
Abstrakt

Předložená diplomová práce pojednává o výslechu svědka v civilním procesu.  Jedná se o 

jeden  z nejsložitějších  důkazních  prostředků  s ohledem  na  jeho  provedení  a  následné 

hodnocení soudem. Práce je vnitřně členěna do 10 kapitol, které na sebe vzájemně logicky 

navazují. Nejprve se v úvodu této práce věnuji výkladu pojmu důkazních prostředků a tomu, 

jak je lze dělit. Dále pak navazují kapitoly týkající se samotného tématu diplomové práce. 

Druhá kapitola se mimo seznámení se s osobou svědka, jeho zákonnou povinností vypovídat a 

způsobilostí,  týká  práva  odmítnout  vypovídat  a  povinnosti  zachovávat  mlčenlivost.  Právě 

povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  je  věnována  značná  pozornost.  Zabývám  se  zde 

problematikou povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákonů, upravující tuto povinnost u 

advokátů, notářů, lékařů a duchovních.

Dále se již práce týká postupu při výslechu svědka, tak jak jej upravuje zákon. To, jak soud 

svědka k výslechu předvolává a jaké dává zákon soudu možnosti k tomu, aby svědka donutil 

ke splnění povinnosti svědčit nebo ho sankcionoval za poskytnutí křivé výpovědi. V kapitole 

čtvrté  a  páté  je  věnována  pozornost  samotnému  průběhu  výslechu  svědka  a  možným 

zvláštním způsobům výslechu jako je výslech dožádaným soudem nebo výslech provedený 

mimo jednání. Je zde uvedena možnost výslechu prostřednictvím videokonference, která je 

ukázkou toho, že v institutu výslechu svědka stále dochází k vývoji. 

V další  kapitole  jsem  poukázala  na  rozdíly  dané  osobou  svědka,  kupříkladu  pokud  je 

vyslýchán nezletilec nebo osoba vyššího věku. Na základě těchto rozdílů soud přistupuje ke 

každému svědkovi individuálně. 

Následující  kapitola  poukázala  na náročnost při hodnocení výslechu svědka. Český civilní 

proces je ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, která soudci dává pouze určitý rámec, 

v němž se má při hodnocení pohybovat, ale přesné vodítko, jak má soudce výpověď hodnotit 

nedává. Z pohledu této zásady soudce hodnotí výpověď svědka podle její pravdivosti. Soudce 

má pak nelehký úkol,  kterým je  se  rozhodnout,  zda  bude výpověď svědka považovat  za 

pravdivou. 

Poslední kapitola upravuje nárok, který vzniká svědkovi, který splnil povinnost svědčit nebo 

byl připraven ji splnit.



Cílem  této  práce  bylo  poskytnout  ucelený  a  srozumitelný  výklad  svědecké  výpovědi 

v civilním  procesu.  Proto  byl  tento  institut  analyzován  na  základě  zákonné  úpravy 

s přihlédnutím k dosavadní judikatuře k tomuto tématu.
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