non liquet), a to i přesto, 

že soud v konkrétní věci provedl všechno dokazování, které provést mohl, avšak toto 

dokazování nepřineslo potřebné výsledky. 88  Institut důkazního břemene tak dává soudu 

možnost rozhodnout ve věci samé i přesto, že o existenci skutečnosti zakládající určité právo 

není přesvědčen a nemůže plně objasnit skutkový stav.89 Nejvyšší soud považuje důkazní 

břemeno za institut, jehož smyslem je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v takových 

případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci, 

nemohla být prokázána pro nečinnost účastníka (v důsledku nesplnění povinnosti uložené 

účastníku ustanovením § 120 odst. 1 větou první OSŘ) nebo vůbec (objektivně vzato).90 

 

Pravidla o důkazním břemeni se proto uplatní až po provedení dokazování, nikdy však 

dokazování a hodnocení důkazů nenahrazují. Následkem uplatnění pravidel o důkazním 

břemeni je nepříznivé rozhodnutí ve věci (ztráta pře) pro tu stranu sporu, která důkazní 

břemeno neunesla. O neunesení důkazního břemene hovoříme v případě, kdy se účastníkovi 

nepodařilo prokázat jím tvrzenou právně významnou skutečnost. Strany sporu musí proto 

vždy nejprve určité relevantní skutečnosti tvrdit, aby je vzápětí mohli prokazovat. Jedním 

z případů, kdy účastník nemusí prokazovat svá tvrzení je situace, kdy rozhodnutí závisí 

na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí.91 V takovém případě musí 

soud ustanovit znalce, a to i tehdy, kdy znalce žádný z účastníků nenavrhl.92 Obecně však 

platí, že účastník má ohledně svých tvrzení důkazní povinnost a nese na to navazující důkazní 

břemeno. Zpravidla pak účastník, který nesplní svou povinnost důkazní, neunese ani 

břemeno důkazní, avšak uvedené neplatí bezvýjimečně. Účastník může unést důkazní 

břemeno i přes nesplnění své důkazní povinnosti tehdy, když soud zjistí skutečnosti jinak 

                                                 

88 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 9. 

89 Tamtéž. 

90 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.2.2002, sp. zn. 21 Cdo 762/2001. 

91 Srov. § 127 odst. 1 OSŘ. 

92 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28.03.2000, sp. zn. 9 Co 164/2000. 
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(zejména dle § 120 odst. 2 a 3 OSŘ). A naopak, splnění důkazní povinnosti ještě automaticky 

neznamená unesení důkazního břemene, neboť navržené důkazy mohou být soudem 

shledány jako nedostatečné – soud na základě hodnocení důkazů učiní závěr, že výsledek 

dokazování nepotvrdil pravdivost skutkových tvrzení účastníka. 

 

Důkazní břemeno je institutem procesního práva, avšak i přesto je úzce spojeno s právem 

hmotným, neboť je zpravidla upraveno normami práva hmotného.93 Jak bylo již mnohokrát 

uvedeno, účastník je povinen tvrdit a prokázat právně významné (rozhodující) skutečnosti, 

jejichž okruh je obsažen v hypotéze hmotněprávní normy. Tato hmotněprávní norma určuje 

tedy nejen rozsah důkazního břemene (okruh skutečností, které musí být jako rozhodné 

prokázány), ale rovněž jeho nositele, tedy osobu důkazním břemene zatíženou.94 Uvedené 

platí obdobně pro břemeno tvrzení. Lze proto shrnout, že rozdělení břemene tvrzení 

a dokazování mezi účastníky sporu je dáno právní normou hmotného práva. Některé 

hmotněprávní normy obsahují zvláštní pravidla o důkazním břemeni, příkladem budiž 

§ 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních 

korporacích“) nebo § 2989 občanského zákoníku, které výslovně důkazní břemeno rozdělí. 

 

Stejně jako u břemene tvrzení, i zde si dovolím upozornit na nutnost rozlišení neunesení 

důkazního břemene od situace, kdy soud na základě dokazování zjistí, že skutkový stav je 

jiný než jak tvrdí účastník. V takovém případě nemůže soud rozhodnout v neprospěch 

účastníka z důvodu neunesení důkazního břemene. Pokud totiž soud dospěje na základě 

dokazování (především pak hodnocením navržených důkazů) k určitému závěru 

o skutkovém stavu, nelze hovořit o situaci non liquet. Účastník tedy nebude neúspěšný proto, 

že neunesl důkazní břemeno, ale proto, že skutkový stav byl zjištěn jinak, než tvrdil 

                                                 

93 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. nezměněné 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 250. 

94 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

862. 
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a ze zjištěného skutkového stavu mu nevyplývá uplatněný nárok. 95 Jedná se prakticky 

o shodnou situaci popsanou výše v kapitole o břemeni tvrzení. 

5.2.1 Teoretická dělení důkazního břemene 

Objektivní a subjektivní důkazní břemeno 

Stejně jako břemeno tvrzení, i břemeno důkazní lze dělit na objektivní a subjektivní. 

Objektivní břemeno je souhrn pravidel, která stanoví, jak má soud rozhodnout v případě, 

že skutkový stav zůstane nejasný. Soud je povinen rozhodnout vždy, a to i v situacích, kdy 

se se mu nepodaří zjistit rozhodné skutečnosti a skutkový stav zůstane nejistý. Kdyby totiž 

soud odmítl vydat rozhodnutí proto, že se mu nepodařilo zjistit skutkový stav věci, dopustil 

by se tím nezákonného (a protiústavního) odmítnutí spravedlnosti (denegatio iustitiae). 

Svoboda k objektivnímu důkaznímu břemeni (ale i k objektivnímu břemeni tvrzení) uvádí, 

že se nejedná o břemeno samo o sobě, ale o souhrn pravidel, která se přemění ve skutečné 

břemeno až v okamžiku, kdy dojde k soudnímu sporu.96 Objektivní důkazní břemeno řeší 

otázku, která strana bude postižena nepříznivým rozhodnutím ve věci v případě, kdy zůstane 

určitá relevantní skutečnost neprokázána. Macur však upozorňuje, že objektivní důkazní 

břemeno neslouží pouze jako návod pro soud, jak rozhodnout v případech non liquet, 

ale v každém sporném řízení vytváří také základní strukturu důkazního řízení, 97  neboť 

stanoví, která skutková tvrzení učiněná procesní stranou zatíženou důkazním břemenem musí 

být plně prokázána, aby soud mohl ve prospěch této strany rozhodnout. 

 

Subjektivní důkazní břemeno je výrazem odpovědnosti procesní strany za její činnost 

či nečinnost v průběhu řízení a projevem odpovědnosti účastníka za výsledek dokazování. Je 

konkretizací objektivního břemene dokazování a k jeho přeměně z objektivního 

na subjektivní důkazní břemeno dojde okamžikem podání žaloby. Tímto dojde k vzniku 

břemene prokazovat skutečnosti, které mají přinést té které straně úspěch ve sporu. Jinými 

                                                 

95 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

866. 

96 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 23. 

97 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 12. 
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slovy, subjektivní důkazní břemeno nutí stranu, aby svou vlastní aktivitou umožnila důkaz 

sporných skutečností a tím zabránila nepříznivému rozhodnutí. Subjektivní důkazní břemeno 

tak určuje, k čemu musí určitá strana sporu vést důkaz, pokud chce mít v řízení úspěch.98 

 

Abstraktní a konkrétní subjektivní důkazní břemeno 

Procesní teorie dále dělí subjektivní důkazní břemeno na abstraktní a konkrétní. Abstraktní 

subjektivní břemeno je vždy korelátem objektivního důkazního břemene a znamená, 

že procesní strana je zatížena břemenem prokazovat pouze ohledně těch skutečností, jimž 

výslovně odpovídají skutkové znaky hmotněprávní normy, ze které strana uplatňuje své 

nároky.99 Oproti tomu konkrétní subjektivní břemeno dokazování není určeno skutkovými 

znaky dané právní normy, ani abstraktní úpravou o dělení důkazního břemene, ale vyplývá 

z konkrétního stavu průběžného dokazování v určitém konkrétním procesu. Proto 

skutečnosti, na které se váže subjektivní konkrétní důkazní břemeno, nemohou být předem 

abstraktně stanoveny, ale vždy bude záležet na konkrétní situaci v každém jednotlivém sporu. 

