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ÚVOD

Právo,  pojímané  jako  společenský  konstrukt,  jehož  smyslem  je  normování 

lidského chování,  neřkuli  chodu celé společnosti,  je bezcenné,  nebude-li  aplikováno.1 

Aplikace  práva  coby  normativního  systému se  pak  nutně  opírá  o dokazování  právně 

relevantních skutečností.  Předpokladem aplikace práva je tudíž poměrně komplexní a 

komplikovaný  výkon  lidského  vědomí,  kombinující  analytický  a  následně  syntetický 

rozumový postup. Velmi významnou a zároveň obsáhlou složkou tohoto úsilí je proces 

poznávání,  a  to  v celé  své složitosti  a  vrstevnatosti.2 A právě  problematika  soudního 

poznávání  spojeného  s aplikací  práva  je  předmětem  našich  následujících  zkoumání. 

Nelze ovšem předpokládat, že předložíme čtenáři novou či převratnou koncepci poznání 

v právu. Už jen proto, že by pak minimálně po dobu posledních dvou staletí bylo právo 

nalézáno  chybně.  Naší  snahou  je  proces  poznávání  v právu  analyzovat  především 

v kontextu  jeho  aktuálního  skutečného  fungování  a  pojmenovat  jeho  ne  vždy  zcela 

vyjasněná východiska a mechanismy. 

V našich úvahách vycházíme z předpokladu, že veškeré lidské poznání, a tudíž 

také poznávání v právu je opřeno o určité axiomy, byť mnohdy pouze implicitně. Ukáže-

li  se tato výchozí domněnka jako pravdivá,  bude naší  snahou axiomy právní noetiky 

odhalit,  analyzovat  a  explicitně  vymezit  a  tím  zároveň  formulovat  obecnou  teorii 

poznávání  v právu.  Předpoklad  existence  axiomů,  tvořících  určitou  kompaktní  teorii 

poznání, a možnost jejich odhalení a jednoznačného formulování – minimálně pro oblast 

právní noetiky – jsou úvodní hypotézou, již se pokusíme v naší práci prokázat. 

Jsme-li svědky toho, že dosavadní justiční praxe pracuje s otázkou poznávání 

spíše  intuitivně  a  opírá  se  o principy  mnohdy  nevyslovené  jednoznačně,  nabízí  se 

přirozeně otázka, zda taková mlčky přijatá teorie poznání je aplikována vždy důsledně a 

1 Srov. MACHALOVÁ, Tatiana. Role pojmu práva v právním myšlení: k některým metodologickým 
otázkám. In Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014. str. 11 – 71. ISBN 978-
80-7502-060-4, str. 67 – 68.

2 Pro upřesnění je nutné uvést, že si jsme samozřejmě vědomi sémantického rozdílu mezi pojmy 
„poznávání“, respektive „poznání“, kdy poznáváním se obvykle – nikoliv však výlučně - rozumí proces, 
jímž vzniká poznání jakožto výsledek tohoto procesu. Z hlediska cíle našeho zkoumání však tato 
významová distinkce nehraje žádnou roli, neboť učiněné závěry budou platné jak pro samotné poznání, 
tak pro proces jeho nalézání. Obdobně jsme si vědomi etymologických i jemných významových rozdílů 
v pojmech gnozeologie, noetika a hlavně epistemologie. Tyto pojmy si však dovolíme dále volně 
zaměňovat, neboť jejich striktní rozlišování by z hlediska naší práce opět postrádalo hlubšího smyslu. 
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homogenně a neposkytuje přílišný prostor pro subjektivní závěry. Druhou hypotézou je 

tedy domněnka, že jednoznačným definováním teorie poznávání v právu se otevře dosud 

přehlížený  prostor  pro  nové  a  rovnocenné  způsoby  užití  a  vyhodnocení  důkazních 

prostředků,  především  v oblasti  výslechu  svědků  či  obviněných.  Ukáže-li  se  tento 

předpoklad jako pravdivý, otevře se pochopitelně prostor pro podněty a úvahy de  lege  

ferenda v rámci  aktuálně  se  měnící  právní  úpravy  dokazování  či  soudně  znalecké 

činnosti.3

K potvrzení či  vyvrácení stanovených hypotéz bychom měli  dospět  v rámci 

následující struktury našeho zkoumání: Vedle úvodu a závěrečného shrnutí, jež rámují 

celé zkoumání,  je  text  rozdělen do čtyř  částí.  V první,  nazvané  Prolegomena k teorii  

poznání  v právu, je  věnován  prostor  kritickému  zhodnocení  fenoménu  poznávání  ve 

světle závěrů gnozeologie, jež spolu s metafyzikou a etikou tvoří trojici disciplín obecné 

filosofie. Smyslem této analýzy je poskytnout podklad pro úvahy o zvláštnostech dílčího 

úseku poznávání, totiž poznávání v právu, jež jsou obsahem následující části nazvané 

Specifika poznávání v právu. Tato nejobsáhlejší partie zkoumání se snaží analyzovat a 

popsat  všechny  zásadní  atributy  soudního  poznání  a  rovněž  doložit  reflexi  těchto 

teoretických  úvah  v platném  právu.  O nezbytnou  syntézu  a  zobecnění  provedených 

analýz se pokusíme formulováním pozitivní teorie právního poznávání a jejích stěžejních 

mechanizmů  v části  nazvané  Pragmatická  doktrína.  Některé  dopady  či  projevy 

explicitně  definované  teorie  poznání  posléze  zhodnotíme  v části  nazvané  Důsledky 

pragmatické doktríny, neboť zřetelně formulovaná koncepce bude mít nepochybně dopad 

mimo jiné na chápání pojmu pravdy a zároveň odhalí  některé problémy dosavadního 

spíše intuitivního pojímání soudního poznání. 

Než se pustíme do samotného zkoumání, je třeba se ještě vypořádat se zcela 

legitimní a nabízející se otázku, proč vůbec vyjasňovat teoretická východiska poznávání 

v  právu,  když  i  bez  jejich  explicitního  vymezení  k poznání  v praxi  dochází  a  právo 

funguje a je dennodenně aplikováno, a to – alespoň na první pohled – bez výraznějších 

nedostatků. Jsme ovšem přesvědčeni, že vyjasnění a explicitní vyjádření axiomů poznání 

3 Podotkněme, že v době vzniku této práce jsou ustaveny komise pro přípravu nových soudních řádů. Viz 
Nový civilní soudní řád chce zrychlit a zefektivnit soudní řízení. [online]. [cit. 2017-12-22]. Dostupné z: 
http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=356643 a Rekodifikace trestního 
práva procesního. [online]. [cit. 2017-12-22]. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?
j=33&o=23&k=4980&d=281460. 

7

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460
http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=356643


není  jen  akademickou  hříčkou,  nýbrž prospěšnou  snahou,  díky  níž  bude  možné  se 

vyvarovat  chyb  v poznání  a  docílit  v aplikační  praxi  kontinuity  a  předvídatelnosti 

rozhodování a v neposlední řadě také jednoty a komplementarity závěrů vycházejících 

z obdobných či analogických skutečností.4 Díky vyjasnění východisek poznávání je pak 

také  možné  dobrat  se  pravdivého  poznání  i  ve  velmi  nejasných  a  nejednoznačných 

situacích,  kdy kompas  pouhé intuice  selhává.  Znalost  gnozeologických  zásad  rovněž 

umožní opětovné přezkoumávání výsledků poznání, jejich zdůvodňování a opakovatelné 

ověření,  stejně  jako  odhalení  a  pojmenování  excesů  a  chyb  coby  možného  zdroje 

poučení.  Znalost  procesu  poznávání  tak  významnou měrou legitimuje jeho výsledky, 

přičemž jsme přesvědčeni, že díky nevyjasněným základům soudního poznání se opírá 

jeho legitimita pouze o nezdůvodněnou důvěru v autoritu a neomylnost soudní instituce, 

což jistě není chybou, ovšem rovněž ne dostatečnou zárukou.

Nezanedbatelným impulzem, který nadto naši snahu činí veskrze aktuální, je 

fakt, že porevoluční český právní řád prochází vleklým obdobím rekodifikací, které na 

sebe  nechávaly  a  v některých  případech  stále  nechávají  poměrně  dlouho  čekat.  Na 

kodifikace soudního řízení před správními soudy a správního řízení navázaly posléze 

kodifikace  hmotného  práva  trestního  i  občanského.5 V současnosti  tak  je  velký  tlak 

odborné  veřejnosti  na  vytvoření  nového  zákona  upravujícího  problematiku  soudních 

znalců, stejně jako na dokončení rekodifikací soudních řádů, civilního i trestního, jež se 

nepochybně musí při své tvorbě opírat o jednoznačně vyjasněná kritéria poznání.6 Právě 

4 Viz např. požadavek § 13 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nebo důraz, jaký klade na význam a na 
obsah principu právní jistoty a principu předvídatelnosti práva Ústavní soud např. v nálezu Ústavního 
soudu ze dne 27. 3. 2003 sp. zn. IV. ÚS 690/01 (N 45/29 SbNU 417): „Ke znakům právního státu a mezi 
jeho základní hodnoty patří neoddělitelně princip právní jistoty (čl. 1 odst. 1 Ústavy), jehož 
nepominutelným komponentem je nejen předvídatelnost práva, nýbrž i legitimní předvídatelnost postupu 
orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky. Tato předvídatelnost postupu  
orgánů veřejné moci je vyjádřením maximy, na základě níž se lze v demokratickém právním státě 
spolehnout na to, že ve své důvěře v platné právo nikdo, tj. fyzická či právnická osoba, nebude zklamán. 
Pouze takto předvídatelné chování naplňuje v praxi fungování materiálně chápaného demokratického 
právního státu a vylučuje prostor pro případnou svévoli.“ K pojetí principu jistoty a předvídatelnosti 
soudního rozhodování viz dále za všechny např. nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. I. ÚS 
2014/10 (N 67/61 SbNU 61) nebo nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 420/09 (N 
131/53 SbNU 647).

5 Konkrétně se jedná o zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, zákon 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6 V době dokončování naší práce byl kupříkladu zveřejněn ministerstvem spravedlnosti věcný záměr 
nového civilního procesního kodexu, viz Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. [cit. 2017-12-22]. 
Dostupné z: https://crs.justice.cz.
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procesní  předpisy  jsou  přirozeně  základním  nástrojem  a  zároveň  v určitém  ohledu 

zrcadlem poznání v právu.

Na závěr ještě dodejme, že téma poznávání či  poznání v právu, jemuž jsou 

věnovány  naše  úvahy,  není  v právní  doktríně  ani  „evergreenem“,  ani  palčivým 

problémem, kolem něhož by se vedly neutuchající diskuse.7 Přesto jsme přesvědčeni, že 

se jedná o jeden z ústředních problémů právní filosofie se silným dopadem na právní 

praxi, jak se pokusí doložit mimo jiné i následující řádky. 

V současnosti  platný  trestní  řád  ve  svém  původním  znění  obsahoval 

požadavek, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly „tak, aby byl zjištěn skutečný  

stav věci“. Totožné ustanovení v aktuálním znění snižuje nárok na postup orgánů činných 

v trestním  řízení  „tak,  aby  byl  zjištěn  skutkový  stav  věci,  o němž  nejsou  důvodné  

pochybnosti.“8 Zdá se, že socialistické trestní řízení svým důrazem na poznání skutečné 

pravdy zaručovalo obžalovaným větší jistotu – alespoň formálně – než moderní řízení 

demokratické.  Pokusíme  se  ukázat,  že  tento  zdánlivý  poklesek  současného  trestního 

procesu  není  rezignací,  nýbrž  důsledkem  sebereflexe  a  hluboké  upřímnosti  právní 

filosofie v otázce poznávání v právu.

7 Pro upřesnění je třeba uvést, že poznáváním v právu rozumíme na tomto místě toliko poznávání 
mimoprávních skutečností rozhodných pro aplikaci práva, nikoliv tedy poznávání práva samotného neboli 
interpretaci právního textu, což je problematika právními teoretiky naopak často vyhledávaná.

8 Srov. § 2 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád v původním a v aktuálním znění. Rovněž zcela 
obdobně srov. znění § 153 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v původním a v aktuálním 
znění.
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1. PROLEGOMENA K TEORII POZNÁNÍ V PRÁVU

1.1. Oprávněnost hypotézy o existenci axiomů poznání

Před  jakýmkoliv  zkoumáním vlastního  poznání  je  nutné  nejprve  zdůvodnit 

oprávněnost úvodního postulátu, že lidské poznání je svázáno určitým rámcem pravidel, 

ze  kterých opakovaně vychází,  ať  už je ontologický status  těchto  pravidel  jakýkoliv. 

Domníváme se, že přijatelnost této myšlenky je zřejmá na základě jednoduché úvahy. 

Neplatil-li  by  náš  předpoklad,  tedy  nebylo-li  by  žádných  pravidel  řídících  poznání, 

proces  poznání  by nebyl  nijak  normován,  probíhal  by  tudíž  pouze  intuitivně,  a  tedy 

nahodile  a  v závislosti  na  nahodilých vnějších  vlivech.  Každé  poznání  by  pak nutně 

vedlo  jednak  k náhodným,  a  především  ke zcela  proměnlivým  závěrům.  V takovém 

případě  by  opakované  poznávání  totožného  předmětu  týmž  subjektem  vedlo 

k odporujícím si závěrům. To se ovšem v naprosté většině případů neděje, poznání tudíž 

nemůže být nikterak náhodné, nýbrž obvykle se drží určitého stanoveného protokolu. 

