
Abstrakt 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá důkazními prostředky v civilním procesu. Důkazní 

prostředky jsou nezbytnou součástí dokazování, které je považováno za páteř civilního 

procesu. Cílem této práce je poskytnout ucelené zařazení důkazních prostředků do 

systematiky řízení před civilními soudy a poukázání na některá jejich specifika, včetně 

důkazních prostředků, které právní řád výslovně neupravuje.  

Vedle odborné literatury a právních předpisů vychází tato práce z velké části také z judikatury 

českých soudů. Text diplomové práce je členěn do čtyř kapitol, přičemž každá se dále dělí na 

jednotlivé podkapitoly.  

První kapitola se zabývá obecným úvodem do civilního procesu a otázkou dokazování. 

Definuje nejen dokazování jako takové, ale také předmět dokazování a zásady, které se v této 

části řízení před soudem uplatní.  

Druhá kapitola pojednává o důkazních prostředcích obecně. Poskytuje čtenáři definici 

důkazního prostředku, jejich dělení i pojednání o tom, které důkazní prostředky jsou 

nepřípustné. 

Třetí, nejrozsáhlejší kapitola se věnuje těm důkazním prostředkům, které výslovně upravuje 

občanský soudní řád. Zabývá se obecným pojednáním o každém z nich, jejich vzájemným 

rozlišením a popisuje i provádění důkazů před soudem. První podkapitola se věnuje výslechu 

svědka, povinnosti svědčit, možnosti odepřít výpověď a dále průběhu výslechu i hodnocení 

důkazu provedeného výslechem svědka. Další podkapitola pak pojednává o znaleckém 

posudku, zejména pak o jeho obsahu, náležitostech ustanovení znalce či znaleckém posudku 

předloženém účastníkem. Následně je pozornost věnována i zprávám a vyjádřením orgánů, 

fyzických a právnických osob, listinám, ohledání, včetně ohledání na místě a výslechu 

účastníků.  

Čtvrtá a poslední kapitola pak nabízí pojednání o některých důkazních prostředcích, které 

zákon výslovně neupravuje. Jedná se zejména o důkaz záznamem a s ním související 

problematiku ochrany osobnosti. Dále čtvrtá kapitola pojednává i o dalších důkazních 

prostředcích, které se objevují v souvislosti s vývojem vědy a techniky, sociálních sítích a 



elektronických dokumentech. V závěru čtvrté kapitoly je pak práce doplněna o úvahu nad 

možným směrováním problematiky důkazních prostředků.   

Předkládaná diplomová práce tak poskytuje přehled důkazních prostředků v civilním procesu, 

zamyšlení nad otázkami, které je třeba si v souvislosti s touto problematikou klást i odpovědi 

na některé z nich.   