Konkrétním subjektivním důkazním břemenem může být zatížena i strana nezatížená 

abstraktním subjektivním důkazním břemenem. Problematice abstraktního a konkrétního 

důkazního břemene, jejich vztahy navzájem a vztahy k objektivnímu důkaznímu břemeni se 

poměrně podrobně věnuje například Macur,100 avšak já jejich další detailní rozbor nepovažuji 

z hlediska předmětu této práce za zcela nezbytný, a proto se budu v následujících 

podkapitolách věnovat praktičtějším aspektům důkazního břemene.  

5.2.2 Rozdělení důkazního břemene mezi strany sporu 

Z dosavadního výkladu je patrné, že každou ze stran sporu důkazní břemeno (a břemeno 

tvrzení) tíží ohledně jiných skutečností. Na několika místech jsem již zmínil, že každý 

z účastníků má povinnost tvrdit a dokázat právě ty skutečnosti, které jsou právně rozhodné 

z hlediska hmotněprávní normy a které jsou tomu kterému účastníku ku prospěchu. Důkazní 

                                                 

98 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 436. 

99 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 12. 

100 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 14-22. 
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břemeno totiž netvoří jeden celkem, ale vztahuje se k jednotlivým skutečnostem. Hovoříme 

o přerozdělení (nebo rozdělení) důkazního břemene mezi strany sporu. Důkazní břemeno je 

zpravidla rozvrženo právní normou hmotného práva. Svoboda uvádí, že česká procesní 

úprava a soudní praxe využívá tři koncepce upravující přerozdělení důkazního 

břemene – teorie prokázání skutečností právo zakládajících a vylučujících, teorie úplného 

skutkového stavu a negativní důkazní teorie s tím, že první jmenována v praxi převládá.101 

 

Podle teorie prokázání skutečností právo zakládajících a vylučujících, která vychází 

z § 120 odst. 1 OSŘ, musí žalobce tvrdit a prokázat takové skutečnosti relevantní podle 

hmotného práva, které jeho práva zakládají. Pokud tuto povinnost žalobce splní, musí 

žalovaný tvrdit a prokázat skutečnosti vylučující žalobcovo právo. Při uplatňování této teorie 

musí být nejprve proveden rozbor právních norem, které na danou skutkovou situaci mohou 

dopadat. Tento rozbor musí provést jak účastníci, tak soud. Žalobce nejprve vybere normu, 

na které svůj nárok staví, žalovaný pak volí normu (zpravidla jinou než žalobce) vylučující 

žalobcův nárok. Soud pak posoudí, zda účastníky zvolené normy opravdu zakládají nebo 

svědčí v jejich prospěch a zda strany dokázaly, že jsou splněny předpoklady pro aplikaci 

těchto norem. Teorie skutkového stavu znamená, že účastníci musí prokázat jimi tvrzené 

skutečnosti s naprostou jistotou. Tuto teorii je možno vyvodit z § 6 OSŘ věty první, který 

ukládá soudu postupovat tak, aby skutečnosti mezi účastníky sporné byly spolehlivě zjištěny. 

Negativní teorie důkazní se zabývá dokazováním negativních (neexistujících) skutečností. 

V praxi je možné, že soud v případě dokazování negativních skutečností přenese důkazní 

břemeno na protistranu. K tomuto výjimečnému postupu by však měl přistoupit jen 

v případech, kdy by důkazní břemeno jejího původního nositele neúměrně zatěžovalo. 

K přechodu důkazního břemene na protistranu může dojít i v případě, kdy protistrana 

zaviněně způsobí nemožnost provedení důkazu k prokázání konkrétní rozhodné 

skutečnosti. 102  K přechodu důkazního břemene však dochází jen ve vztahu k té 

relevantní skutečnosti, která měla být zmařeným důkazem prokázána.  

                                                 

101 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 37-40. 

102 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 37. 
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5.2.3 Důkazní břemeno v diskriminačních sporech 

S rozdělení důkazního břemene souvisí procesní úprava diskriminačních sporů podle 

§ 133a OSŘ, kterým byla provedena transpozice ustanovení čtyř evropských směrnic 

zabývajících se ochranou před diskriminací. 103  Jedná se rovněž o výjimku z pravidla, 

že důkazní břemeno je stanoveno normami hmotného práva. Toto ustanovení rozděluje 

povinnosti tvrdit a prokazovat a břemena tvrdit a prokazovat mezi strany diskriminačních 

sporů a je založeno na pravidle, že žalobcovo tvrzení o diskriminaci se při dokazování 

považuje za prokázané, neprokáže-li žalovaný dodržení zásady rovného zacházení. 104 

Žalobce má tedy povinnost tvrzení a břemeno tvrzení o skutečnostech, z nichž plyne porušení 

práva spočívající v tom, že s ním bylo zacházeno znevýhodňujícím způsobem. Bureš však 

upozorňuje, že „žalovaný nemá – jak nesprávně uvádí text zákona – povinnost dokázat, 

že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“105 Podle uvedeného autora jde o klasickou 

situaci s tím rozdílem, že zde plyne důkazní povinnost z norem práva procesního, a nikoliv 

hmotného. Proto žalovaný splní svou důkazní povinnost a unese důkazní břemeno, když 

prokáže, že se žalobcem bylo zacházeno jako s ostatními (tedy že nebyl diskriminován). 

Tento závěr je v souladu s judikaturou Ústavního soudu, který dospěl k tomu, že i v případě 

§ 133a OSŘ tíží břemeno tvrzení žalobce, avšak jedná se o zjednodušení jeho pozice, neboť 

žalobci stačí prokázat jen část svého tvrzení o tom, že je s ním jednáno jinak než s ostatními, 

a že je tímto jednáním poškozen. Žalobce už ale nemusí prokazovat důvod jednání 

žalovaného. 106 

 

S uvedenými závěry ovšem nesouhlasí Svoboda, 107 který Ústavnímu soudu vytýká 

nedůslednost v chápání skutku (jednání), neboť každé jednání je tvořeno složkou objektivní 

                                                 

103 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. 6. 2000, směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. 11. 2000, směrnice 

Rady 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. 12. 1997. 

104 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

926. 

105 tamtéž 

106 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14.2.2013, sp. zn. Pl ÚS 37/2004 ze dne 26.4.2006. 

107 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 48-56. 
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(jednání projevující se navenek) a složkou subjektivní (vůle jednajícího subjektu). Tyto dvě 

stránky od sebe nelze rozdělit, protože jednání a vůle tvoří nedílný celek jednoho a téhož 

skutku.  

 

S uvedeným Svobodovým názorem se však neztotožňuji. Je totiž nepřiměřené požadovat 

prokázání vnitřního vztahu určité osoby k jejímu jednání, proto právní normy většinou pozici 

žalobce usnadňují tím, že stanoví například domněnku zavinění jako je tomu třeba 

u § 2911 OZ, který presumuje zavinění škůdce. Tam, kde právní úprava toto usnadnění 

pozice žalobce neobsahuje, snaží se tento nedostatek dohnat soudy svou judikaturou. 

Dle mého názoru je tedy výše uvedený závěr Ústavního soudu správný, neboť jen usnadňuje 

postavení žalobce, který nemusí prokazovat důvod, který vedl žalovaného k diskriminačnímu 

jednání, a tím doplňuje nedostatečnou právní úpravu. 

5.2.4 Prokazování negativních skutečností 

Z výše zmíněné negativní teorie důkazní vyplývá pravidlo, že neexistence se neprokazuje. 

Tato koncepce vychází z přesvědčení, že po nikom nelze spravedlivě požadovat, aby 

prokázal neexistenci určité právní skutečnosti. Tento závěr je dnes poměrně rozšířený 

v soudní praxi, avšak lze se setkat i s rozhodnutími, které jej odmítají s tím, že negativní 

důkazní teorie je již překonána.108 Jako typický příklad projevu negativní důkazní teorie lze 

uvést spor vzešlý ze zápůjčky. Žalobce jako věřitel žaluje dlužníka o zaplacení zapůjčených 

peněžních prostředků, když tvrdí, že dlužník mu zapůjčené peníze včas nevrátil. Žalobce jako 

věřitel nemusí prokazovat, že mu peněžní prostředky nebyly vráceny, neboť po něm nelze 

spravedlivě požadovat, aby dokázal neexistující skutečnost (vrácení zapůjčených peněžních 

prostředků). Naopak je na žalovaném dlužníkovi, aby tvrdil a prokázal, že peníze žalobci 

včas vrátil. Důkazní břemeno ohledně tvrzení žalobce tedy přešlo na protistranu.  