V poznávání  v právu  je  daný  závěr  navíc  potvrzován  tím,  že  toto  reálně  podléhá 

procesním normám díky  principu  zákonnosti,  vyplývajícímu  z čl.  2  odst.  3  a  čl.  90 

Ústavy  a  čl.  2  odst.  2  Listiny  základních  práv  a  svobod.  Oprávněnost  stanoveného 

východiska je po našem soudu tímto prokázána, domníváme se proto, že hledání axiomů 

poznávání v právu není marná snaha, odsouzená předem k neúspěchu.

1.2. Poznávání jako předmět poznávání

Chceme-li  prozkoumat možnosti  a  meze poznávání  souvisejícího s  aplikací 

práva, je nejprve třeba zaměřit pozornost na obecný pojem poznání, neboť bez bližšího 

porozumění tomuto jevu jako celku nelze zkoumat poznávání v právu coby pouhý dílčí 

úsek  gnozeologie.  Získané  obecné  poznatky  mohou  poskytnout  minimálně  výchozí 

rámec pro analýzu noetiky právní. Zkoumat fenomén poznání je ovšem nesmírně složitý 

úkol. Na základě definic výkladových slovníků lze poznávání vymezit zcela obecně jako 

získávání  znalostí  či  poznatků,  nebo  též  jako  nalézání  pravdy.9 Takováto  sdílená 

9 Viz např. MEJSTŘÍK, Vladimír. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vydání 3., opravené. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-
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lingvistická  definice  je  však  očividně  tautologická  a  příliš  toho  o podstatě  procesu 

poznání nevypovídá. Pravda je nezpochybnitelně předmětem a zároveň nejvyšší metou 

poznání.10 Problémem ovšem je, jak takovou pravdu chápat a co se fakticky pravdou 

míní. Zde si mnoho epistemologických nauk poskytuje odpověď svébytnou.11 Lze však 

konstatovat,  že nejčastější  definiční  vymezení poznání coby nalézání pravdy má svůj 

pregnantně formulovaný původ u Aristotela a u jeho teorie, jež byla později označována 

jako korespondenční  či  adekvační.12 Ta chápe poznání,  obecně řečeno,  jako shodu či 

korespondenci  výpovědi  o realitě  a  reality  samotné  nebo též  jako  shodu myšlenky a 

skutečnosti.13 Takovéto pojetí bylo základem epistemologie rovněž po celý středověk i 

novověk a též mnoho moderních pokusů vysvětlit poznávání toto tradiční pojetí rozvíjí,  

zpřesňuje, nebo se vůči němu vymezuje.14 Zásadním důsledkem korespondenční teorie je 

předpoklad nutné existence skutečné pravdy nezávislé na poznávajícím subjektu, tedy 

pravdy objektivní čili pravdy absolutní, nezpochybnitelné, výlučné.

To,  co  je  však  zásadním  problém,  není  definování  pojmu  poznání,  nýbrž 

vysvětlení a pochopení podstaty tohoto procesu. Při pohledu na více jak dva a půl tisíce 

let trvající filosofickou tradici nenalézáme jednoznačnou, nezpochybnitelnou a už vůbec 

ne univerzálně přijímanou teorii  popisující  fungování  a průběh poznání.15 Místo toho 

jsme  svědky  mnoha  partikulárních  koncepcí  opírajících  se  o rozmanitá  východiska  a 

pohlížejících na poznání  z různých úhlů pohledu,  přičemž lze s trochou zjednodušení 

konstatovat, že naprostá většina koncepcí vznikala na sváru a vzájemné kritice, či naopak 

na určité integraci dvou forem poznávání, totiž poznávání prostřednictvím smyslů a nebo 

rozumem.16 Nicméně i tato roztříštěnost koncepcí může být přínosem, neboť představuje 

200-1080-7, str. 302. K tomu viz BAKEŠOVÁ, Alena. Filosofický slovník. Praha: Knižní klub, 2009. 
ISBN 978-80-242-2582-1, str. 266.

10 Viz BAKEŠOVÁ, Alena., op. cit., str. 326.
11 Podaří-li se tedy formulovat pozitivní teorii poznání v právu, bude nutno rovněž přiblížit pojem pravdy ve 

svém pojetí. Viz dále pojednání o důsledcích pragmatické doktríny.
12 Blíže k Aristotelově pojetí pravdy viz např. ARISTOTELES. O vyjadřování. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1959, str. 27 an.
13 Viz HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 

80-86898-96-2, str. 181. Ke korespondenční teorii pravdy dále viz PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro 
normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-192-5, str. 56 – 57. 

14 K tomu srov. např. PIEPER, Josef. Scholastika: Osobnosti a náměty středověké filosofie. Praha: Vyšehrad, 
1993. ISBN 80-7021-131-8, str. 93 - 99.

15 Viz HORYNA, Břetislav. Filosofie skepse. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. ISBN 978-80-7182-
268-4, str. 22.

16 Zjednodušeně tak lze říci, že kosmogenní představy presokratiků nahradil racionalismus platónského 
idealismu, vůči němuž se mimo jiné vymezoval aristotelský příklon ke zkoumání pozemských jednotlivin. 
To zůstalo v jádru následného středověkého sporu realistů s nominalisty, stejně jako novověkého sporu 
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hluboké a důkladné kompendium kritických úvah o lidském poznávání. Zjednodušeně je 

možné konstatovat, že gnozeologie nám neodpoví přesvědčivě na to, co je lidské poznání 

či jak se děje, ovšem poměrně důkladně popisuje, co při poznávání ohrožuje nalezení 

pravdy čili co poznáním není.

1.2.1. Kritika smyslového poznání

Smyslovým poznáním chápeme,  široce  řečeno,  získávání  informací  pomocí 

smyslů, na jejichž receptory působí smyslům externí svět nejrůznějšími podněty. Tyto 

informace  přijímá,  zpracovává  a  uchovává  vědomí  člověka,  respektive  poznávajícího 

subjektu.17 Významnou  roli  v tomto  procesu  hraje  paměť.  Smysly  nerozumíme  jen 

tradičních  pět  lidských  smyslů,  nýbrž  všechny  tělesné  receptory,  které  jsou  schopné 

předávat  informace  o působících  podnětech,  tedy  také  například  smysl  orientace 

v prostoru, čití  tepla či  pocit hladu aj.  Senzorické poznání je považováno obvykle za 

krajně  nespolehlivé  již  od  dob  antických,  filosofická  kritika  smyslového  poznání 

v obecném  povědomí  však  poněkud  zploštěla  a  zvulgárněla  do  podoby  smyslových 

klamů.18 Jakkoliv  jsou  příklady  se  smyslovými  klamy  notoricky  známé,  smyslu 

filosofické  kritiky  tohoto  druhu  poznání  se  dotýkají  jen  nepřímo.  Nespolehlivost 

smyslového poznání se odhaluje ve dvou komplexnějších úvahách. 

Předně informace získávané jednotlivými smysly jsou pouze dílčí a vždy se 

dotýkají  jen  určitého atributu  vnímaného podnětu,  například  velikosti,  barvy,  teploty, 

měkkosti,  vzdálenosti  apod.19 Až  skládáním  těchto  jednotlivých  vjemů  dohromady  a 

jejich  porovnáváním  s předchozí  zkušeností  uchovanou  v paměti  vzniká  přesnější 

poznání.20 Například pouhým pozorováním makety střelné zbraně můžeme nabýt dojmu, 

že se jedná o zbraň skutečnou, schopnou střelby. To je ovšem poznání mylné. Je možné 

jej korigovat a zpřesňovat tím, že zbraň uchopíme a vnímáme, že je příliš lehká, a tudíž  

vyrobená z plastu.  Tlakem zjistíme,  že  plast  je  příliš  měkký,  neboť hlaveň je možno 

empiriků s racionalisty. Můžeme doufat, že moderní směry především 20. století kráčely cestou syntézy a 
integrace, nicméně domníváme se, že čas ukáže, že ani moderní autoři se nedokázali vymanit ze zajetí 
oscilace mezi těmito dvěma polohami.

17 Blíže viz HORYNA, Břetislav., op. cit., str. 40.
18 Viz HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: P. Rezek, 1997. ISBN 80-86027-07-4, str. 125 an.
19 Mezi prvními popsal zevrubně tyto mechanizmy John Locke, blíže viz LOCKE, John. Esej o lidském 

chápání. Praha: OIKOYMENH, 2012. ISBN 978-80-7298-304-9, str. 95 an.
20 Srov. též PLATÓN. Faidros. 7., opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2014. ISBN 978-80-7298-510-4, 

str. 38.
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prohnout apod. U takto triviálních případů se zdá vše jednoznačné po získání několika 

vjemů, neboť můžeme snadno identifikovat mylně působící vjemy v kontextu ostatních a 

nenechat se jimi zmást. Problém ovšem nastává při poznání příliš komplikovaného jevu, 

kdy nejsme s to jednoznačně odhalit, které z vjemů jsou klamné, a ty pak zkreslují naše 

finální poznání, poněvadž jsou součástí revizního kontextu, který tím neplní svou funkci  

správně.  A problémem  je  samozřejmě  též  poznávání  jevu,  i  relativně  triviálního,  se 

kterým však dosud nemáme žádnou předchozí zkušenost, neboť zde se kontext získaných 

revizních  vjemů  teprve  utváří  a  reference  pro  to,  který  vjem  je  správný  a  může 

verifikovat vjem jiný, neexistuje. V příkladu s maketou střelné zbraně by tak absolutně 

první  kontakt  s takovýmto  artefaktem  neumožňoval  žádným  pozorováním  jakkoliv 

poznat, že se nejedná o skutečnou zbraň. 

 Zároveň  je  třeba  si  uvědomit,  že  jakákoliv  smyslovým  receptorem  či 

smyslovými  receptory  získaná  informace,  ať  už  jako  jednotlivá,  nebo  v podobě 

komplexu vjemů, neříká vědomí nic o reálné podstatě podnětu, tedy objektu poznávání. 

Vše, co se z podnětu dozvídáme smysly, je pouze to, jak na smyslové receptory působí. 

Což  samozřejmě  nutně  nemusí  vypovídat  nic  o vnímaném  předmětu  samotném. 

Poslechem  hudby  se  nedozvídáme  nic  o hudbě  samotné  nebo  o podstatě  hrajících 

hudebních nástrojů, nýbrž jen to, že mají schopnost člověku v určité frekvenci a intenzitě 

rozvibrovat sluchovou membránu, pročež následuje libý, případně kakofonický prožitek. 

Rovněž obraz zprostředkovaný zrakem je toliko pouze informace o množství a intenzitě 

světelných částic, které dopadají na sítnici oka a jejím podrážděním vyvolávají v mysli 

vjem.  Ten  se  však  vůbec  nemusí  shodovat  se  skutečným  zdrojem  vjemu,  řečeno 

lapidárně,  Měsíc  s nejvyšší  pravděpodobností  není  žluté  kolečko  o velikosti  několika 

centimetrů, ačkoliv ho tak vidíme. Fakticky není jak ověřit, zda – případně jak – naše 

pomocí smyslů vytvořené vjemy odrážejí podstatu svých zdrojů.21

Lze  uzavřít,  že  spoléhat  se  na  poznání  zprostředkované  smysly  jako  na 

pravdivé, je neodůvodněné. Na tom se, jak se zdá, shoduje většina filosofů poznání.22 

Mnoho z nich  posléze  pokládá  za  nutné ke smyslovému poznání  přistupovat  pomocí 

reflexe  rozumem,  tedy  pomocí  poznání  rozumového.  Je  však  otázka,  zda  rozumové 

21 Viz HORYNA, Břetislav. op. cit., str. 40 an. Dále srov. KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Praha: 
OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-035-1, str. 53 an.

22 Viz HORYNA, Břetislav., op. cit., str. 40.
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poznání  bude  dostatečnou  schopností,  která  přivede  poznávající  subjekt  k objektivní 

pravdě.

1.2.2. Kritika rozumového poznání

Rozumovým poznáním je míněno získávání pravdivých poznatků z poznatků 

jiných, a to pomocí specifické lidské schopnosti rozvažování. Rozvažováním nemyslíme 

nic jiného než aplikaci určitých zvolených pravidel, zpravidla logických principů.23 Mezi 

často užívané logické principy rozvažování patří například zásada vyloučeného třetího, 

implikace, ekvivalence apod.24 Při hlubším zkoumání se však i představa rozumového 

poznání jakožto cesty k objektivně pravdivému poznatku ukáže být nedostatečnou.

Předně  je  třeba  si  uvědomit,  že  veškeré  rozumové  poznávání  se  odehrává 

v pojmech. Obsah pojmů je naplněn poznatky, ze kterých chceme získat poznatky nové, 

tedy odvodit nové pojmy. O pojmech zde hovoříme proto, že pouze na ně lze aplikovat 

usuzovací  pravidla,  neboť  tvoří  strukturu  analogickou  systémům,  jako  jsou  formální 

matematické jazyky, u nichž je aplikace logických úsudkových pravidel velmi názorná. 

Jediným, byť významným rozdílem, je fakt, že pojmový systém jazyka lidského rozumu 

je mnohem komplexnější, proměnlivější a flexibilnější, a tudíž složitější, a to především 

díky nepoměrně širší a pestřejší bázi pojmů.25

Pravdivost  nově  utvořeného  pojmu  čili  nového  poznání  je  závislá  na 

pravdivosti pojmu původního a na správném užití úsudkových pravidel, neboť jak již 

víme z kritiky senzorického poznávání, lidské smysly nemohou pojem naplnit pravdivým 

obsahem.  Ovšem  pravdivost  pojmu  původního  může  být  opět  prokázána  pouze 

pravdivostí  předchozího  pojmu,  ze  kterého  byl  tento  odvozen.  Z toho  je  zřejmá 

neudržitelnost také této cesty poznání. Pravdivost každého poznatku je dokazována skrze 

pravdivost  poznatku,  ze  kterého  se  vyvozuje.  Takto  budeme  postupovat  proti  směru 

postupujícího  poznávání  stále  hlouběji  a  zdůvodňovat  pravdivost  každého  kroku 

pravdivostí kroku předchozího. Tím se ovšem dostaneme buďto do nekonečného řetězu 

23 Ibid., str. 47.
24 Viz např. BAKEŠOVÁ, Alena., op. cit., str. 205 – 206. K tomu srov. Občanský soudní řád: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 914.
25 Ke vztahu formálních jazyků a jazyka přirozeného viz např. SVOBODA, Vladimír a Jaroslav PEREGRIN. 

Od jazyka k logice: filozofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia, 2009. Galileo. ISBN 978-80-
200-1740-6.
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úsudků,  který  nikdy nedospěje  k prvotnímu pravdivému poznání,  nebo při  regresním 

postupu  dojdeme  k tak  elementárním  poznatkům,  že  je  již  nijak  zdůvodnit  nelze,  a 

budeme  je  za  pravdivé  pouze  považovat.26 Pravdivost  takových  poznatků  totiž  není 

možné nikdy objektivizovat, protože k tomu neexistuje již žádná další metoda, zdůvodnit 

je dále nelze a verifikovat je smyslovým poznání rovněž ne. I přes svou samozřejmost a 

zdánlivou  nezpochybnitelnost  jsou  tyto  výchozí  poznatky  pouze  předpokládané, 

nedokazatelné. A v důsledku toho je pak i celý řetěz provedených úsudků pravdivý jen 

hypoteticky, tedy za předpokladu, že jsou pravdivé ony elementární výchozí poznatky. 

Tím  se  ovšem  nechce  říci,  že  tyto  výchozí  poznatky  pravdivé  nejsou,  pouze  jejich 

pravdivost není objektivně ověřitelná, nýbrž je zvolená. Tato základní suma poznatků, 

formující možnosti a výsledky veškerého odvozeného poznání, je tedy čistě arbitrární a 

závislá fakticky na názoru poznávajícího subjektu. Jeho volbou se rozdělí veškeré další 

získané poznatky na pravdivé a nepravdivé pouze relativně. O objektivní pravdě se tak 

nedozvíme nic.

1.3. Dogmata poznávání a paradox poznání poznání

Naznačili  jsme,  že  rozumové  poznání  pracuje  se  dvěma  složkami,  totiž 

s pojmy a s úsudkovými pravidly.  Ovšem přísně vzato,  úsudková pravidla  nejsou nic 

jiného než svého druhu rozumové pojmy, pro něž platí beze zbytku výše uvedené. Jsme 

přesvědčeni, že právě úsudková pravidla jsou díky svému fundamentálnímu charakteru 

součástí  sumy výchozích  elementárních  poznatků,  jejichž  objektivní  pravdivost  nelze 

prokázat, a jsou pouze arbitrárně zvoleny.27 Přesto jsou jakožto úsudková pravidla  de 

facto axiomy obecného  poznání. Pro  absolutní  arbitrárnost  a  neprokazatelnost  těchto 

axiomů poznání je lze nazývat dogmata poznání. 

Jak jsme již uvedli,  v dlouhé filosofické tradici  nalézáme nespočet  různých 

koncepcí poznání pravdy.28 Přičemž každá ve svém základu spočívá na určitém souboru 

26 Důkladnou a velmi inspirativní pozornost věnoval úvahám o řetězení úsudků mimo jiné německý filosof 
Fichte, srov. FICHTE, Johann Gottlieb. O pojmu vědosloví; Druhý úvod do vědosloví; Pokus o nové 
podání vědosloví. Praha: Filosofia, 2008. ISBN 978-80-7007-280-6, str. 24 an.

27 Příkladem takových výchozích pravd poznání může být přijetí platnosti zásady vyloučeného třetího. Lze 
vytvořit komplexní logický systém vyvozování a poznání na platné zásadě tertium non datur, stejně jako 
na jejím opaku.

28 V průběhu dějin tak vzniklo mnoho výrazných epistemologických systémů, které se snažily svou prvotní 
sumu poznatků různě ospravedlnit. Kupříkladu Platón tuto sumu označuje za zapomenuté znalosti idejí, na 
které se poznáváním rozpomínáme. Descartes dochází k jediné výchozí jistotě, že nutně existuje, pokud 
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dogmat, zvolených výchozích pravd, které byly považovány za nezpochybnitelné, ovšem 

pouze  v mezích  ze  sebe  odvozeného  systému.29 V důsledku  jejich  arbitrárnosti  není 

možné  říci,  že  jedna  koncepce  je  lepší  či  správnější  než  druhá.  Nelze  totiž  žádnou 

objektivizovat tím, že bychom její závěry poměřili s objektivní pravdou, neboť tu máme 

teprve  označit  za  objektivní  právě  tím,  že  ji  nalezneme  prostřednictvím  objektivní 

metody  poznávání.  Takto  se  obnažil  očividně  nepřekročitelný  problém,  paradox 

poznávání poznávání:  abychom mohli  poznat objektivní pravdu o poznání,  o tom, jak 

poznávat, již musíme pravdivé poznání činit, tedy již musíme pravdu znát, a tedy si již 

předem pro své poznání metodu zvolit.  O tento bludný kořen jsme odsouzeni navždy 

zakopávat na cestě za objektivní pravdou poznání.

Skličující  a  skeptický  závěr  nepřístupnosti  objektivního  poznání  se  zdá 

ochromující  také  pro  poznávání  v právu.  Při aplikaci  práva,  jíž  mnohdy  dochází 

k výraznému zásahu do života lidí, je pochopitelně třeba dojít k přesvědčivému poznání. 

Nelze  se  odvolávat  na  pravdu,  která  je  čistě  arbitrární  a  závislá  jen  na  konkrétním 

subjektu a koherenci jeho noetického systému. Je zřejmé, že pro poznávání v právu bude 

nutné  nalézt  takové  epistemologické  axiomy,  které  sice  budou  z pohledu  obecného 

poznávání arbitrární sumou dogmat, pro které však z pohledu poznávání v právu bude 

existovat kritérium, na základě něhož je bude možné považovat za nevhodnější, a tedy 

svým způsobem objektivní.

přemýšlí neboli rozumem poznává. Osvícenští empirikové naopak považují veškeré poznání za přijaté 
vnímáním, na což navázali například novopozitivisté z Vídeňského kruhu. Kant považuje výchozí sumu 
poznatků za a priori danou součást vědomí atd. Vždy však každá nauka prokazovala pravdivost a 
oprávněnost svého systému právě a jen vlastním systémem, což plně odpovídá popsanému arbitrárnímu 
charakteru dogmat poznání. K tomu viz PLATÓN., op. cit., str. 38, DESCARTES, René. Meditace o první  
filosofii: námitky a autorovy odpovědi. Praha: OIKOYMENH, 2003. ISBN 80-7298-084-x, str. 27 – 34, 
LOCKE, John., op. cit., str. 95, VALENTA, Lubomír. Problémy analytické filozofie: historický úvod, 
počátky a první období (od Frega po Carnapa). Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-
150-0, str. 141 an., KANT, Immanuel., op. cit., str. 34 an.

29 Viz. HORYNA, Břetislav., op. cit., str. 22.
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2. SPECIFIKA POZNÁVÁNÍ V PRÁVU

2.1. Poznávání v právu a soudní dokazování

Při hledání výlučných axiomů poznávání v právu bude nyní nutné pojmenovat 

a popsat epistemologické specifičnosti tohoto druhu poznávání, tedy především subjekt 

poznávání a jeho motivaci, předmět poznávání, charakter a též reálný průběh poznávání, 

což bude odpovídat především teoretickému či filosofickému nahlížení. Ovšem je třeba 

mít  stále na paměti,  že poznávání v právu nachází svou reflexi také přímo v platném 

právu  a  jeho  analýza  má  tedy  rovněž  praktický  kontext.  Jak  jsme  již  naznačili,  je 

přirozeně  možné  poznávání  v právu  principiálně  ztotožnit  s procesním  institutem 

dokazování.30 Oba dva fenomény však nejsou plně identické. Jako poznávání v právu 

budeme chápat i poznání skutečností, které se přísně vzato nemusí dokázat ve smyslu 

litery zákona, nýbrž stačí je osvědčit,  či  dokonce jsou automaticky z různých důvodů 

považovány za  poznané,  a  tudíž  také  za  dokázané.31 Poznání  je  tak  fenomén o něco 

obsáhlejší a vrstevnatější, než je obsah zákonného pojmu dokazování. Ovšem dokázání 

určité  skutečnosti  v právu  nebude  znamenat  nic  jiného  než  poznání  této  skutečnosti. 

Překryv těchto pojmů je navíc tak výrazný, že je možné, při vědomí výše popsaného, 

nadále  oba  pojmy  volně  zaměňovat.  Fakticky  totiž  pojmy  dokazování  a  poznávání 

v právu neoznačují dva odlišné jevy, nýbrž jev zpravidla jediný, ovšem nazíraný ze dvou 

různých  perspektiv.  A restriktivnější,  či  naopak  extenzivnější  výklad  toho  či  onoho 

pojmu je ve skutečnosti spíše otázkou definice.

2.2. Subjekty poznávání v právu

Subjektem poznávání  v právu  –  stejně  jako  subjektem poznávání  obecně  – 

může  být  jakákoliv  rozumná  bytost,  ovšem  s praktickými  konsekvencemi  rozličného 

významu.  Spojíme-li  ovšem  poznávání  v právu  s funkční  aplikací  práva,  přičemž 

aplikací  práva  rozumějme  normování  společenských  vztahů  neboli  stanovování  či 

30 Viz HOLLÄNDER, Pavel., op. cit., str. 194 – 195.
31 Viz níže pojednání o skutečnostech, které se nedokazují, a rovněž pojednání o interpretaci práva.
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určování práv a povinností osob, okruh subjektů se zúží.32 Omezíme-li se navíc pouze na 

závazné  stanovování  či  určování  práv  a  povinností  osob,  pak  jsou  k této  činnosti 

povolány jen zvláštní instituce státu disponující veřejnou mocí, tedy především soudy a 

dále  některé  orgány  veřejné  správy.33 Normovat  lidské  chování,  či  přesněji  ukládat 

osobám povinnosti, lze totiž pouze na základě zákona.34 A mohou tak činit toliko orgány 

či  instituce  státu,  které  jsou  k tomu  zákonem  přímo  zmocněny,  a  to  navíc  pouze 

v rozsahu a způsobem, k němuž jsou zmocněny.35 Lze tudíž konstatovat, že poznávání 

v právu je činností soudu, která probíhá při soudní aplikaci práva během soudního řízení. 

Pochopitelně řadu případů aplikace práva provádějí  i  různé správní  orgány,  pověřené 

k tomu vždy konkrétním kompetenčním ustanovením zákona.36 Avšak naprostá většina 

jejich rozhodovací činnosti podléhá soudnímu přezkumu, ať už formou správní žaloby, 

nebo řízení podle části V. občanského soudního řádu.37 Kromě toho lze i na samotnou 

rozhodovací  činnost  orgánů  veřejné  správy  užít  přiměřeně  analogických  úvah 

o poznávání v právu. Při vědomí výše napsaného budeme tedy nadále pro jednoduchost 

za  subjekty  poznávání  v právu označovat  pouze  soudy.  Zároveň  jsme si  samozřejmě 

vědomi, že subjektem poznání může být de facto vždy pouze člověk. Soud, o kterém zde 

pro  zjednodušení  hovoříme,  je  v našem  pojetí  jen  neživý  konstrukt  plnící  určité 

systémové  funkce,  chápeme  jej  tedy  v materiálním  smyslu.38 Za  subjekt  poznávání 

v právu tak lze považovat výlučně člověka v určitém zákonném postavení, jež znamená 

oprávnění a zároveň povinnost rozhodovat o právech a povinnostech osob.39

32 Viz GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1, str. 203-214, obdobně viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš 
GERLOCH. Teorie práva. 2., přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-030-0, str. 143 – 
149.

33 Viz § 2 zákona č. 2/2002 Sb. o soudech, soudcích a čl. 90. ústavního zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České 
republiky.

34 Viz čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
35 Viz čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky a čl. 2 odst. 2 Listina základních 

práv a svobod.
36 Viz čl. 36 odst. 1 Listina základních práv a svobod. k tomu srov. např. § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb. 

o finančním arbitrovi nebo § 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích aj.
37 Viz § 4 a § 5 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní a § 244 až § 250l zákona č. 99/1963 Sb. 

občanský soudní řád.
38 Viz Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-807201-814-7, str. 964.
39 Viz čl. 94 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky. K tomu srov. § 4 an. zákona č. 

121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.
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2.3. Motivace poznávání v právu

Vedle  subjektu  poznání  je  zásadní  specifičností  poznávání  v právu  jeho 

motivace. Hledání obecné pravdy může být motivováno rozličnými důvody: lze poznávat 

pro  poznání  samotné,  jako  to  činí  filosofie,  nebo  například  kvůli  prožitku  radosti  z 

poznání  apod.  Domníváme  se  však,  že  většina  poznání  je  motivována  utilitárně  a 

pragmaticky  čili  poznání  je  podmínkou  nejen  přežití,  ale  také  běžného  fungování  a 

prosperity člověka ve světě a ve společnosti. A stejného charakteru – byť ve specifické  

podobě – je dle našeho názoru rovněž motivace poznávání v právu, neboť je motivováno 

potřebou aplikovat právní normu.40 A tato potřeba je ryze praktickou a účelovou potřebou 

společnosti.41

Aniž bychom se zde chtěli pouštět do diskuse o povaze konkrétních důvodů 

potřeby práva a norem pro společnost, domníváme se, že je nezpochybnitelným faktem, 

že  společnost  musí  být  v zájmu svého fungování  podrobena  vynutitelným pravidlům 

trvalejšího charakteru.  Společnost,  nakolik  je  strukturovaným a zároveň dynamickým 

systémem, a mluvíme-li o moderní společnosti, pak také velmi složitým a komplexním 

systémem, nutně potřebuje pro své fungování normativitu určitého typu. Každý aktivně 

uspořádaný  systém vykazuje  tuto  potřebu.42 Pro  naše  účely  je  lhostejné,  zda  je  tato 

potřeba normativity společnosti nějak apriorně inherentní, či se na ní společnost v nějaké 

podobě usnesla, jak si to představuje Hobbes a další.43 Faktem zůstává, že tato potřeba je 

nezpochybnitelná.44 Potřeba  společnosti  být  řízena  normativním  systémem,  v našem 

40 Viz MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Brno: 
Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2539-5, str. 42.