 

                                                 

108 Např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.2.2013, sp. zn. 22 Cdo 4707/2010 nebo 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.4.2008, sp. zn. 29 Cdo 1650/2007. 
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Svoboda upozorňuje, že slepé uplatňování negativní důkazní teorie může vést k nesprávnému 

přenesení důkazního břemene na protistranu, protože ne vždy platí, že neexistence určité 

skutečnosti nelze dokázat.109 Jako příklad uvádí situaci, kdy se žalovaný brání tím, že nemohl 

škodu způsobit, neboť v době vzniku škody se nacházel na úplně jiném místě. Neexistenci 

lze v uvedeném případě prokázat důkazem o existenci jiné skutečnosti, která vyloučí soudem 

přezkoumávanou neexistenci.110  

 

V soudní praxi i teorii se objevují rozcházející se názory na dokazování negativních 

skutečností, přičemž je na jedné straně tvrzeno, že neexistující skutečnosti dokazovat nelze, 

na druhé straně je tvrzeno, že tento závěr je již překonán a že prokázat lze jak existenci, tak 

neexistenci. Do druhého tábora patří například Pulkrábek,111  který shodně se Svobodou 

připouští, že prokazovat negativní skutečnosti lze velmi často prostřednictvím nepřímých 

důkazů, avšak dodává, že toho lze docílit i důkazy přímými. Tak například zaměstnavatel 

může nepřímo dokázat, že jeho zaměstnanec nebyl přítomen na pracovišti tím, že dokáže 

jeho přítomnost na jiném místě. Přímo tuto skutečnost může dokázat zaměstnavatel 

svědeckou výpovědí jiných zaměstnanců, kteří dosvědčí, že se zaměstnanec v daný čas 

na pracovišti nenacházel. Naopak Pulkrábek přiznává, že prakticky nemožné je prokázat, 

že nedošlo k určitému jednorázovému aktu (například nevrácení zápůjčky). 

 

Z uvedeného je patrné, že negativní důkazní teorii nelze aplikovat vždy, ale soudy by měly 

posuzovat každý jednotlivý případ individuálně a nečinit z negativní důkazní teorie obecné 

a neprolomitelné pravidlo. Je pravda, že v určitých situacích bude prokázání negativní 

skutečnosti obzvlášť obtížné, až nemožné (a v takovém případě by soudy měly důkazní 

břemeno přesunout na protistranu), avšak v některých případech bude prokázání negativní 

skutečnosti možné, někdy dokonce snadné. 

                                                 

109 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 29. 

110 Tamtéž. 

111 PULKRÁBEK Z. O dokazování negativních skutečností v civilním soudním řízení (a o některých zásadách 

zjišťování skutkového stavu vůbec). Právní rozhledy 17/2013, s. 573. 
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5.2.5 Vysvětlovací povinnost strany nezatížené důkazním břemenem 

V praxi se může stát, že strana zatížena důkazním břemenem ohledně určité skutečnosti nemá 

přístup k relevantním skutečnostem a důkazům, a to proto, že tyto se nachází v rukou 

protistrany. Jedná se o poměrně zajímavou situaci, při které dochází k přechodu břemene 

tvrzení na druhou stranu, ovšem pouze v případě, kdy takový informační deficit je 

nezaviněný a nepřekonatelný, a zároveň je původcem tohoto deficitu protistrana. 112 

V takových případech má strana, prvotně nezatížena důkazním břemenem, tzv. vysvětlovací 

povinnost, v jejímž důsledku dochází k přechodu břemene tvrdit a prokazovat. Vysvětlovací 

povinnost je procesní povinností v pravém slova smyslu, nejedná se o procení břemeno. Jak 

bylo vysvětleno výše, nerespektování procesního břemene vede nanejvýš ke zhoršení 

procesního postavení účastníka, avšak účastník neporušuje žádnou zákonnou povinnost. 

Strana, která má podat určitá skutková vysvětlení ve prospěch protistrany, nemůže být 

zatížena pouhým procesním břemenem, neboť by nebylo v jejím zájmu takové vysvětlení 

podat. 113  Proto je nezbytné, aby byla strana k podání vysvětlení stimulována procesní 

povinností. Z toho plyne možnost sankcionovat účastníka zatíženého vysvětlovací 

povinností za její řádné neplnění. Tyto sankce pak mohou být realizovány například 

pořádkovou pokutou, ale především v rámci volného hodnocení důkazů soudem.114 Straně 

zatížené důkazním břemenem stačí přednést alespoň opěrné body skutkového stavu, čímž 

zvýší pravděpodobnost svých skutkových tvrzení, poté nastupuje vysvětlovací povinnost 

protistrany. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek hodnocení důkazu v neprospěch 

strany, která vysvětlovací povinnost nesplnila.115 

 

Vysvětlovací povinnost však může straně nezatížené důkazním břemenem vzniknout jen 

tehdy, pokud potřebné informace opravdu má, nesmí být nucena je aktivně dohledávat. 

                                                 

112 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 116. 

113 MACUR J. Vysvětlovací povinnost strany nezatížené důkazním břemenem v civilním soudním řízení. Právní 

rozhledy 5/2000, s. 200. 

114 Tamtéž. 

115 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.12.2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010. 
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Zároveň platí, že se vysvětlovací povinnost nevztahuje na případy utajovaných informací 

chráněných zvláštním zákonem a na jiné zákonem stanovené nebo státem uznávané 

povinnosti mlčenlivosti.116 Strana není povinna podat vysvětlení ani v případě, kdy by tím 

sobě nebo osobám blízkým mohla způsobit trestní stíhání. Závěrem dodám, že koncepce 

vysvětlovací povinnosti je v rozporu s kontradiktorností sporného řízení, neboť její realizací 

dochází prakticky k tomu, že jedna strana je nucena pomáhat své protistraně k prokázání 

skutkového stavu věci. 

6 Poučovací povinnost soudu 

V kapitole pojednávající o zásadách sporného řízení byly zmíněny i zásady, kterými je 

zajišťováno právo na spravedlivý proces. Mezi tyto zásady patří zejména nezávislost 

a nestrannost soudů a soudců, princip zákonného soudu a soudce, princip rovnosti 

a kontradiktornosti, princip veřejnosti, princip ústnosti a přímosti, princip hospodárnosti 

a právo na právní pomoc. Právní pomocí je mimo jiné i poučování účastníků řízení soudem, 

která je soudům uložena obecným ustanovím § 5 OSŘ a konkretizována na mnoha dalších 

místech. V této kapitole se budu zabývat jen částí obecné poučovací povinnosti soudu, a to 

pouze ve vztahu k dokazování. 

 

Úkolem soudu v civilním řízení není pouze poznat skutečnosti důležité pro rozhodnutí 

a učinit vlastní rozhodnutí, ale také poskytovat účastníků řízení součinnost.117 Soud musí 

tedy v rámci součinnosti s účastníky zajistit, aby byla účastníkům známa procesní pravidla 

a aby je správně chápali. V tomto smyslu se jedná o poučovací povinnost procesní. Obsahem 

poučovací povinnosti soudu jsou informace, které musí poskytnout stranám sporu (a osobám 

zúčastněným), aby jim nebyla způsobena újma z důvodu neznalosti svých procesních práv 

a povinností.118 Poučovací povinnost soudu se však nevztahuje pouze k procesním právům 

a povinnostem, ale soud má stranám poskytovat rovněž poučení hmotněprávní. Soud má totiž 

                                                 

116 Srov. § 124 OSŘ. 

117 Srov. § 6 OSŘ. 

118 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 294. 
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v civilním řízení vydat spravedlivé rozhodnutí, a to na základě úplně zjištěného skutkového 

stavu věci. Úplné zjištění skutkového stavu je však často obtížné, a proto je na stranách, aby 

tvrdily a prokázaly skutečnosti, jichž se dovolávají ve svůj prospěch. Je potom na soudci, aby 

v každém konkrétním případě posoudil, zda strana své povinnosti tvrzení a povinnosti 

důkazní dostála. Názor soudce o unesení těchto povinností se však nemusí shodovat 

s názorem stran sporu, avšak tento nesoulad představ nelze klást stranám k tíži. Proto není 

možné omezit poučování účastníků pouze na procesní pravidla, nýbrž poskytnout jim 

i poučení hmotněprávní. Soud proto stranám sdělí nejpozději před meritorním rozhodnutím 

předběžné hodnocení situace z hlediska hmotného práva a důkazů, čímž je stranám 

poskytnuta možnost na závěry soudce včas zareagovat. 

6.1 Obecná procesní poučovací povinnost  

Dle již zmíněného § 5 OSŘ soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech 

a povinnostech. Jde o obecné ustanovení, které se uplatní na případy, které nejsou speciálně 

upraveny jinými ustanoveními občanského soudního řádu ve formě zvláštní poučovací 

povinnosti. Jedná se o poučovací povinnost procesní, z čehož plyne mimo jiné i to, že se tato 

poučovací povinnost vztahuje pouze na účastníky řízení, nikoliv jejich právní zástupce. 

Avšak povinnost soudu poskytnout účastníkovi potřebná poučení lze splnit i tím, že budou 

poskytnuta jeho zástupci.119 

 

Procesní poučovací povinnost soudu je upravena rovněž v § 118a odst. 4 OSŘ, který stanoví, 

že při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních 

právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem 

v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Jedná se o obecné pravidlo 

vztahující se na poučovací povinnost jak hmotněprávní, tak procesní.120 Zároveň jde o jediné 

ustanovení v celém občanském soudním řádu, které odlišuje poučení účastníka právně 

                                                 

119 Srov. § 32 odst. 3 OSŘ. 

120 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 303. 
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nezastoupeného od poučení účastníka zastoupeného advokátem nebo notářem.121 Svoboda 

však upozorňuje, že ustanovení odstavce čtvrtého § 118a OSŘ nelze vykládat doslova, neboť 

by to znamenalo, že poučení čistě procesní povahy by nepříslušelo účastníkovi zastoupenému 

advokátem.122 Proto pokud advokát učiní neúplné nebo nevýstižné podání, měl by jej soud 

usměrnit, dotázat se nebo poučit, a to i podle jiných ustanovení než je § 118a OSŘ. 

 

Mezi poučení procesní povahy patří například poučení o povinnosti zaplatit soudní poplatek, 

o povinnosti odstranit vady svého podání nebo o právu vznést námitku podjatosti. Jelikož 

tato procesní poučení nesouvisí s dokazováním, tedy se zjišťováním skutkového stavu věci 

v rozsahu nezbytném pro učinění meritorního rozhodnutí, nebudu se jimi dále zabývat. 

 

6.2 Hmotněprávní poučovací povinnost 

Hmotněprávní poučovací povinnost je upravena především v § 118a odst. 1 až 3 a § 119a 

OSŘ123, které byly do občanského soudního řádu vtěleny novelou č. 30/2000 Sb. právě proto, 

aby byl stranám poskytnut předběžný skutkový a hmotněprávní náhled soudu na věc. Soud 

tak účastníkům sdělí své hmotněprávní hodnocení a odůvodní, jak a proč hodlá ve věci 

rozhodnout. Jak uvádí Svoboda, původní povinnost soudu zjišťovat materiální pravdu se 

po zmíněné novele občanského soudního řádu převtělila do povinnosti soudu poučovat 

strany o hmotném právu. I přesto, že je soud povinen dbát, aby důkaznímu řízení při jednání 

předcházelo úplné vylíčení všech významných skutečností pro danou věci, může v průběhu 

jednání vyvstat potřeba k doplnění právně rozhodných skutečností. Proto je, i vzhledem 

k břemeni tvrzení, nezbytné, aby soud účastníku sdělil svůj závěr o neúplnosti skutkových 

tvrzení, vysvětlil, v čem tuto neúplnost spatřuje, a umožnil mu sdělit vlastní skutkovou verzi. 

                                                 

121 ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 4. aktualizované vydání podle 

stavu k 1.9.2009. Praha: Linde Praha, akciová společnost, 2009, s. 273. 

122 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 305. 

123 Pokud budu v této kapitole 5.2 Hmotněprávní poučovací povinnost zmiňovat § 118a OSŘ, mám tím na mysli 

§ 118a odst. 1 až 3 OSŘ. 
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Rozsah hmotněprávní poučovací povinnosti soudu je upraven v ustanovení § 118a OSŘ, 

jehož smyslem je zamezit zamítnutí žaloby pro neunesení břemene důkazního a břemene 

tvrzení proto, že si žalobce nebyl bez své viny vědom jeho konkrétního obsahu.124 Podle 

tohoto ustanovení bude proto soud poučovat účastníky (tedy nejen žalobce) v případech, kdy 

nejsou úplně vylíčeny nebo doplněny všechny rozhodné skutečnosti nebo kdy strana 

neunesla důkazní břemeno ohledně svých tvrzení. Naopak v případech, kdy je situace 

skutkově i právně zcela jasná, poučení soudu podle § 118a OSŘ nebude potřeba.125 Soud 

nebude podle tohoto ustanovení účastníka poučovat ani v případě, kdy se zbaví práva 

na poučení svou vlastní procesní nečinností (například proto, že se nedostavil na jednání). 

Neposkytnul-li soud účastníkovi poučení proto, že se nedostavil k jednání (a tento účastník 

nepožádal o odročení z důležitých důvodů), není soud povinen ani oprávněn mu potřebná 

poučení sdělit jinak a není ani povinen odročit jednání jen z tohoto důvodu.126 

 

Ustanovení § 118a OSŘ ve svém odstavci prvním ukládá předsedovi senátu, aby vyzval 

účastníka k doplnění svých tvrzení, ukáže-li se v průběhu jednání, že tento účastník nevylíčil 

všechny rozhodné skutečnosti nebo je uvedl neúplně. Zároveň předseda senátu poučí 

účastníka, čím má své tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy. Jedná se 

o poučení k povinnosti dotvrzovací z neúplných skutkových tvrzení. 127  Zpravidla půjde 

o případy neúplných či nepřesných skutkových tvrzení v žalobě, která však nejsou natolik 

intenzivní, aby byly důvodem pro odmítnutí žaloby. Pokud však strana sporu tyto nedostatky 

žaloby neodstraní ani přes poučení soudu, bude to pro ni zpravidla znamenat neúspěch 

ve věci (ať už úplný nebo částečný). Poučení o následcích nesplnění výzvy je tedy poučením 

o tom, že k neuvedeným nebo nedoplněným skutečnostem nebude soud přihlížet (účastník 

                                                 

124 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3.10.2006, sp. zn. I. ÚS 212/06. 

125 Viz též Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.5.2006, sp. zn. 22 Cdo 2335/2005. 

126 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

831. 

127 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 310. 
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tak neunese své břemeno tvrzení). Dále dle odstavce druhého, má-li předseda senátu za to, 

že věc je možné po právní stránce posoudit jinak, než podle účastníkova právního názoru, 

vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností. Jedná se 

tedy o poučení strany sporu o jejím chybném právním hodnocení dané situace. Na základě 

tohoto ustanovení může například soud usměrnit stranu sporu, která bude z důvodu 

nesprávného právního posouzení věci směřovat svou obranu a dokazování jinam, než k jádru 

sporu.128 Judikatura dovodila, že doplnění žaloby na základě výzvy soudu podle odstavce 

druhého nelze považovat za změnu žaloby.129 Odstavec třetí stanoví, že pokud zjistí předseda 

senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech 

svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí 

jej o následcích nesplnění této výzvy. V tomto případě se jedná o poučení směřující 

k povinnosti unést důkazní břemeno. Následkem nesplnění výzvy může být neunesení 

důkazního břemene. Soud proto musí podle tohoto ustanovení poučit stranu, která si není 

vědoma toho, že ji tíží důkazní břemeno, o tom, že je to právě ona, kterou ohledně určité 

skutečnosti toto břemeno tíží. Dále musí poučit i stranu sporu, která se mylně domnívá, že 

svou povinnost plynoucí z důkazního břemene již splnila, o tom, že tuto povinnost prozatím 

nesplnila. Soud však v žádném případě nesmí radit stranám, jaké konkrétní důkazy mají 

navrhnout, aby své důkazní břemeno unesly. Do poučovací povinnosti soudu nepatří návod, 

jaké úkony by účastník měl nebo mohl v dané věci dělat, ale pouze pomoc k tomu, aby mohl 

způsobem stanoveným v zákoně dát najevo, co hodlá v řízení učinit.130 

 

Splněním poučovací povinnosti o možném neúspěchu ve věci však soud nepřichází o svou 

procesní nestrannost, neboť je povinen poučovat všechny strany sporu, které jsou ohroženy 

prohrou sporu v důsledku neunesení břemene tvrdit a prokazovat.131 Poučovací povinnost je 

                                                 

128 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 311. 