41 Viz ŠIMÍČEK, Vojtěch, ed. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu?. 
Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4262-9, str. 132. Srov. KNAPP, Viktor. Teorie 
práva. Praha: C.H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1, str. 187.

42 Srov. PEREGRIN, Jaroslav. The Enigma of Rules. International Journal of Philosophical Studies. 3/2010, 
str. 377 – 394. Dokladem budiž také fakt, že každá i sebeprimitivnější společnost si tvoří určitá vlastní 
etická pravidla. V momentě, kdy alespoň část těchto pravidel počíná být vynucována autoritou, lze hovořit 
o vzniku práva. Blíže k ontologické povaze práva a morálky a jejich vztahu viz HOLLÄNDER, Pavel., 
op. cit., str. 33 – 36.

43 Viz HOBBES, Thomas. Leviathan aneb Látka, forma a moc státu církevního a politického. Praha: 
OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-106-9, str. 117 a str. 125 – 126. K tomu dále srov. KNAPP, 
Viktor., op. cit., str. 28.

44 Judikatura českého Ústavního soudu se zdá jednoznačně přijímat klasickou představu „společenské 
smlouvy“, v níž se občané tvořící společnost vzdali určitých svobod ve prospěch suveréna, jenž je jim na 
oplátku povinen zajistit mimo jiné ochranu a vynutitelnost práva. Ústavní doktrína dokonce výslovně 
označuje Ústavu jako Společenskou smlouvu, již uzavřel lid. Viz především nález Ústavního soudu ze dne 
17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (N 163/9 SbNU 399): „Moderní demokratická psaná ústava je 
společenskou smlouvou, kterou se lid, představující ústavodárnou moc (pouvoir constituant), ustavuje 
v jedno politické (státní) těleso, zakotvuje vztah individua k celku a soustavu mocenských (státních) 
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případě právem, znamená, že je nutné vždy v konkrétním případě určit, co je po právu, a 

co nikoliv,  vždy je tedy nutné poznat.  Projevem této absolutní potřeby je mimo jiné 

zákaz denegatio iustitiae, tedy zákaz odepření spravedlnosti obsažený v platném právním 

řádu.45 Tento  princip  upírá  soudu  možnost  nerozhodnout  spor,  protože  by  nedošel 

k jasnému závěru, a tedy zapovídá situaci non liquet.46 Právní řád pochopitelně poskytuje 

různé instituty, pomocí nichž se lze tomuto nežádoucímu stavu vyhnout, ať už se jedná 

o konstrukci procesních břemen, či zásadu in dubio pro reo.47 Pro poznávání v právu je 

však zásadní požadavek, který tato zásada implikuje, totiž nutnost konstruovat metodu 

poznávání tak, že se bude možné vždy jejím uplatněním dobrat poznání. Tento výrazně 

determinující imperativ je zároveň hledaným kritériem, které umožní zvolit nejvhodnější  

sumu axiomů z možných dogmat poznání, čímž jejich přijetí přestane být arbitrární.

2.4. Předmět poznávání v právu

Asi nejvýraznějším specifikem poznávání v právu je jeho předmět. Jelikož je 

poznávání v právu pouhou částí  obecné epistemologie, nemůže být jakýkoliv učiněný 

poznatek zároveň významný pro aplikaci práva. Předmětem poznávání v právu jsou tedy 

pouze skutečnosti právně relevantní. Ty lze rozdělit na dvě skupiny, čemuž odpovídá i  

často pojímané dokazování jakožto integrace složky argumentační a složky noetické.48 

Jednak  je  třeba  poznat  právní  normu,  tedy  pravidlo,  jež  se  má  aplikovat,  čímž  se 

zodpovídá quaestio iuris; poznání aplikované normy je smyslem poznávání práva, častěji 

označovaného  jako  interpretace  práva.49 Zbytkovou,  a  tudíž  nadmíru  rozmanitou 

kategorií  je poznání mimoprávních skutečností,  které právní norma předpokládá či  se 

institucí. Dokument institucionalizující soustavu základních obecně akceptovaných hodnot a formující 
mechanizmus a proces utváření legitimních mocenských rozhodnutí nemůže existovat mimo veřejností 
akceptovaného kontextu hodnot, spravedlnostních představ, jakož i představ o smyslu, účelu a způsobu 
fungování demokratických institucí. Jinými slovy nemůže fungovat mimo minimálního hodnotového a 
institucionálního konsenzu.“ Z pozdější doby pak např. obdobně nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 
2016, sp. zn. Pl. ÚS 20/15.

45 Viz § 5 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a čl. 6 odst. 1. Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod.

46 Viz např. WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7., 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, 2014. ISBN 978-80-7201-940-3, str. 80 an. 

47 Ibid., str. 40, k zásadě in dubio pro reo viz ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení 
v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia, 1999. ISBN 80-85963-89-2, str. 351.

48 Viz HOLLÄNDER, Pavel., op. cit., str. 195.
49 Viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH., op. cit., str. 147.
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kterými spojuje právo svoji aplikaci, tedy hledání odpovědi na  quaestio facti.50 Toto je 

poznáváním v právu v užším smyslu nebo též poznávání pro právo.51 Oběma směrům 

poznávání v právu se budeme na dalších řádcích věnovat, nicméně převážný prostor je 

věnován poznávání pro právo relevantních, avšak mimoprávních skutečností, přičemž je 

nutné mít na paměti, že oba druhy poznání v právu se navzájem doplňují a nelze ani 

jeden pominout při  snaze soudu poznat,  a tedy aplikovat právo. Kromě toho je třeba 

dodat, že téma interpretace práva je velmi zevrubně rozebráno v dílech mnoha předních 

teoretiků a filosofů práva, proto nepovažujeme za nutné dotknout se každého aspektu 

této oblasti poznání, spíše se zaměříme na některá specifika blízká fundamentu noetické 

doktríny, již se snažíme konstituovat.

2.5. Quaestiones iuris (poznávání práva)

Poznávání práva, jak jsme naznačili, je poznání právní normy prostřednictvím 

zákonného textu neboli rekonstrukce myšlenky obsažené v textu normy.52 Jak víme ze 

skeptických  závěrů  analýzy  obecného  poznávání,  jednou  z překážek,  které  brání 

v poznání objektivní pravdy, je fakt, že externí svět, který manifestuje objektivní pravdu, 

není  člověku  nijak  přímo  přístupný,  ukazuje  se  mu  pouze  zprostředkovaně,  protože 

existuje  nezávisle  na  vůli  člověka  jakožto  poznávajícího  subjektu,  člověk  se  nijak 

nepodílel  na jeho vzniku a formování.  Právní  norma zachycená symbolicky na svém 

nosiči je svým charakterem sice rovněž součást externího světa, ale jako myšlenkový 

konstrukt, tedy svou podstatou, je člověkem nejen vytvořena, ale cele podléhá jeho vůli.  

Člověk má tedy přímý vhled do skutečné podstaty normy, neboť je jejím tvůrcem a může 

ji posléze ovlivňovat a měnit.53 

Lze namítnout, že po vytvoření normy má člověk k opětovnému poznání její 

podstaty přístup již pouze zprostředkovaný, stejně jako v případě poznávání externího 

světa  smysly,  kdy  dochází  k jakémusi  překladu  obsahu  poznání  do  informací,  které 

zpracovává lidské vědomí. Avšak na rozdíl od poznávání externího světa, kdy člověk 

není  s to  rozklíčovat  onen  překlad  podstaty  poznávaného  jevu  do  jemu  přístupných 

50 Ibid., str. 145.
51 Užíváme-li v dalším textu spojení poznávání či poznání v právu, je tím míněno právě poznávání v právu 

v užším smyslu neboli poznávání pro právo, neplyne-li z kontextu opak.
52 Viz KNAPP, Viktor., op. cit., str. 168.
53 Ibid., str. 117 - 118.
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informací, zde poznává právní normu pomocí překladu, který je lidským výtvorem. Jinak 

řečeno, člověk poznává něco, čehož podstatu vytvořil člověk a čehož podstata je člověku 

zprostředkovávána  překladem,  který  sám  navrhl,  tj.  jazykem  založeným  na  právní 

terminologii.  Poznání  podstaty normy není  závislé  na tom, jak ji  poznávající  subjekt 

vnímá, ale odvozuje se od skutečnosti, že již při jejím vytváření bylo dopředu stanoveno, 

jak bude manifestována.

Popsaný  závěr  však  nelze  vyložit  tak,  že  jakýsi  „patent  na  pravdu“ 

v interpretaci normativního textu by náležel jen prvotnímu normotvůrci, tedy tomu, kdo 

normu  vytvořil,  respektive  přijal,  zpravidla  tedy  parlamentu.  Naopak  neoddělitelnou 

součástí  právní  normy  musí  být  přenositelnost  jejího  poznání  na  jiné  poznávající 

subjekty v čase,  na subjekty právo aplikující.  To je  umožněno právě tím,  že  poznání 

práva není nic jiného než porozumění zákonnému textu, tedy porozumění řeči, a tudíž 

určitému zprostředkovateli obsahu, jehož překlad je však dopředu dohodnut a znám již 

při jeho tvorbě a zůstává statický, případně je jeho vývoj dokumentován. Navíc jsme 

přesvědčeni, že poznání práva není rigidní, nýbrž že se v důsledku vývoje společnosti, 

pro  niž  je  formulováno,  může  jeho  obsah  proměňovat.54 Typickým  příkladem  je 

rozšiřování  či  zužování  obsahu  některých  pojmů,  nebo  dokonce  jejich  nahrazování, 

ačkoliv samotné aplikované pravidlo poznáváme stále stejným způsobem.55

Z předložených úvah po našem soudu plyne, že poznání právní normy je nejen 

možné, ale že se jedná o poznání svým způsobem objektivní; díky jeho charakteru ho lze 

54 K možnostem interpretace zákonného textu z hlediska časového srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 
4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96 (N 13/7 SbNU 87, 63/1997 Sb.): „Je nutno rozlišovat případy, ve kterých 
lze soulad ustanovení právního předpisu s ústavním pořádkem zabezpečit jeho ústavně konformní 
interpretací a kdy tak učinit nelze a je nutno přistoupit k jeho zrušení. Soud přitom není absolutně vázán 
doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje 
ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, 
jenž mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom 
vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí zakládat na racionální argumentaci.“ Podrobněji viz 
KNAPP, Viktor., op. cit., str. 171.

55 Za příklad může sloužit pojem podnik, ve svém aktuálním významu nahrazen pojmem závod. Viz § 502 
zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, srov. znění § 5 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník. Pojem 
podnik pak zůstává zachován s pozměněným významem pro entity významné z hlediska hospodářské 
soutěže v právu Evropské unie, viz např. Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole 
spojování podniků, kde je podnik chápán jako ekonomická jednotka poskytující výrobky či služby pro trh, 
a to nezávisle na právním postavení. Blíže TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a Jiří MALENOVSKÝ. 
Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-8087576-53-3, str. 265. V rámci vnitrostátních 
předpisů pak smyslu pojmu podnik z evropské legislativy odpovídá termín soutěžitel, srov. § 2 odst. 1 
zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.
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navíc chápat  jako svého druhu poznání analytické,  jež je  eo ipso nutně poznatelné.56 

Jakkoliv je problematika interpretace práva navýsost zajímavá, není třeba ji v kontextu 

naší analýzy poznávání v právu dále problematizovat. Z pohledu soudního dokazování 

totiž platí zásada  iura novit curia.57 Jedná se o postulovaný předpoklad, že poznávání 

právní  normy není  třeba soudem činit,  neboť soud již  má toto poznání  k dispozici.58 

Spornou  otázkou  by  mohl  být  pouze  rozsah  legislativního  termínu  právní  předpisy. 

Ustanovení § 121 občanského soudního řádu hovoří toliko o předpisech „[uveřejněných 

nebo oznámených] ve Sbírce zákonů České republiky“, mezi které patří zejména zákony a 

ústavní  zákony,  zákonná  opatření  senátu,  nařízení  vlády  a  vyhlášky.59 Doktrína  však 

vcelku jednoznačně stanovuje, že není třeba dokazovat ani starší platné právo zveřejněné 

např. ve Sbírce zákonů ČSFR, předpisy Evropské unie zveřejněné v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy zveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv.60 

Poněkud spornou problematikou zůstávají pouze obecně závazné předpisy nižší právní 

síly nezveřejňované ve Sbírce zákonů, typicky vyhlášky či nařízení obcí a krajů, a též 

právo cizozemské. Obě skupiny předpisů je pravděpodobně nutné dokazovat, alespoň co 

se týče jejich existence, respektive platnosti.61 Dodejme, že pozitivní vyjádření zásady 

iura novit curia nalézáme především v citovaném ustanovení občanského soudního řádu, 

nicméně doktrínou bývá tento princip považován za obecný a aplikovatelný ve všech 

druzích soudního řízení, a dokonce za sdílený napříč kontinentálními právními řády.62 

Rozsah principu soud zná právo je tudíž vcelku zřejmý, můžeme tak tuto problematiku 

opustit jako svým způsobem uzavřenou a nadále se budeme zabývat toliko poznáváním 

pro právo.