129 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.11.2006, sp. zn. 33 Odo 1310/2004. 

130 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25.6.1997, sp. zn. I. ÚS 63/96. 

131 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 413. 
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úzce spjata se zásadou předvídatelností rozhodnutí soudu, která ukládá soudu zpřístupnit 

stranám právní kvalifikaci skutku konkrétním poučením o důkazní povinnosti, jestliže 

dosavadní průběh řízení nasvědčuje tomu, že účastníkovo právní posouzení věci je odlišné 

od právního posouzení soudu.132 Účastníci by neměli být zaskočení možným jiným právním 

posouzením věci soudem, aniž by jim bylo umožněno tvrdit právně významné skutečnosti 

a navrhovat ohledně nich důkazy. Proto soudce prostřednictvím poučení účastníkům 

zpřístupňuje svůj odlišný právní názor konkrétním poučením o důkazní povinnosti a vyzývá 

je ke sdělení své skutkové verze.133 Tuto výzvu soud doplní o poučení o nesplnění povinnosti 

tvrzení a povinnosti důkazní. Uvedené vychází z předpokladu, že nepříznivý následek 

(neúspěch ve sporu) za nesplnění procesních povinností může účastníka postihnout jedině 

tehdy, když si byl této povinnosti dostatečně vědom. Proto musí být účastník o možném 

neúspěchu ve sporu a o svých procesních povinnostech (zejména povinnost tvrzení 

a dokazování) poučen, jakmile potřeba tohoto poučení vyjde v řízení najevo, nejpozději však 

před koncentrací řízení, která je procesním následkem této poučovací povinnosti soudu.134 

Jinými slovy, soud může vůči účastníkovi vyvodit závěr o neunesení břemene tvrzení jen 

tehdy, poučil-li jej řádně výše uvedeným způsobem a účastník i přes toto poučení soudu 

nesdělil právně významné skutečnosti. Ve vztahu k povinnosti důkazní lze říci, že soud poučí 

účastníka o potřebě označit důkaz k prokázání určité skutečnosti jen tehdy, jestliže účastník 

takovou skutečnost vůbec tvrdil.135 

 

Ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ ukládá předsedovi senátu povinnost poučit před skončením 

jednání (přesněji na konci jednání, ve kterém má být vyneseno meritorní 

rozhodnutí  po provedení dokazování a závěrečných řečech účastníků) přítomné účastníky 

o tom, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy musí být označeny dříve, 

                                                 

132 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.9.2005, sp. zn. 30 Cdo 749/2005. 

133 Tamtéž. 

134 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 414. 

135 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

829. 
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než ve věci vyhlásí rozhodnutí. Později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím 

důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a OSŘ. Jedná se o speciální poučovací 

povinnost soudu, vyplývající z uplatnění neúplné apelace v odvolacím řízení. Smyslem 

tohoto ustanovení je umožnit účastníkům splnit jejich povinnost tvrzení a důkazní ještě před 

soudem prvního stupně, neboť uvádění nových skutečností a důkazů je před odvolacím 

soudem, až na výjimky stanovené § 205a OSŘ, nepřípustné. V rámci tohoto poučení bude 

muset soud účastníkům vysvětlit, že řízení bylo již dříve koncentrováno a možnost uvést 

nové skutečnosti a navrhnout důkazy se tedy vztahuje jen na výjimky uvedené 

v ustanoveních § 118b a § 175 odst. 4 OSŘ.136 Pokud soud provede důkazy, které účastníci 

v reakci na poučení podle § 119a OSŘ navrhli, bude zpravidla nutné jednání odročit a důkazy 

provést při dalším jednání. Po takto doplněném dokazování bude muset předseda senátu 

poučení podle §119a odst. 1 poskytnout znovu. Je potřeba zdůraznit, že poučovací povinnost 

soudu se vztahuje na přítomné účastníky, popřípadě jejich zástupce. Judikatura dovodila, že 

odvolatel, který nebyl poučen podle § 119a OSŘ, protože se bez omluvy nedostavil, nemůže 

v odvolacím řízení uplatňovat nové skutečnosti.137 

6.3 Poučovací povinnost a koncentrace řízení  

Koncentrace řízení je navození skutkového a důkazního „stopstavu“, buď ze zákona, nebo 

na základě rozhodnutí soudu, který účastníkům, s výjimkou případů výslovně stanovených 

v zákoně, nadále zabraňuje v řízení uplatňovat další skutečnosti a důkazy.138 Řečeno jinak, 

pro splnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní stanovuje zákon přesný úsek řízení.139 

 

                                                 

136 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

854. 

137 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2002, sp. zn. 11 Cmo 294/2001. 

138 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 156. 

139 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

838. 
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Poučení podle § 118a OSŘ soudce udělí stranám i v souvislosti s koncentrací řízení, k níž 

dochází při skončení přípravného jednání (§ 114c OSŘ) nebo v souvislosti s koncem prvního 

jednání ve věci (§ 118b OSŘ). Soud má však možnost poskytnout účastníkům lhůtu 

k doplnění skutkových tvrzení a důkazních návrhů, a tím posunout okamžik zkoncentrování 

řízení. V případě přípravného řízení je soud při poskytování této lhůty omezen zákonem, 

který stanoví, že lhůta nemůže být delší než třicet dní (§114c odst. 4 OSŘ). Možnost soudu 

poskytnout účastníkům na jejich žádost dodatečnou lhůtu má sloužit jako pojistka pro případ, 

že se až při přípravném jednání ukáže, že účastníci potřebují delší lhůtu pro splnění jejich 

povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní140 Naopak v případě, že se přípravné řízení nekonalo, 

soud při stanovení lhůty není omezen (§ 118b odst. 1). V takovém případě může tedy 

ke koncentraci řízení dojít až po skončení prvního jednání ve lhůtě stanovené soudem. 

Stranám musí být poskytnuta možnost na poučení soudu o nutnosti doplnění tvrzení nebo 

důkazů reagovat, proto musí soud strany poučit dostatečně brzy. Z tohoto důvodu by měl 

soud také vyhovět žádosti strany o posunutí termínu koncentrace, aby mohly strany 

na hmotněprávní poučení soudu náležitě reagovat.141  

 

Svoboda rozlišuje dvě roviny poučení o koncentraci řízení, a to poučení o formální podstatě 

a poučení o materiální podstatě koncentrace řízení. Poučení o formální podstatě koncentrace 

řízení je poučení o nastolení skutkového a důkazního „stopstavu“ k určitému okamžiku 

během řízení. Poučení o materiální podstatě koncentrace řízení je poučení o konkrétních 

důvodech, pro které účastníkovi hrozní procesní neúspěch pro nesplnění břemene tvrzení 

a břemene důkazního. Obě roviny tvoří jeden funkční celek, proto koncentrace řízení 

nenastane, pokud se účastníkovi nedostane obojího poučení do okamžiku, kdy má 

ke koncentraci dojít (tedy situace předpokládané § 114c, 118b a 119a OSŘ).142 Poučení musí 

                                                 

140 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

802. 
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142 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 414. 
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být poskytnuto adresně a účinky koncentrace nastávají pouze vůči tomu účastníkovi, kterému 

bylo poučení uděleno. K tomu, aby efekt koncentrace nastal vůči žalobci i žalovanému, musí 

soud poučit podle § 118a odst. 1 až 3 obě strany sporu.143 Nejvyšší soudu ve svém nedávném 

rozhodnutí uvedl, že „poučení podle § 118a OSŘ je svým obsahem adresnou výzvou 

účastníku k doplnění buď konkrétních tvrzení, nebo důkazů, jestliže by pro jejich neuvedení 

měl být ve sporu neúspěšný pro neunesení povinnosti tvrzení nebo povinnosti důkazní. 