56 Analytickým nazval určitý druh poznání Immanuel Kant, jenž je velmi důkladně rozebral především ve 
své Kritice čistého rozumu. Můžeme jím chápat poznání, které svým způsobem není poznáním něčeho 
nového jako spíše poznáním plynoucím z definice. Blíže viz KANT, Immanuel., op. cit., str. 39 an. 

57 Viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH., op. cit., str. 73.
58 Viz § 121 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
59 Srov. § 1 a § 2 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
60 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 227. 
61 Ibid. Opačně ale usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2007, sp. zn. 25 Cdo 1143/2006, které mimo 

jiné konstatuje, že „předmětem dokazování nemohou být právní předpisy a byť zákon tuto zásadu výslovně  
uvádí jen ve vztahu k předpisům, jež jsou uveřejněny ve Sbírce zákonů České republiky, lze ji obecně 
vztáhnout i na právní předpisy cizozemské,“ a dále, že „[J]e třeba uvést, že soud může získávat znalosti o 
cizím právu i jinak, tj. vlastním studiem, případně vyjádřením Ministerstva spravedlnosti ČR.“ 
K problematice cizozemského práva srov. dále § 23 zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu 
soukromém a též Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 
914, str. 875.

62 Viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH., op. cit., str. 73
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2.6. Quaestiones facti (poznávání pro právo)

Předmětem  soudního  poznávání  pro  právo  jsou  mimoprávní,  avšak  právně 

relevantní  skutečnosti  potřebné  pro  aplikaci  právní  normy.63 Obsah  atributu  právní 

relevantnosti těchto skutečností lze odvozovat od zákonných ustanovení vymezujících 

soudní  pravomoc.  Definováním  obecné  soudní  pravomoci,  stejně  jako  soudních 

pravomocí  dílčích,  jejichž  primárním  cílem  je  zpravidla  vymezit  aplikovatelnost 

jednotlivých procesních  předpisů  pro  konkrétní  případy,  je  zároveň  blíže  vymezován 

předmět soudního poznání.64 Nejobecněji definuje soudní pravomoc Ústava, která říká, 

že  „[s]oudy  jsou  povolány  především  k tomu,  aby  zákonem  stanoveným  způsobem 

poskytovaly  ochranu právům“.65 Toto ustanovení  pak konkretizuje zákon o soudech a 

soudcích tak, že soudy: 

„a) projednávají  a  rozhodují  spory a jiné věci  patřící  do jejich pravomoci  

podle zákonů o občanském soudním řízení, 

b)  projednávají  a  rozhodují  trestní  věci  patřící  do  jejich  pravomoci  podle  

zákonů o trestním řízení, 

c)  rozhodují  v dalších  případech  stanovených  zákonem  nebo  mezinárodní  

smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla  

vyhlášena.“.66

Takto obecně stanovenou pravomoc lze rozdělit na pravomoc civilní, trestní, 

správní  a  ústavní.67 Jediná  trestní  pravomoc  zůstává  konkrétně  stanovena  na  ústavní 

úrovni, neboť pouze „soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“.68 Civilní pravomoc 

vyplývá z obecných ustanovení § 1 a § 3 občanského soudního řádu a je konkretizována 

v § 7 občanského soudního řádu jako pravomoc projednávat  „spory a jiné právní věci,  

které vyplývají  z poměrů soukromého práva,  pokud je podle zákona neprojednávají  a  

nerozhodují  o nich  jiné  orgány.“.69 Takto  vymezená  pravomoc  je  pak  modifikována 

v dalších odstavcích § 7 občanského soudního řádu a rovněž taxativním výčtem soudní 

63 Viz MACUR, Josef. 2001., op. cit., str. 9.
64 K otázce soudní pravomoci blíže viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 24.
65 Viz čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, dále srov. čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 1 

Listina základních práv a svobod.
66 Viz § 2 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.
67 Viz Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-807201-814-7, str. 1242.
68 Viz čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky.
69 Viz § 7 odst. 1 a též znění § 1 a § 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
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pravomoci  v nesporných  řízeních  podle  zákona  o zvláštních  řízeních  soudních.70 

Pravomoc správních soudů je vymezena obecně v § 2 soudního řádu správního jako 

ochrana  poskytovaná  „veřejným  subjektivním  právům  fyzických  i  právnických  osob  

způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním  

zákonem“ a rozšířena případně o další věci, pokud tak stanoví zákon.71 Konkretizována 

je  pak  správní  pravomoc  soudů  v §  4  soudního  řádu  správního,  kde  jsou  taxativně 

vypočteny  jednotlivé  druhy  řízení  projednávané  ve  správním  soudnictví.72 Věcná 

pravomoc správních orgánů nebývá zpravidla vymezena obecně, nýbrž jednotlivé zákony 

ji obvykle taxativně a konkrétně pro jednotlivé druhy správních řízení uvádějí.73 

Rozmanitá suma těchto mimoprávních, leč právně relevantních poznávaných 

skutečností  se  rozpadá  do dvou skupin,  přičemž kritériem jejich  rozdělení  je  postup 

soudu při jejich poznávání. Jedná se o skutečnosti dokazované a skutečnosti, které se 

nedokazují.74 Tato  stratifikace  není  neměnná,  v určitých  případech  mohou  totožné 

skutečnosti patřit do jedné i do druhé skupiny, dokonce mohou během jednoho procesu 

poznávání přejít z jedné skupiny do druhé.75

2.6.1. Skutečnosti, které se nedokazují

V rámci  této  sumy  skutečností  je  možné  dále  nalézt  tři  podskupiny. 

Rozlišujeme skutečnosti, které nejsou mezi stranami sporné, skupinu skutečností, které 

soud  zná  z vlastní  činnosti,  a  v neposlední  řadě  tzv.  notoriety  neboli  skutečnosti 

notoricky  známé.76 Fakt,  že  tyto  skutečnosti  označujeme  jako  skutečnosti,  které  se 

nedokazují,  ovšem neznamená,  že  se  poznávat  nebo  dokazovat  nesmí,  naopak  jejich 

dokázání může soud v určitých případech také nařídit, a tudíž je bude poznávat.77 Pak na 

takovéto skutečnosti  bude nahlíženo stejně jako na ostatní  skutečnosti,  které  je  třeba 

70 Viz § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních.
71 Viz § 2 zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.  
72 Viz § 4 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.
73 Viz § 10 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
74 Viz KINDL, Milan, Alexander ŠÍMA a Ondřej DAVID. Občanské právo procesní. 2., rozšířené vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-098-7, str. 199.
75 Takovým příkladem flexibilní skutečnosti může být fakt, že žalovaný je otcem dítěte. v řadě sporů bude 

nutné tuto skutečnost poznat, v jiných však bude z různých důvodů její pravdivé poznání bez významu. 
Důvody se ukáží v dalším textu.

76 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 226. Shodně viz CHMELÍK, Jan. Trestní 
řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-488-6, str. 233 – 234.

77 Viz znění např. § 120 odst. 3 či § 121 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. 
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dokazovat. Smyslem skutečností, které se nedokazují, je především usnadnit praktické 

fungování soudního rozhodování.78

Skutečnosti, které nejsou mezi stranami sporné, není třeba dokazovat pouze 

v konkrétních případech, ačkoliv principiálně se jedná o skutečnosti, které jsou obecně 

poznávané.  Díky  povaze  soudního  rozhodování,  které  má v zásadě  charakter  více  či 

měně  striktního  sporu,  a  díky  povaze  nalézané  pravdy  jakožto  pravdy  do  jisté  míry 

závislé  na  stranách  sporu  a  na  předmětu  sporu  není  třeba  poznávat  v konkrétních 

případech  skutečnosti,  které  příslušné  strany  shodně  označí  za  pravdivé.  Příkladem 

takové skutečnosti může být otázka vzniku závazku, již nebude nutné poznat v situaci, 

kdy obě strany uznají smlouvu stvrzující závazek jako platnou.79

Stejně  tak  skutečnosti  známé  soudu  z vlastní  činnosti  jsou  principiálně 

skutečnosti, jež je nutné poznat ve smyslu noetickém, ale v konkrétních případech je pro 

potřeby poznávání v právu již není třeba přezkoumávat,  neboť k jejich poznání došlo 

dříve subjektem srovnatelným se subjektem poznávajícím a nadále se s tímto poznáním 

počítá jako se správným. Tyto skutečnosti soud zná především z jemu přístupných či jím 

vytvořených spisů či úředních záznamů a databází.80

Skutečnosti  obecně  známé  neboli  tzv.  notoriety  jsou  asi  nejpozoruhodnější 

podskupinou. V zásadě je není třeba dokazovat,  ačkoliv jsme přesvědčeni,  že k jejich 

poznání dochází  de facto stejně jako u skutečností, které je nutné dokazovat. Nicméně 

jejich  poznání  je  natolik  notoricky samozřejmé,  že  se  k němu formálně  nepřihlíží,  a 

berou se jako fakt.81 Zároveň však platí, že zpochybní-li jedna ze stran platnost takového 

poznatku,  je  třeba  jej  dokázat,  a  tedy  poznat  zcela  regulérně  jako  fakt  sporný.82 

Domníváme se tudíž, že na tyto skutečnosti se beze zbytku vztahují veškeré závěry, ke 

kterým dospějeme během analýzy skutečností, jež je nutné dokázat, jen se na ně  pro 

forma hledí, jako by nebyly poznávány.

78 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 226.
79 Nepřezkoumatelnost skutečností, které strany sporu shodně označí za pravdivé, není absolutní. Srov. např. 

§ 588 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v tomto případě pochopitelně výše popsané neplatí a 
dotčená smlouva by byla předmětem soudního poznávání bez ohledu na názor stran.

80 Viz např. § 1 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, § 3 
odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel či § 60 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. živnostenský 
zákon.

81 Viz FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualizované 
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8, str. 339.

82 Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 1968, sp. zn. 11 Tz 13/68 (33/1968 Sb. rozh. tr.).
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O popsaných druzích skutečností hovoří platné právo především v občanském 

soudním řádu, a to v § 121, kde se říká, že „[n]ení třeba dokazovat skutečnosti obecně  

známé nebo známé soudu z jeho činnosti…“,  a  v § 120,  který mimo jiné stanoví,  že 

„[s]oud může též  vzít  za svá skutková zjištění  shodná tvrzení  účastníků.“.83 Tudíž  se 

v plné míře uplatní právě v civilním soudním řízení a v důsledku § 64 správního řádu 

soudního  zřejmě  také  v soudním  řízení  správním  a  rovněž  v důsledku  §  63  zákona 

o Ústavním soudu také v řízení před tímto orgánem ochrany ústavnosti.84 Také správní 

řád v § 50 pamatuje na skutečnosti, které se nedokazují, když říká, že „[p]odklady pro  

vydání  rozhodnutí  mohou  být  zejména  návrhy  účastníků,  důkazy,  skutečnosti  známé  

správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů  

veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.“.85 Pro sporná řízení, která ovšem pro 

správní řízení nejsou příliš typická, pak dodává na konci odstavce 4 § 141  „[s]právní  

orgán může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.“.86 Zajímavostí je, 

že  chystaný  civilní  procesní  kodex  by  dle  aktuálního  návrhu  měl  problematiku 

skutečností, které se nedokazují, řešit obdobně, navrhovaná úprava se však obsahově zdá 

podrobnější a komplexnější.87

V trestním řádu je oproti tomu zmínka o možnosti dále nedokazovat nesporné 

skutečnosti – a brát je tedy za poznané – toliko v řízení před samosoudcem po podání 

návrhu na potrestání, a to podle § 314b odst. 2.88 Z absence ustanovení umožňující tento 

postup v jiných formách řízení či v obecných ustanoveních se dovozuje, že v trestním 

řízení se zpravidla i skutečnosti nesporné mezi stranami musí prokázat, s výjimkou výše 

popsanou.89 Pro notoriety pak naopak v trestním řízení platí v zásadě shodné podmínky 

jako v řízení civilním, ačkoliv konkrétní ustanovení zde chybí. Tento závěr lze zřejmě 

dedukovat především z charakteru skutečností obecně známých a z požadavku na rychlé 

a  hospodárné  soudní  řízení,  a  lze  tudíž  pravděpodobně  užít  ustanovení  občanského 

soudního řádu prostřednictvím analogie iuris, jež je zásadně v trestním právu procesním 

83 Viz § 120 odst. 3 a § 121 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
84 Viz § 64 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní a § 63 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.
85 Viz § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
86 Viz § 141 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
87 Viz body 175 an. věcného záměru, Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. [cit. 2017-12-22]. 

Dostupné z: https://crs.justice.cz.
88 Viz § 314b odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
89 Viz FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. op. cit., str. 331.
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přípustná.90 Stejný závěr  je zřejmě možno učinit  i  pro okolnosti  známé soudu z jeho 

činnosti. 

Svébytnou  podskupinou  skutečností  známých  soudu  z vlastní  činnosti  jsou 

relevantní  skutečnosti,  v konkrétním  případě  posuzované  zpravidla  jako  předběžné 

otázky,  o kterých  již  však  bylo,  či  teprve  může,  a  někdy  dokonce  má  být  závazně 

rozhodnuto odlišným orgánem.91 Ve své podstatě se jedná o otázky právní, respektive 

závěry učiněné jsou závěry právními, a tudíž bychom mohli zahrnout tuto problematiku 

do kapitoly věnující se poznávání práva. Avšak celý proces rozhodnutí se jen výjimečně 

neopírá o poznatky skutkové, které teprve následně vedou k právním závěrům činěným 

soudem,  a  jako  takové  jsou  tedy  z pohledu  poznávání  skutečnostmi  mimoprávními. 

Jejich dokazování případně jejich označení za již poznané úzce souvisí s  problematikou 

soudní  pravomoci,  které  jsme  se  věnovali  výše.  Otázky,  které  spadají  do  výlučné 

pravomoci jiného soudu, než je aktuálně rozhodující  v daném případě, případně další 

otázky, které si soud nesmí sám posoudit, budou okolnostmi, které jsou soudu známé 

z vlastní činnosti, a zásadně tedy nebudou předmětem poznání.

Pro řízení v civilním soudnictví platí, že soud je vázán rozhodnutím, a tudíž 

poznáním jiného orgánu – zpravidla soudu – v otázkách, zda byl  „spáchán trestný čin,  

přestupek  nebo  jiný  správní  delikt  postižitelný  podle  zvláštních  předpisů,  a  kdo  je  

spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu.“.92 Ostatní skutečnosti, o nichž přísluší ze 

zákona rozhodovat jiným orgánům, si soud zpravidla posuzuje sám, pokud však již tyto 

byly závazně posouzeny a rozhodnuty, z tohoto rozhodnutí poznávající soud vychází.93 

Řešení předběžných otázek ve správním soudnictví je upraveno vcelku shodně s úpravou 

v občanském soudním řízení. Správní soud tak posuzuje otázky samostatně, s výjimkou 

otázek  osobního  stavu  a  otázek,  zda  byl  spáchán  trestný  čin  a  kdo  jej  spáchal.94 

Samostatně  nemůže  posoudit  ani  jiné  otázky,  pokud  již  o nich  bylo  závazně 

rozhodnuto.95 Novinkou je výslovná povinnost uložit účastníku řízení iniciování nového 

řízení  v otázkách výlučné pravomoci  konkrétních  soudů.96 V trestním řízení  jsou  pak 

90 Ibid, str. 41.
91 K povaze předběžných otázek viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 231 – 232.
92 Viz § 135 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
93 Viz § 135 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
94 Viz § 52 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.
95 Ibid.
96 Ibid.
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soudy  opět  oprávněny  posuzovat  předběžné  otázky  samostatně,  pokud  o nich  dosud 

nebylo závazně rozhodnuto, v takovém případě se učiněným rozhodnutím musí řídit.97 

Výjimkou  je  otázka  posouzení  viny  obviněného,  již  musí  soud  vždy  posoudit 

samostatně.98 Dále  platí,  že  trestní  soud nemůže  nikdy samostatně  posuzovat  otázky 

osobního  stavu,  které  příslušejí  civilním  soudům.99 Pokud  taková  otázka  má  být 

posouzena,  musí  trestní  soud vyčkat  rozhodnutí  soudu civilního.100 Správní  orgán ve 

správním řízení nemůže sám rozhodnout otázky týkající se viny za spáchání trestného 

činu či přestupku a také otázky osobního stavu, v ostatních případech si může otázku 

samostatně posoudit, případně iniciovat samostatné řízení o této otázce buďto samostatně 

nebo,  prostřednictvím  účastníka  řízení.101 Existuje-li  již  pravomocné  rozhodnutí 

o předmětné otázce, je jím správní orgán vázán.102

Z  práva  Evropské  unie  vyplývá  dále  zákaz  vykládat  a  posuzovat  platnost 

právních předpisů Unie, sdílený všemi národními soudy. V případě potřeby řešení otázky 

výkladu či platnosti normy EU musí být dána přednost Soudnímu dvoru Evropské unie 

prostřednictvím institutu řízení o předběžné otázce.103 Tuto zásadu samozřejmě reflektuje 

na více místech rovněž český právní řád.104 Pro zajímavost jen doplňme, že z pohledu 

národních ústavních soudů není tento zákaz úplně akceptován, a to především na ústavní 

úrovni. Naopak mnohdy bývá judikaturou konstruován zcela odlišný vztah vrcholných 

národních  soudů  k právu  Evropské  unie.105 V případě  institutu  předběžných  otázek 

Soudnímu dvoru Evropské unie se však z podstaty věci bude jednat vždy o otázky ryze 

právní, je tedy možné na ně vztáhnout závěry předchozí kapitoly věnující se poznávání 

práva.

97 § 9 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
98 Ibid.
99 Viz § 9 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
100 Ibid.
101 Viz § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
102 Viz § 53 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
103 Viz čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění), Úřední věstník Evropské unie 

2012/C 326/1. Blíže k podmínkám, za kterých musí vnitrostátní soud položit předběžnou otázku, viz 
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a Jiří MALENOVSKÝ., op. cit., str. 389 – 394.

104 Viz např. § 9a zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
105 Viz TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a Jiří MALENOVSKÝ., op. cit., str. 87 – 99. Dále viz nález 

Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04 (N 50/40 SbNU 443; 154/2006 Sb.), nález 
Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08 (N 201/51 SbNU 445; 446/2008 Sb.), nález 
Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/09 (N 233/55 SbNU 197; 387/2009 Sb.) a nález 
Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12 (N 24/64 SbNU 237).
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2.6.2. Dokazované skutečnosti

Skutečnosti sporné čili skutečnosti, které je třeba dokázat, jsou skutečnostmi, 

které  soud musí  poznat,  jak  jsme konstatovali  výše,  a  toto  činí,  aby mohl  aplikovat 

právní  normu.  Aplikovaná  právní  norma  sestává  z hypotézy,  tedy  stanovených 

skutečností či podmínek, a z aplikovaného pravidla. V literatuře bývá obvykle struktura 

právní normy popisována jako třístupňová, sestávající z hypotézy, dispozice a sankce.106 

Při  splnění  hypotézou  stanovených  podmínek  je  aplikováno  pravidlo  vyjádřené 

v dispozici, přičemž při vadné či zcela absentující aplikaci pravidla nastává sankce.107 Jak 

vidno, celá aplikace právní normy se ve své podstatě rozpadá do dvou kroků, přičemž 

druhý,  konsekventní  krok  nemusí  vůbec  nastat  v případě  řádného  uplatnění  pravidla 

obsaženého  v dispozici.  Někteří  autoři  proto  popisují  strukturu  právní  normy  jako 

čtyřstupňovou,  tvořenou  hypotézou,  dispozicí,  porušením  dispozice  a  sankcí.108 

Pozorováno  prizmatem  analýzy  poznávání  v právu  je  však  lhostejno,  z jakého  pojetí 

struktury  právní  normy  vycházíme.  Poznávání  soudem  jsme  vymezili  jako  poznání 

nastalé skutečnosti, která vede k aplikaci příslušného pravidla. Tento vzorec je identický, 

ať  už  se  jedná  a  posouzení  hypotézy  a  aplikaci  dispozice,  nebo  o posouzení  vadné 

aplikace  dispozice  (tedy  materiálně  hypotézy)  a  následnou  aplikaci  sankce  (tedy 

materiálně dispozice).109 Jak  vidno,  skutečnosti,  které  soud poznává,  jsou  skutečnosti 

konkrétně  vymezené  v jednotlivých  hypotézách  právních  norem.  Jinak  řečeno, 

předmětem zájmu dokazování  tak  mohou být  pouze  okolnosti  rozhodné  pro  aplikaci 

dispozice právní normy, tedy skutečnosti tvořící hypotézu zákonného pravidla.110

Obecně řečeno jsou tedy předmětem poznání soudu skutečnosti, které stanoví 

právní  norma  ve  své  hypotéze  jako  podmínky  aplikace  dispozice.  V jednotlivých 

případech  poznávání  pak  tyto  skutečnosti  nabývají  podobu  naprosto  konkrétních 

situací.111 Bližší  podoba  toho,  co  může  být  předmětem poznání  soudu,  vyplývá opět 

106 Viz GERLOCH, Aleš., op. cit., str. 203 an. Shodně viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH., 
op. cit., str. 82 an. 

107 Ibid.
108 Ibid.
109 Srov. KNAPP, Viktor., op. cit., str. 156.
110 Budeme-li dále v textu užívat pojmů hypotéza či dispozice normy, chápeme je ve výše uvedeném 

extenzivnějším materiálním smyslu, tedy v případě hypotézy jako podmínky aplikace normy i jako 
porušení dispozice normy, v případě dispozice pak jako zákonné pravidlo i v podobě sankce. 

111 Například otázka, zda určitý muž je otcem konkrétně určeného dítěte.
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z vymezení soudní pravomoci, jak jsme ji přiblížili výše, a dále především z požadavků 

na rozsah dokazování, obvykle stanovených v jednotlivých procesních předpisech.

V civilním  řízení  sporném  bývá  předmět  dokazování  výrazně  ovlivněn 

samotnými stranami řízení, neboť celý proces je ovládán zásadou dispoziční, a žalobce 

tak bývá po právu označován jako dominus litis.112 Předmět poznávání pak úzce souvisí 

s pojmy  důkazní  břemeno,  břemeno  tvrzení  a  především  břemeno  substancování.113 

Dokázat,  respektive poznat,  je  pak třeba zpravidla to,  co účastník řízení  tvrdí.114 Pro 

nesporná řízení platí zásada opačná a předmět a rozsah dokazování je zásadně závislý na 

úvaze soudu.115 Proto se  také v řízeních  nesporných zpravidla  výše popsané  instituty 

břemen netematizovaly.116 Stejné principy se uplatňují také v trestním řízení. Trestní řád 

je ovšem v otázce vymezení předmětu poznání v platném právu mnohem konkrétnější a 

umožňuje nám tak utvořit si hmatatelnější představu o předmětu poznávání v právu, když 

mimo jiné poskytuje v § 89 demonstrativní výčet poznávaných skutečností, jimž musí 

soud věnovat  pozornost:  „V trestním stíhání  je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat  

zejména:

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin,

b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek,

c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu,

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,

e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené  

trestným činem a bezdůvodného obohacení,

f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.“.117

Pro  úplnost  dodejme,  že  soudní  řád  správní  se  dotýká  předmětu  poznání 

v obecném ustanovení § 52, jež poskytuje soudu poměrně široký prostor pro úvahu, které 

důkazy – nejen z navržených – provede neboli které okolnosti chce poznat.118 Správní řád 

112 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 138.
113 Viz MACUR, Josef. Břemeno substancování v civilním soudním řízení. Bulletin advokacie. 6-7/1999, str. 

11 - 13.
114 Viz § 120 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. Srov. znění § 122 odst. 3 nebo § 120 odst. 2 

zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
115 Viz § 20 odst. 1 a § 21 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních.
116 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 248. K tomu ale opačně srov. LAVICKÝ, 

Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-203-5, str. 48.
117 Viz § 89 dost. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
118 Viz § 52 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.
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stanovuje  požadavky  na  předmět  poznání  především v §  50  tak,  že  je  nutné  „zjistit  

všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci  

úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné  

okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena,“ 

přičemž  vychází  mimo  jiné  z návrhů  účastníků,  důkazů,  podkladů  od  jiných  orgánů 

apod.119 Pro  úplnost  dodejme,  že  rozpracovaný  ministerský  návrh  nového  civilního 

soudního  řádu  stanovuje  relativně  přesnější  a  detailnější  požadavky  na  předmět 

dokazování.120 

2.7. Zprostředkovanost poznávání v právu

2.7.1. Charakter zprostředkovanosti poznání a mýtus podstaty

Vyjasnili jsme již, že poznávání v právu je soudní poznávání právně relevantní 

skutečnosti  předpokládané  hypotézou  zákonného  pravidla.  Přesně  řečeno,  poznání 

rozhodné skutečnosti  je fakticky poznání toho, zda tato skutečnost někdy v minulosti 

nastala bez ohledu na to, jestli a případně v jaké podobě trvá i v době poznávání. Z toho 

vyplývá,  že  soud  vždy  poznává  skutečnosti  minulé.  Díky  tomuto  charakteru  nutně 

veškeré  soudní  poznání  probíhá  zprostředkovaně,  neboť  přímý  kontakt  soudu 

s poznávanou skutečností v minulosti je principiálně nepřípustný.121 Zprostředkovaností 

poznávání  se tedy nemíní nic jiného, než že soud vyvozuje z jemu přítomných faktů, 

která  jsou  v určitém stavu,  závěr  o tom,  zda  v minulosti  nastala  rozhodná skutečnost 

požadovaná  hypotézou  právní  normy.122 Nepřípustnost  přímého  kontaktu  soudu 

s poznávanou skutečností znamená, že konkrétní poznávající soudce nesměl být přímým 

účastníkem událostí determinujících posuzovanou skutečnost.123 Takový soudce by byl 

119 Viz § 50 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
120 Srov. Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. [cit. 2017-12-22]. Dostupné z: https://crs.justice.cz., 

bod 174 an.
121 Viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH., op. cit., str. 145.
122 Určitým specifikem jsou minulé skutečnosti, které jsou neměnné a které nastaly a trvají, například sporná 

hranice pozemku. Ačkoliv tyto může soud poznávat nezprostředkovaně v jejich aktuální podobě, 
zprostředkovaně tím poznává, zda v minulosti tato rozhodná skutečnost nastala, neboť rozhodná není 
skutečnost jen v okamžiku svého poznávání, nýbrž v celé své kontinuitě. 