Naproti tomu poučení podle § 118b a § 119a odst. 1 o. s. ř. není adresnou výzvou účastníku 

k uvedení tvrzení nebo důkazů, které doposud v řízení uvedeny nejsou, ale pouze obecným 

ohlášením koncentrace řízení a neúplné apelace s informací o tom, kdy a za jakých podmínek 

koncentrace řízení a neúplná apelace nastoupí.“144 

 

Postup soudu při plnění poučovací povinnosti bude záviset na tom, zda k účinkům 

koncentrace řízení dojde již ke skončení přípravného řízení (případně po uplynutí dodatečně 

poskytnuté lhůty) podle § 114c OSŘ nebo zda ke koncentraci dojde až ke skončení prvního 

jednání ve věci (případně po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty). 

 

V případě přípravného jednání nastává koncentrace ke skončení přípravného řízení. Soud je 

v rámci přípravného řízení povinen účastníky poučit podle § 118a OSŘ, čímž je účastníkům 

umožněno, aby v nezbytném rozsahu doplnili svá tvrzení a důkazy. Po takto nastalé 

koncentraci mohou účastníci v prvním nařízeném jednání tvrdit nové skutečnosti a nabízet 

důkazy pouze, pokud se jedná o některou z výjimek z koncentrace vypočtených v § 118b 

odst. 1 OSŘ. Jedná se o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost 

provedených důkazních prostředků, které nastaly po přípravném jednání nebo které účastník 

nemohl uvést bez své viny, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli 

                                                 

143 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 422-423. 
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poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností podle § 118a odst. 1 

až 3 OSŘ.  

 

Pokud se přípravné jednání nekonalo, nastanou účinky koncentrace až ke skončení prvního 

jednání ve věci, popř. do uplynutí lhůty, která byla účastníkům poskytnuta k doplnění tvrzení 

a k podání návrhů na doplnění dokazování. Soud poučí účastníky podle § 118a OSŘ 

v průběhu jednání, zpravidla tomu tak bude hned na začátku jednání vůči přítomným 

účastníkům řízení. Za povšimnutí jistě stojí skutečnost, že z dikce § 118b odst. 1 OSŘ 

výslovně neplyne povinnost soudu upozornit účastníky na koncentraci řízení, jak je tomu 

v § 114c OSŘ. Dle názoru Bureše se pravděpodobně jedná o legislativní přehlédnutí s tím, 

že povinnost soudu poučit účastníky o koncentraci řízení, která nastane ke konci prvního 

jednání, lze dovodit z ustanovení § 5 OSŘ, který stanoví obecnou poučovací povinnost 

soudu. 145  Hamuľáková dále uvádí možnost použití analogie (konkrétně analogie legis) 

k vyplnění mezery v zákoně, a to analogie s právní úpravou poučovací povinnosti dle § 118b 

odst. 2.146 Toto ustanovení stanoví, že došlo-li k přistoupení dalšího účastníka nebo záměně 

účastníka, nastávají ve vztahu k novým účastníkům účinky podle § 118b odst. 1 OSŘ 

skončením prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka 

a které se ve věci konalo; o tom musí být účastníci poučeni v předvolání k tomuto jednání. 

Nejvyšší soud dovodil ve svém rozhodnutí, že účinky koncentrace podle § 118b OSŘ 

nenastanou, pokud účastníci nebyli o koncentraci řízení a jejích účincích poučeni jednak 

v předvolání k jednání a jednak před skončením jednání, má-li v této době koncentrace 

nastat.147 
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Z uvedeného tedy plyne, že soud by měl při plnění své poučovací povinnosti podle 

§ 118a OSŘ postupovat následovně: soud nejpozději těsně před zkoncentrováním řízení a 

poté opět těsně před vyhlášením rozsudku stranám stručně sdělí svůj předběžný skutkový, 

důkazní a právní názor na věc. Poté stranám umožní na tyto závěry reagovat. Účastníci 

mohou reagovat buďto ve formě právní argumentace nebo označením nových skutečností a 

důkazů. Pokud k těmto reakcím stran dojde, soud k nim zaujme stanovisko a svůj právní 

názor na takto vnesené skutečnosti a důkazy sdělí stranám.148 Zjistí-li soud i přes již nastalou 

koncentraci řízení, že je nezbytné, aby účastníci nadále uvedli určité skutečnosti, nebo navrhli 

důkazy pro svá tvrzení, zopakuje soud poučení ve smyslu § 118a OSŘ, čímž dojde 

k prolomení nastalé koncentrace, avšak pouze ve vztahu k těm skutečnostem nebo důkazům, 

ohledně kterých soud toto dodatečné poučení učinil. 149  Příkladem může být spontánní 

výpověď svědka po koncentraci řízení, kterou svědek vnese do řízení nové tvrzení 

o skutečnostech významných pro rozhodnutí (jeho tvrzení jsou například odlišné 

od dosavadních tvrzení účastníků). Toto je důvodem pro nové poučení podle 

§ 118 odst. 1 až 3 OSŘ, což vede k prolomení dřívější koncentrace. 

 

Co se týče vztahu poučovací povinnosti soudu podle § 119a OSŘ a koncentrace řízení, je 

nutno upozornit na jistou pluralitu názorů obsažených v odborné literatuře. Tak například 

Bureš uvádí, že soud bude podle tohoto ustanovení postupovat pouze v případech, kdy řízení 

není vůbec koncentrováno, protože soud účastníky správně nepoučil při přípravném jednání 

nebo jestliže se nové skutečnosti či důkazy, které by na základě poučení účastníci mohli 

navrhnout či označit, týkají některé z výjimek z koncentrace řízení. Dále jestliže si soud 

uvědomil, že účastníky řádně nepoučil při přípravném jednání podle § 118a OSŘ a napravuje 

to poučením podle § 119a odst. 1 OSŘ.150 Shodný názor zastává i Svoboda, který navíc 

                                                 

148 SVOBODA, K. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 316. 

149 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 424. 

150 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

855. 
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dodává, že opačná interpretace by znamenala, že by soud poučoval účastníky o tom, že 

dochází ke koncentraci již zkoncentrovaného řízení.151 Tito autoři argumentují rovněž tím, 

že původním smyslem tohoto ustanovení bylo poskytnout účastníkům poslední možnost 

splnit povinnost tvrzení a dokazování, avšak novelou občanského soudního řádu zákonem 

č. 7/2009 Sb. byla zavedena zásada univerzální koncentrace a toto ustanovení se proto bude 

aplikovat pouze v případech, kdy řízení není z některých výše uvedených důvodů 

koncentrováno. Naproti tomu Hamuľáková sice přiznává, že koncentrace podle § 119a OSŘ 

ztratila po novele občanského soudního č. 7/2009 částečně význam, avšak uvádí, že soud by 

měl podle tohoto ustanovení účastníky poučit vždy, neboť se jedná o nejzazší okamžik 

možného uplatnění nových skutečností a důkazů, které spadají pod výjimky z koncentrace 

řízení dle § 114c a 118b OSŘ.152 Soudní praxe dává za pravdu Hamuľákové. Nejvyšší soud 

uvádí, že účastník musí být, v souladu se zásadou neúplné apelace, o své povinnosti tvrdit 

všechny právně významné skutečnosti a označit všechny důkazy k jejich prokázání 

před soudem prvního stupně, poučen v průběhu celého jednání, zejména pak podle § 119a 

OSŘ před rozhodnutím ve věci samé.153  

6.3.1 Následky porušení poučovací povinnosti soudu v souvislosti s koncentrací řízení 

Doposud jsem se v této kapitole zabýval tím, jak by měly soudy podle zákona postupovat, 

aby dostály své povinnosti účastníky řízení řádně poučit. Soud musí strany poučit ještě před 

nastolením koncentrace řízení o tom, že ke koncentraci dojde a v čem spočívá její podstata. 

V praxi se však stává, že soudy svou poučovací povinnost neplní vždy zcela v souladu se 

zákonem, což může mít různé právní následky. Chybějící poučení o podstatě koncentrace je 

důvodem prolomení koncentrace, se kterým počítá i ustanovení § 205a písm. d) a e) OSŘ, 

které stanoví možnosti odvolatele uplatnit nové skutečnosti a důkazy i v odvolacím řízení. 

 

                                                 

151 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 430. 

152 HAMUĽÁKOVÁ, K. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2009, s. 117. 

153 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.2.1024, sp. zn. 33 Cdo 2763/2013. 
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A) Absence poučení účastníků soudem o koncentraci řízení dle § 114c OSŘ 

Prvním případem chybného postupu soudu je nesplnění poučovací povinnosti v přípravném 

jednání dle § 114c odst. 5 OSŘ, podle kterého je předseda senátu povinen poučit účastníky 

před skončením přípravného jednání o tom, že ke skutečnostem uvedeným a k důkazům 

označeným po skončení přípravného jednání, popřípadě po uplynutí dodatečné lhůty, může 

být přihlédnuto jen za podmínek uvedených v § 118b odst. 1 OSŘ, tedy v případě výjimek 

z koncentrace řízení. To má za následek, že účastníci nejsou koncentrací řízení v řízení před 

soudem prvního stupně omezeni. Pokud soud toto poučení neučiní, může se situace odvíjet 

následujícími způsoby. Za prvé, účastníci mohou uvést rozhodné skutečnosti a navrhnout 

důkazy k jejich prokázání po skončení přípravného jednání (popř. po uplynutí soudem 

stanovené lhůty) a soud by měl k těmto skutečnostem a důkazům bez dalšího přihlédnout. 

Nedostatek poučení podle § 114c odst. 5 OSŘ je totiž zákonem výslovně považován 

za výjimku z koncentrace řízení (§ 118b odst. 3 OSŘ). 154  Nepřihlédnutí soudu k těmto 

skutečnostem nebo důkazům je odvolacím důvodem podle § 205 odst. 2 písm. b) OSŘ. 

 

Za druhé může nastat situace, kdy účastníci po skončení přípravného jednání 

(popř. po uplynutí soudem stanovené lhůty) nové skutečnosti a důkazy neuvedou. V takovém 

případě je pro další vývoj určující, zda soud účastníky poučil podle § 119a OSŘ. Pokud totiž 

soud opomenul poučit účastníky před vyhlášení rozhodnutím ve věci i podle § 119a OSŘ, 

vyvstává zde odvolací důvod podle § 205 odst. 2 písm. f) OSŘ, tedy že dosud zjištěný 

skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud 

uplatněny. Kromě toho se jedná o vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci, což je samostatným odvolacím důvodem (§ 205 odst. 2 písm. c) OSŘ). 

Náprava nesprávného postupu soudu prvního stupně tak bude zjednána až soudem 

odvolacím. Naopak v případě, že soud účastníky nepoučí podle § 114c odst. 5 OSŘ, avšak 

poučí je podle § 119a OSŘ, bude se jednat o procesní vadu, ale nikoliv takovou, která mohla 

                                                 

154 HAMUĽÁKOVÁ, K. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2009, s. 125. 
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mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.155 Z uvedeného plyne, že nesplnění poučovací 

povinnosti soudu podle § 114c odst. 5 OSŘ není s to vyvolat právní následky v oblasti 

odvolacího řízení. Ty mohou nastat až v souvislosti s absencí poučení podle § 119a OSŘ.  

 

B) Absence poučení účastníků soudem o koncentraci řízení dle § 118b OSŘ 

Druhým případem možného chybného postupu soudu je situace, kdy příprava jednání 

neproběhla a koncentrace řízení nastává ke skončení prvního jednání ve věci, 

popř. po uplynutí lhůty stanovené soudem (§ 118b OSŘ). Jak je uvedeno výše, zákon soudu 

v tomto případě výslovně neukládá poučit účastníky o koncentraci řízení a jejich právech 

a povinnostech z toho vyplývajících, avšak tuto povinnost lze dovodit z ustanovení § 5 OSŘ. 

Pokud však soud nesplní svou poučovací povinnost, může se situace opět vyvíjet několika 

způsoby. Za prvé, účastníci uvedou rozhodné skutečnosti a navrhnou důkazy k jejich 

prokázání po skončení prvního jednání ve věci, popř. po uplynutí lhůty stanovené soudem. 

Zde však (na rozdíl od právní úpravy obsažené v § 114c OSŘ ve spojení 

s § 118b odst. 3 OSŘ) chybí ustanovení o tom, že absence poučení o koncentraci řízení je 

zákonnou výjimkou z koncentrační zásady. Byť zákon v tomto případě výslovně nestanoví, 

že je absence tohoto poučení výjimkou z koncentrace, nelze dovodit, že soudem nepoučení 

účastníci nemohou uvádět po skončení prvního jednání nové skutečnosti a důkazy. 

Nesprávný postup soudu nemůže být k tíži účastníků řízení.156 Účastník, k jehož skutkovým 

tvrzením a navrženým důkazům by soud i přes absenci poučení nepřihlédl, by se pak mohl 

odvolat na základě ustanovení § 205 odst. 2 písm. b) OSŘ, tedy že soud prvního stupně 

nepřihlédnul k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv 

k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b OSŘ. Odvolacím důvodem by mohla být 

rovněž vada řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci podle 

§ 205 odst. 2 písm. c) OSŘ. 

 

                                                 

155 Tamtéž. 

156 HAMUĽÁKOVÁ, K. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2009, s. 126. 
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Za druhé, neuvedou-li účastníci při absenci poučení o koncentraci řízení po skončení prvního 

jednání, popř. po skončení lhůty poskytnuté soudem, žádné další skutečnosti a důkazy, pak 

bude pro další vývoj opět určující, zda je soud poučí alespoň podle § 119a OSŘ nebo nikoliv. 

V případě, že soud před vyhlášením rozsudku ve věci nesplní ani svou poučovací povinnost 

podle § 119a OSŘ, mohou účastníci postavit své odvolání na tvrzení, že dosud zjištěný 

skutkový stav věci neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly 

dosud uplatněny (§ 205 odst. 2 písm. f) OSŘ). Rovněž i zde by se mohl odvolatel odvolávat 

i na jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí soudu. V případě, že 

soud svou poučovací povinnost podle § 119a OSŘ splní, jde sice o procesní vadu, která však 

nemá v této situaci za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. 

 

C) Nedostatečné poučení účastníků soudem dle § 119a OSŘ 

Posledním případem pochybení soudu při poučování účastníků ohledně koncentrace řízení je 

nesplnění poučovací povinnosti podle ustanovení § 119a OSŘ. Pokud soud opomene poučit 

účastníky jen podle tohoto ustanovení, avšak již předtím je poučil v přípravném jednání podle 

ustanovení 114c odst. 5 OSŘ nebo, pokud se přípravné jednání nekonalo, podle § 118b OSŘ, 

jedná se pravděpodobně o nejméně právně problematickou situaci.157 Při tomto pochybení 

soudu může účastník opřít své odvolání o důvody uvedené v § 205 odst. 2 písm. c) a f) OSŘ, 

může tedy namítat, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné 

rozhodnutí ve věci, a že dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další 

skutečnosti a důkazy, které nebyly dosud uplatněny. Podle § 205a písm. e) OSŘ mohou být 

v odvolacím řízení uplatněny nové skutečnosti a důkazy, jestliže odvolatel nebyl řádně 

poučen podle § 119a OSŘ. Za předpokladu, že účastníci byli řádně poučeni dle 

§ 114 odst. 5 OSŘ nebo 118b OSŘ, avšak nikoliv podle 119a OSŘ, budou moci uvádět pouze 

takové nové skutečnosti a důkazy, které bylo možné uvádět i po zkoncentrování řízení 

                                                 

157 HAMUĽÁKOVÁ, K. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2009, s. 123. 



 63 

na základě výjimek uvedených v § 118b odst. 1 OSŘ.158 Tento názor však nesdílí například 

Drápal, který uvádí, že uplatnění výjimky dle § 205a písm. e) OSŘ znamená, že celé 

odvolací řízení se bude řídit pravidly úplné apelace, tedy že omezení možnosti uvést nové 

skutečnosti a nové důkazy se při podání odvolání vůbec neuplatní.159 Osobně se domnívám, 

že za předpokladu kdy řízení již bylo zkoncentrováno poučením podle § 114c OSŘ nebo 

§ 118b OSŘ a účastníci si tedy byli vědomi, které skutečnosti nebo důkazy bylo dle názoru 

soudu potřeba dotvrdit, není zde důvod pro to, aby byli v odvolacím řízení oprávněni opět 

vnášet nové skutečnosti a důkazy bez jakéhokoliv omezení. Jako logická se mi proto zdá 

výše uvedená interpretace, že při absenci poučení účastníků podle § 119a OSŘ, mohou 

účastníci uvádět v odvolacím řízení pouze skutečnosti a důkazy, na které se vztahuje některá 

z výjimek uvedených v § 118b odst. 1 OSŘ. S citovaným názorem Drápala se tedy 

neztotožňuji. 