123 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 100 an., obdobně FENYK, Jaroslav, Tomáš 
GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., str. 165 an.
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považován  za  podjatého,  a  byl  by  tudíž  vyloučen  z poznávání  této  skutečnosti.124 

Dodejme,  že  rozlišení  na  zprostředkované  a  bezprostřední  poznání,  jež  se  objevuje 

v procesualistické literatuře, se týká zprostředkovaného či přímého kontaktu s důkazními 

prostředky.125 

Vezmeme-li  konstatování  zprostředkovanosti  soudního poznání  zcela  vážně, 

musíme si uvědomit jednu zásadní implikaci, kterou jsme ostatně již na více místech 

naznačili.  Poznání  minulé  skutečnosti  rozhodné pro aplikaci  normy je ve skutečnosti 

vždy  pouze  poznání  její  existence,  respektive  neexistence.  Poznání  v právu  ve  své 

elementární podobě tedy není poznáním podstaty jevů. Skutečnosti dokazované jakožto 

předmět poznávání v právu tak lze chápat jako spory o existenci, či naopak neexistenci 

skutečností, které předpokládá hypotéza právní normy jakožto podmínky pro aplikaci své 

dispozice.126 Pro  rozhodnutí  soudu  tedy  musí  postačovat  pouze  důkaz  existence 

posuzované skutečnosti v minulosti;  je zjevné, že k rozhodnutí o tom, zda v minulosti 

nějaká skutečnost nastala, či nikoliv, nemusí soud vůbec znát podstatu této skutečnosti. 

Lze  dokonce  říci,  že  objektivní  pravda  o určité  skutečnosti  je  poznání  její  podstaty, 

přičemž soudní pravda je toliko poznání její existence. Takto vyslovený se zdá být tento 

závěr  ve  světle  předchozích  úvah  samozřejmý,  je  ovšem  třeba  mít  jej  při  soudním 

dokazování stále na paměti. Domníváme se totiž, že subjekty poznávání v právu mohou 

být snadno svedeny něčím, co lze označit jako mýtus podstaty – totiž snahou porozumět  

právě podstatě poznávané skutečnosti – a nepoznání podstaty posléze chybně zaměňují 

za poznání neexistence této skutečnosti.

Poznání v právu z hlediska filosofického je tedy zprostředkovaným poznáním 

existence  minulé,  právně  relevantní  skutečnosti  soudem  pro  to,  aby  mohl  aplikovat 

právní normu, jež předpokládá tuto skutečnost jako svou podmínku. Aby však k poznání 

vůbec  mohlo  dojít,  potřebuje  mít  soud  zásadně  přímý  kontakt  alespoň  se 

zprostředkovateli  tohoto  poznání  neboli  s důkazními  prostředky.127 V kontextu  našich 

dalších úvah lze důkazní prostředek považovat za jakéhosi nositele kauzality poznání či 

124 Srov. § 14 an. zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád a § 30 an. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
125 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 222 nebo shodně FENYK, Jaroslav, Tomáš 

GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., str. 343.
126 Viz HOLLÄNDER, Pavel., op. cit., str. 165.
127 Mezi přímý kontakt však počítejme rovněž například využití technického zařízení pro přenos obrazu a 

zvuku. K možnostem využití videokonferencí viz Projekt Zavedení videokonferencí v resortu justice. 
[online]. [cit. 2017-12-22]. Dostupné z: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-
2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz-15-schvalene-projekty/zavedeni-videokonferenci-v-resortu-justi-1380.

33

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz-15-schvalene-projekty/zavedeni-videokonferenci-v-resortu-justi-1380
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz15-spoluprace-v-justici/cz-15-schvalene-projekty/zavedeni-videokonferenci-v-resortu-justi-1380


kauzality důkazní. Zprostředkovanost poznání v právu je tedy dána a jedině umožněna 

existencí důkazních prostředků. 

Důkazní  prostředek nelze zákonně vymezit  nijak konkrétně,  neboť dopředu 

nemůže poznávající  subjekt  nikdy vědět,  prostřednictvím nebo na základě čeho bude 

moci  v jednotlivých  případech  poznávat  rozhodné  mimoprávní  skutečnosti.  Zároveň 

jakékoliv  pokusy  taxativně  stanovit  kánon  možných  důkazních  prostředků  by  byly 

kontraproduktivní.  Důvodem  je  fakt,  že  zprostředkování  poznání  na  sebe  může  brát 

velice různorodé podoby, které nelze komplexně předjímat ani popsat vyčerpávajícím 

způsobem,  který  by  zároveň  nebyl  příliš  obsáhlý  a  kazuistický.  Navíc  každý  takto 

stanovený  výčet  by  se  okamžitě  stal  ustrnulým  v čase  a  zachycujícím  pouze  určitý 

okamžik vývoje společnosti a práva, jenž s sebou nutně přináší i  vývoj v možnostech 

poznání,  který  by  však  díky  rigiditě  právní  úpravy  nebylo  možno  průběžně 

zohledňovat.128 Důkazní  prostředek  tedy  můžeme  nyní  pouze  volně  a  neurčitě 

charakterizovat jako cokoliv, prostřednictvím čeho soud může nabýt poznání.129 Tomu 

odpovídají, jak uvidíme dále, i zákonná znění týkající se této problematiky. Prakticky 

všechny normy upravující uceleně některý typ procesního řízení se vyjadřují k otázce 

důkazních prostředků právě prostřednictvím různě formulované abstraktní klauzule, že 

důkazním  prostředkem  může  být  cokoliv,  prostřednictvím  čeho  lze  poznat.  Většina 

předpisů posléze přidává pouze jako určité vodítko demonstrativní výčet toho, co lze 

nejčastěji užít k dokazování.

2.7.2. Zprostředkovanost poznání v právu de lege lata

Občanský soudní  řád upravuje zákonné minimum dokazování  před soudem 

v hlavě druhé části třetí, konkrétně v § 120 až § 136, je zřejmé, že se nejedná o úpravu 

nijak rozsáhlou. Občanský soudní řád konkrétně uvádí,  že „(z)a důkaz mohou sloužit  

všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek,  

128 V důsledku demonstrativnosti výčtu důkazních prostředků je například možné v soudním řízení i bez 
změny právních předpisů flexibilně reagovat na technologický rozvoj v oblasti výpočetní techniky 
užíváním svébytného důkazního prostředku, jejž nelze plně podřadit pod listinný ani jiný věcný důkaz a 
jejž lze označit jako digitální. Blíže viz např. KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 
2016. ISBN 978-80-88168-15-7, str. 419.

129 Viz např. vyjádření v nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. I. ÚS 687/10 (N 153/62 SbNU 
341): “Nestanoví-li zákon takovou výjimku, platí, že každou skutečnost lze dokazovat jakýmkoli důkazním 
prostředkem, pomocí nějž lze stav věci zjistit.“.
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zprávy a vyjádření  orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské  

zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků.“.130 Subsidiární procesní předpisy již 

k problematice  dokazování  nic  pro  naše  úvahy  významného  nepřinášejí.  Zákon 

o zvláštních řízeních soudních pouze konstatuje v § 21 aplikaci zásady vyhledávací, jež 

se pro předmětná zvláštní řízení má užít.131

V trestním  řádu  jsou  dokazování  a  důkazní  prostředky  upraveny  poněkud 

obšírněji. A to v detailu v části třetí, hlavě třinácté, oddílu čtvrtém, a především obecně 

v části první, hlavě páté, kde se v § 89 odst. 2 říká, že „(z)a důkaz může sloužit vše, co  

může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky,  

věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat,  

předložit  nebo  jeho  provedení  navrhnout.  Skutečnost,  že  důkaz  nevyhledal  nebo  

nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.“.132 

Letmým porovnáním je patrné,  že výčet  neobsahuje nic  nad rámec demonstrativního 

výčtu  v občanském  soudním  řádu.  Kromě  toho  ovšem  trestní  řád  výslovně  uvádí  i 

některé  zvláštní  způsoby  dokazování  v §  104a  až  §  104e.  Jedná  se  o konfrontaci, 

rekognici, vyšetřovací pokus, rekonstrukci a prověrku na místě. Zřejmě se však nejedná 

o postupy nutně omezeny pouze na trestní procesní řízení. V principu je možné obdobu 

například  konfrontace  použít  také  v civilním  sporu.  To  je  důsledkem  zákonného 

konstatování, že za důkaz může sloužit vše, čím lze zjistit stav věci, sdíleného napříč 

procesními  předpisy.133 Po  našem  soudu  musí  dokonce  být  ustanovení  týkající  se 

důkazních  prostředků  v různých  procesních  předpisech  použitelná  analogicky  napříč 

právním  řádem  pro  všechna  řízení,  pokud  jsou  vedena  alespoň  převážně  zásadou 

materiální pravdy a zásadou volného hodnocení důkazů. Lze je tak bez problému užít 

jako analogia iuris. Důvodem, že trestní řád výslovně obsahuje konkrétní úpravu těchto 

institutů, je snaha o určitou garantovanou úroveň zákonnosti postupu při jejich aplikaci, 

nikoliv tedy jejich omezení pouze na trestní řízení.

Analogia  iuris se  výslovně  uplatňuje  v soudním  řízení  správním,  a  to  na 

základě § 64 soudního řádu správního, který konstatuje, že  „[n]estanoví-li tento zákon  

jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části  

130 Viz § 125 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
131 Viz § 21 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních.
132 Viz § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
133 Srov. znění § 125 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
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občanského soudního řádu.“, přičemž, jak jsme uvedli výše, do třetí části občanského 

soudního řádu patří mimo jiné právě úprava dokazování.134 Veškeré závěry učiněné pro 

civilní řízení tak lze uplatnit také zde. Jinak je soudní řád správní v otázce dokazování 

poměrně lakonický.135

Zákon o Ústavním soudu pro řízení před orgánem ochrany ústavnosti rovněž 

v § 49 odst. 1 užívá známou konstrukci: „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky,  

jimiž  lze  zjistit  skutkový  stav,  zejména  výslech  svědků,  znalecký  posudek,  zprávy  a  

vyjádření orgánů a právnických osob, listiny, ohledání, jakož i výslech účastníků.“.136 Pro 

úplnost zde ještě zmiňme § 63 zákona o Ústavním soudu, jenž přímo zavádí přiměřené 

subsidiární  použití  občanského  soudního  řádu  a  jeho  prováděcích  předpisů.137 Pro 

ustanovení o dokazování bude toto zmocnění platit nade vší pochybnost.

Obecný předpis pro správní řízení, správní řád, upravuje dokazování v § 51 až 

v § 56, v části druhé, hlavě VI, díle třetím; konkrétně konstatuje: „K provedení důkazů  

lze  užít  všech důkazních prostředků,  které  jsou  vhodné ke zjištění  stavu  věci  a  které  

nejsou  získány  nebo  provedeny  v rozporu  s právními  předpisy.  Jde  zejména  o listiny,  

ohledání,  svědeckou  výpověď  a  znalecký  posudek.“.138 Opět  se  tedy  setkáváme 

s klasickou generální  konstrukcí  vymezení  důkazních  prostředků a  s demonstrativním 

výčtem  známých  konkrétních  příkladů.  Obdobná  ustanovení  má  pak  například  také 

daňový  řád  v §  93  odst.  1.,  jenž  říká:  „Jako  důkazních  prostředků  lze  užít  všech  

podkladů, jimiž lze zjistit skutečný stav věci a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné  

zjištění a stanovení daně a které nejsou získány v rozporu s právním předpisem, a to i  

těch, které byly získány před zahájením řízení. Jde zejména o tvrzení daňového subjektu,  

listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci.“.139

2.7.3. Důkazní prostředky

Je  zjevné,  že  platné  právo  skutečně  nepodává,  z výše  načrtnutých  důvodů, 

vyčerpávající  seznam  důkazních  prostředků,  nepokouší  se  ovšem  výčty  ani  nijak 

134 Viz § 64 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.
135 Viz § 52 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.
136 Viz § 49 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.
137 Viz § 63 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.
138 Viz § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
139 Viz § 93 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád.
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strukturalizovat.140 Naproti  tomu  s nejrůznější  metodologií  klasifikace  důkazních 

prostředků  přichází  právní  doktrína  a  v tomto  ohledu  je  patrná  dlouhá  tradice.141 Na 

základě  ustanovení  pozitivního  práva  je  možné  zjednodušeně  sumarizovat  důkazní 

prostředky  do  následujícího  výčtu,  který  ovšem  není  pro  futuro uzavřený:  výslech 

svědka, výpověď strany sporu, výpověď obviněného, znalecký posudek, důkaz listinou, 

důkaz  věcí  a  důkaz  ohledáním.142 Přičemž  někdy  se  za  zvláštní  důkazní  prostředky 

považují rovněž zvláštní způsoby dokazování uvedené v § 104a až § 104e trestního řádu, 

tedy  konfrontace,  rekognice,  vyšetřovací  pokus,  rekonstrukce,  prověrka  na  místě, 

případně  dokonce  operativně  pátrací  prostředky  uvedené  v §  158b  odst.  1  trestního 

řádu.143 Dle našeho názoru se však v těchto případech nejedná o zvláštní druhy důkazních 

prostředků, nýbrž o zvláštní metody a postupy nakládání s důkazními prostředky. Záleží 

však  samozřejmě na definici  klasifikačních  atributů  a  z pohledu našeho zkoumání  je 

lhostejné, zda tyto postupy označíme za důkazní prostředky sui generis, nebo pouze za 

modifikace jiných důkazních prostředků, například výslechu či ohledání. 