7 Závěr 

Účelem civilního procesu je zajistit spravedlivou ochranu soukromých práv a oprávněných 

zájmů účastníků. Proto v občanském soudním řízení, které má být zárukou spravedlnosti 

a práva, je procesní dokazování jednou z nejvýznamnějších součástí, neboť správné, 

spravedlivé a zákonné rozhodnutí může být soudem vydáno jedině na základě náležitě 

zjištěného skutkového stavu. Tento požadavek není pochopitelně možné vždy naplnit, 

protože ne vždy je možné zcela a přesně zjistit konkrétní skutkové okolnosti tak, jak se 

skutečně udály.  

 

Cílem této diplomové práce bylo podrobněji pojednat o těch oblastech procesního 

dokazování, jejichž účelem je umožnit soudu vydat správné a spravedlivé rozhodnutí právě 

na základě zjištěného skutkového stavu. Nejprve však bylo nutno seznámit čtenáře s pojmem 

                                                 

158 HAMUĽÁKOVÁ, K. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Praha: Leges, 

2009, s. 124. 

159 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 

1643. 
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procesního dokazování obecně a alespoň stručně vysvětlit některé dílčí instituty dokazování, 

a v neposlední řadě samotný průběh dokazování. Dále jsem nastínil podstatu sporného řízení 

a vymezil jej oproti řízení nespornému. Teprve po učinění tohoto obecného výkladu mělo 

smysl přistoupit k pojednání o procesních povinnostech a břemenech účastníků řízení, 

potažmo k poučovací povinnosti soudu.  

 

Nejprve jsem se zabýval procesními povinnostmi, včetně následků spojených s jejich 

nesplněním a teoretického dělení těchto institutů. Hlavními procesními povinnostmi 

účastníků řízení při dokazování jsou povinnost tvrzení a povinnost důkazní. Povinnost 

tvrzení ukládá účastníkům tvrdit v řízení před soudem prvního stupně všechny 

pro rozhodnutí právně významné skutečnosti. Povinnost důkazní pak ukládá účastníkům ke 

svým tvrzením označit důkazy. Následoval výklad o procesních břemenech, tedy o břemeni 

tvrzení a břemeni důkazním, které na procesní povinnosti navazují. Břemenem tvrzení 

rozumíme odpovědnost účastníka řízení za to, že se soud potřebnou skutečnost vůbec dozví. 

Břemeno důkazní je procesní odpovědnost účastníka řízení za to, že budou rozhodné 

skutečnosti, k nimž se důkazní břemeno vztahuje, prokázány. V kapitole o procesních 

břemenech jsem se věnoval jak teoretickému základu těchto institutů, tak jejich smyslu 

a praktickému významu. Procesní povinnosti a břemena jsou vzájemně provázána. Nesplnění 

povinnosti tvrdit má zpravidla za následek neunesení břemene tvrzení, a obdobně, nesplnění 

povinnosti prokazovat má zpravidla za následek neunesení břemen důkazního. Neunesení 

byť i jednoho z procesních břemen má zpravidla zá následek neúspěch ve sporu. 

 

O těchto povinnostech a břemenech a následcích jejich nesplnění, respektive neunesení, musí 

být účastníci soudem včas poučeni. Soud účastníky poučí o tom, že je potřeba dotvrdit určité 

skutečnosti, popř. označit další důkazy k prokázání již tvrzených skutečností kdykoliv vyjde 

tato potřeba během řízení najevo. Soud poučuje účastníky rovněž o koncentraci řízení, tedy 

o tom, že pro splnění povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní zákon stanovuje určitý úsek. 

Pokud účastníci do určitého okamžiku svou povinnost tvrzení a povinnost důkazní nesplní, 

soud k novým vneseným skutečnostem a označeným důkazům, až na výjimky stanovené 
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zákonem, nepřihlédne. Řádné nesplnění poučovací povinnosti soudem znamená vadu řízení, 

která zpravidla představuje některý z odvolacích důvodů. 

 

Jak procesní břemena a povinnosti, tak poučovací povinnost soudu spolu úzce souvisí a jejich 

smyslem je co nejúplnější a nejsprávnější zjištění skutkového stavu. Hlavním smyslem 

právní úpravy těchto institutů je, aby mohl soud na základě zjištěného skutkového stavu 

rozhodnout ve věci, popř. aby mohl rozhodnout ve věci i v případě, že se skutkový stav zjistit 

nepodaří. Věřím, že se mi v této práci povedlo vzájemnou provázanost těchto institutů 

a jejich smysl čtenáři srozumitelně vysvětlit. 

 

Závěrem bych rád zhodnotil právní úpravu poučovací povinnosti soudu, a to zejména 

ve vztahu k poučování o koncentraci řízení. Koncentrace řízení byla do občanského soudního 

řádu vtělena postupně dvěma významnými novelami v letech 2000 a 2009. Zvolená úprava 

se mi však zdá značně nepřehledná a zmatečná, kdy ze samotné dikce příslušných ustanovení 

občanského soudního řádu není zcela zřejmé, jak přesně by měly soudy plnit svou poučovací 

povinnost ohledně koncentrace řízení. To dokazují různé interpretace autorů komentářových 

děl a jiné odborné literatury, na které jsem v této práci na více než jednom místě upozornil. 

Rovněž z judikatury je patrné, že ani soudy nepostupují při plnění své poučovací povinnosti 

jednotně (mnohdy právě z důvodů nejasnosti právní úpravy). Zejména není v praxi zřejmé, 

kdy poté, co je řízení zkoncentrováno, mohou účastníci uvádět další skutečnosti a důkazy 

tak, aby k nim soud mohl ještě přihlédnout. Tuto nejednotnou praxi soudů musí sjednocovat 

až judikatura Nejvyššího soudu. Zákonodárce by měl de lege ferenda zvolit úpravu jasnější 

a srozumitelnější, ze které by bylo patrno, v jaké fázi řízení má soud poučit účastníky 

na základě jakého zákonného ustanovení, a jaké jsou konkrétní následky nesplnění této 

poučovací povinnosti soudu. 
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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. 
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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. 
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Summary 

The object of this thesis is Selected issues of evidence in civil contentious proceedings. 

Evidence itself occupies an important position in the civil procedure because it is 

a prerequisite for issuing a correct and fair court decision. The aim of this paper is to deal 

with the institutes of evidence procedure that lead the subjects of civil contentious 

proceedings for certain procedural activity in order to determine the facts and issue a decision 

in the case. The thesis is divided into six chapters, the first chapter includes an introduction 

and the last, sixth chapter includes the conclusion. 

 

The second chapter deals with basic questions of evidence in civil proceedings and is 

subdivided into four parts. Particular parts deal with the concept of evidence in civil 

proceedings, the object of evidence (which is delimited both positively and negatively), 

institutes facilitating the evidence in civil procedure (legal presumptions and fiction, 

preliminary question and discretion of the court) and the actual course of procedure of 

evidence in civil proceedings. The procedure of evidence is divided into several phases such 

as adduction of evidence, obtaining proofs, examinations of evidence by the court and finally, 

the evaluation of the evidence by the court. 

 

The third chapter deals with civil contentious proceedings, defines it in comparison with 

non-contentious proceedings and contains a list and explanation of sectoral principles of civil 

proceedings, which have an impact on the evidence and which applies in the contentious civil 

proceedings.  

 

The fourth chapter discusses the procedural obligations of the parties in evidence in civil 

proceedings. The two major procedural obligations of the parties to litigation in evidence are 

the obligation of allegation (duty to assert facts) and the obligation of evidence (duty 

to submit evidence). This chapter also contains an explanation concerning the consequences 

of failure to meet these obligations. 
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The fifth chapter deals with the procedural burdens of parties to litigation, namely the burden 

of persuasion and the burden of proof, with allocation of the burden of proof between 

the parties to litigation, with evidence of negative facts, with the burden of proof 

in discrimination disputes and with explanatory obligation of the party unloaded by 

the burden of proof. 

 

The sixth chapter deals with the obligation of the court to inform and instruct the parties to 

litigation about their procedural obligations and burdens. The court’s obligation to inform 

and instruct is divided into a procedural and substantive obligation. This chapter also deals 

with the obligation to inform and instruct in relation to the concentration of civil proceedings 

and the consequences associated with failure to meet such a obligation. 
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