Čistě teoretickými konstrukcemi je třídění důkazních prostředků například na 

důkazy usvědčující a osvobozující,  důkazy původní a odvozené nebo důkazy přímé a 

nepřímé,  které  však,  jak  dále  uvidíme,  budou mít  svůj  význam v námi  konstruované 

teorii  poznání.144 Pro  analýzy  poznávání  v právu  bude  nejužitečnější  klasifikace 

důkazních prostředků podle způsobu jejich provádění. Na základě toho můžeme setřídit  

důkazní  prostředky  do  tří  základních  okruhů:  výpovědi  osob  čili  osobní  důkazní 

prostředky,  kam  by  spadaly  výslechy  svědků,  výpovědi  účastníků  řízení  a  výpovědi 

obviněného; dále ohledání věcí čili  materiální  důkazní prostředky, kam patří  všechny 

materiální  předměty  v nezměrné  rozmanitosti,  v jaké  mohou  být  na  fyzické  úrovni 

zdrojem poznání, tedy samozřejmě také listiny či lidské tělo jako velmi významné druhy 

důkazů. Zvláštní kategorii na pomezí těchto dvou skupin by pak byly znalecké posudky.  

Na pomezí proto, že ve své podstatě může být expertíza jak listinným, a tedy materiálním 

140 Viz Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-107-9, str. 883.
141 Viz např. již STORCH, František. Řízení trestní rakouské. Díl II. Praha: nákladem J. Otta, 1897., str. 69 – 

72.
142 Viz poznámka č. 129.
143 Srov. FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., pozn. 119 na str. 357.
144 Viz STORCH, František., op. cit., str. 70.
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důkazem,  tak  může  být  –  díky  provedení  výslechu  soudního  znalce  –  důkazem 

osobním.145

Pro potřeby analýzy poznávání v právu je ještě nutné učinit určitá sjednocující 

terminologická  zpřesnění.  Předně,  jak  jsme  již  mohli  postřehnout,  často  bývají 

zaměňovány pojmy důkaz a důkazní prostředek,  a to především v zákonném textu.146 

Přísně vzato je ovšem důkazním prostředkem takový prostředek, kterým soud dospívá 

k důkazu  neboli  k poznatku  o určitém  faktu.147 Důkaz  tak  lze  v intencích  našeho 

zkoumání  vnímat  jako  poznatek,  důkazní  prostředek  pak  jako  manifestaci  určité 

kauzality,  která  nás  opravňuje  k vyslovení  tohoto  poznatku neboli  k nalezení  důkazu. 

Jakkoliv je tato distinkce významná, dovolíme si  nadále užívat pojmu důkaz také ve 

smyslu  důkazního  prostředku,  neboť  je  to  jednak  vskutku  velmi  častá  záměna 

v normativních textech a jednak je zpravidla z kontextu zcela zřejmé, který význam je 

v daném případě na místě.

Dále  je  při  úvahách  o důkazních  prostředcích  třeba  za  jistých  okolností 

rozlišovat samotný důkazní prostředek jakožto pojem především juristický, např. výslech 

svědka, a něco, čemu můžeme z hlediska noetického říkat nositel důkazního prostředku a 

co právní doktrína někdy označuje jako pramen důkazu, tedy např. individuální osobu 

vyslýchanou jako svědek.148 Nositel důkazního prostředku a samotný důkazní prostředek 

zpravidla  splývají  a  není  z praktického hlediska  obvykle  nutné toto  rozlišení  činit.149 

Z hlediska noetického je však uvědomění si této distinkce poměrně zásadní. Domníváme 

se, že právě odlišení nositele důkazního prostředku od samotného důkazu totiž mimo jiné 

umožňuje  teoreticky  rozlišovat  různé  metody  dokazování  coby  další  možný  aspekt 

analýzy vedle důkazních prostředků a jejich nositelů. Pozoruhodná problematika metod 

dokazování,  jež  úzce  souvisí  s otázkou  provádění  důkazů,  je  však  již  pro  obecné 

145 Viz § 127 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
146 Viz znění § 125 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
147 Viz FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., str. 330. Shodně viz 

WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 221.
148 Blíže k rozlišení těchto pojmů viz např. MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs 

trestního práva: trestní právo procesní. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
ISBN 978-80-7179-572-8, str. 377. Pro úplnost je nutné ještě odlišit cosi jako zprostředkovatele důkazního 
prostředku, tedy záznam, případně protokol, např. výslechu svědka. Doplňme, že tento zprostředkovatel 
důkazu jakožto věc hmotná, obvykle v podobě listinného dokumentu či multimediálního záznamu, může 
za určitých okolností samozřejmě sloužit jako samostatný materiální důkazní prostředek. Srov. mimo jiné 
znění § 89 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.

149 Výjimkou potvrzující pravidlo je například důkazní prostředek ohledání, kdy nositelem důkazního 
prostředku je ohledávaná věc.
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zkoumání  podmínek  poznávání  v právu  příliš  konkrétní,  a  dovolíme  si  proto  pro 

omezený prostor v našich dalších úvahách od jejího detailního rozboru upustit.

2.8. Faktická podoba procesu poznávání v právu

Posledním zásadním specifikem soudního poznávání, jejž je třeba blíže popsat, 

je faktická podoba tohoto procesu. Poznávání v právu neboli dokazování se poněkud liší 

od představy obecného poznání a rovněž od dokazování v matematickém či rétorickém 

smyslu. Tam, kde filosofická reflexe spatřuje nabývání poznatků, právní doktrína i právní 

praxe  zpravidla  hovoří  o provádění  důkazů.  Základní  odchylka  je  v tom,  že  soudní 

poznávání je mnohem více formální. Tedy jeho podoba a samotný průběh nemohou být 

ledabylé, nýbrž musí splňovat určitá zákonem daná kritéria, což se dovozuje již z čl. 90 

Ústavy, který říká, že soudy musí poskytovat  ochranu právům „zákonem stanoveným 

způsobem“.150 To  především  znamená,  že  zdroje  poznání  soudu  mohou  být  pouze 

zákonně  získané,  tedy  zdrojem  poznání  soudu  nemůže  být  bez  dalšího  naprosto 

cokoliv.151 Dokonce  i  důkazní  prostředek,  který  by  za  jiných  okolností  mohl  být 

výborným zdrojem poznání, bude vyloučen, nebyl-li získán legálně.152 Tento princip je 

nezpochybnitelnou podmínkou sine qua non pro soudní dokazování. Zcela shodný názor 

však  již  nepanuje  v otázce  posuzování  důkazů  obstaraných  díky  důkazům nelegálně 

získaným, byť judikatura se k tzv. doktríně ovoce z otráveného stromu zřejmě nekloní.153 

150 Viz čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky.
151 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98, (39/99 Sb. rozh. obč.), 

který konstatuje: „K důkazům, které byly získány (opatřeny) nebo provedeny v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy, soud nepřihlédne. Opačný postup soudu by měl za následek, že porušení 
obecně závazného právního předpisu by bylo promítnuto do skutkového stavu věci zjištěného soudem, a 
tím i do rozhodnutí vydaného na jeho základě. Přihlédnutím k nezákonným důkazům (tím, že by o ně opřel 
svá skutková zjištění) by tak soud zatížil řízení vadou, která by mohla mít za následek nesprávné 
rozhodnutí ve věci.“ Obdobné závěry konstatuje např. nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. 
III. ÚS 623/2000 (N 69/30 SbNU 163): „Opíral-li pak obecný soud závěr o vině o [...] nezákonné důkazy 
jakožto o důkazy nikoliv jen podpůrné, vedlejší, znamená jejich nezákonnost i nespravedlivost procesu, 
tudíž i jeho neústavnost. Pro tento případ je nutno brát v potaz i charakter právní vady (nezákonnosti) 
procesního úkonu. Činí-li zjištěná vada onen procesní úkon, resp. důkaz takto získaný absolutně 
neúčinným, zakládá neústavnost; v takových případech musí proto jít o úkon zatížený vadami podstatnými 
a neodstranitelnými.“.

152 Typickým příkladem budiž přiznání obviněného vynucená násilím. Viz § 89 odst. 3 zákona č. 141/1961 
Sb. trestní řád.

153 Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. I. ÚS 1677/13 (N 195/75 SbNU 197), kde se 
konstatuje, že „[a]ni rigorózní interpretace této doktríny nevede dle Ústavního soudu k závěru, že jakékoli 
pochybení při opatřování důkazu automaticky způsobuje nepoužitelnost důkazu. Vždy je třeba mj. 
konkrétně posuzovat, jak intenzivní bylo dané pochybení a zda vůbec bylo způsobilé chování dotčené 
osoby a proces provádění důkazu ovlivnit. Stejně tak nelze na základě této doktríny učinit závěr, že výskyt 
nezákonného důkazu způsobuje nepoužitelnost všech důkazů opatřených v daném řízení. Nepoužitelnost se  
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Z  hlediska  noetického  je  tento  problém  spíše  vedlejší,  pro  poznávání  je 

významný jiný aspekt. Formální požadavek legality obstarání důkazních prostředků, byť 

má být primárně jednou ze záruk správného poznání,  může být za určitých okolností 

stejně  tak  ohrožením,  či  dokonce  překážkou  nalezení  správného  soudního  poznání. 

Nelegálně získaný důkazní prostředek totiž nemusí nutně znamenat nepravdivé poznání. 

Kupříkladu  je  představitelná  situace,  kdy  procesním  pochybením  orgánu  činného 

v trestním řízení nebude jako důkaz přípustný klíčový odposlech, který jinak ovšem nade 

vší  pochybnost  dokumentuje  skutečnou  pravdu  díky  zaznamenanému  přiznání. 

V důsledku nepřípustnosti takového důkazu však soudem poznaná pravda bude muset 

být opačná, a tedy vlastně z hlediska noetického nesprávná. To je ovšem daň za nezbytné 

formální požadavky na proces dokazování, již lze těžko plně odstranit a kterou je možné 

pouze omezovat  kvalitní  legislativní  úpravou a profesionální  činností  orgánů činných 

v trestním řízení. 

Poznání soudu musí být dále činěno na předem známém místě ve stanovený 

čas – obvykle v jednací místnosti místně příslušného soudu v den a hodinu nařízeného 

jednání  –  a  zásadně za možnosti  přístupu veřejnosti.154 Zároveň musí  být  minimálně 

v hlavních  aspektech  celý  proces  poznávání  zaznamenán.  U soudního  poznání  tedy 

nesmí  dojít  k situaci,  kdy  by  soud  dospěl  k závěru,  aniž  by  byly  známy  a 

zdokumentovány zdroje těchto závěrů, případně metody, které použil. Soud totiž mimo 

jiné musí  naprostou většinu svých poznatků zdůvodnit  neboli  ve své podstatě popsat 

postup  a  úvahy,  které  vedly  k rozhodnutí.155 Vedle  zdůvodňování  svých 

epistemologických  závěrů  ex  post je  celý  proces  průběžně  dokumentován  buďto 

písemným záznamem všeho relevantního, co se před soudem odehrálo, a to ve formě 

protokolu,  případně  audiovizuálním záznamem kompletních  událostí.156 Všechny  tyto 

záznamy jsou pak součástí spisu vedeného ke konkrétnímu řízení. Je patrné, že spis musí  

může týkat toliko těch důkazů, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně odvozeny...“ či obdobně usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. 6 Tdo 84/2013. k tomu srov. HERCZEG, Jiří. Plody 
otráveného stromu a ústavněprávní limity získávání informací v trestním řízení. Trestněprávní revue. 
3/2009, str. 65 – 70.

154 Viz čl. 96 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, čl. 38 odst. Listina základních 
práv a svobod.

155 Viz požadavek § 80 odst. 3 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, dále § 156 odst. 1 a § 157 
zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, § 120 odst. 1 písm. d) a § 125 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 
trestní řád.

156 Viz § 40 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád a § 55 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
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být  z hlediska  procesního  práva  formálním  základem  a  zároveň  jediným  zdrojem 

veškerého  soudního  poznání.  V tomto  ohledu  nelze  dojít  k poznatku,  jehož  zdroj  by 

nebylo možné dohledat ve spisových materiálech.157

Reálně  proces  poznání  při  provádění  materiálních  důkazních  prostředků 

probíhá tak, že poznávající subjekt pozoruje či jinak vnímá stav, v jakém je zkoumaný 

předmět, a na základě tohoto pozorování a určité zkušenostní báze vyvozuje, z jakých 

příčin  je  zkoumaný  předmět  právě  v tomto  stavu.  Poznávání  materiálních  důkazů 

fakticky provádí buďto soud, nejčastěji přímým vizuálním kontaktem či jiným vnímáním 

stavu předmětu, případně složitějšími vědeckými metodami tak činí osvědčený odborník, 

který své závěry posléze tlumočí soudu jako expertízu.158 Je potřeba si uvědomit, že stav 

materiálních nositelů je zpravidla  statický,  případná jeho dynamika je dopředu dobře 

známá a zaznamenatelná.159 

K  soudnímu  poznávání  prostřednictvím  osob  jakožto  nositelů  důkazních 

prostředků  dochází  skrze  výslech,  respektive  výpověď.  Provádění  osobních  důkazů 

obvykle probíhá tak, že soud nejprve vyzve osobu, aby vyložila sama vše, co je rozhodné 

pro  předmětnou  otázku,  a  následně  se  případně  dotazuje  a  upřesňuje  získávané 

informace,  přičemž  vše  samozřejmě  protokoluje.160 Nejedná  se  tak  jen  o netečné 

pozorování nositele, nýbrž o interakci, kdy konkrétní osoby požadované informace samy 

poskytují  svou vlastní  aktivitou, tedy komunikací.  Různé druhy této komunikace pak 

platný  právní  řád  zná  nejčastěji  jako  přímý  výslech  v případě  svědka,  respektive 

výpověď  v případě  obviněného,  žalobce,  odpůrce  či  jiného  účastníka,  a  dále  různé 

157 Viz imperativ formulovaný v nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94 (N 34/3 
SbNU 257): „Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení 
důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé.“ Viz k tomu dále princip zákazu deformace 
důkazu formulovaný v nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1998, sp. zn. III. ÚS 398/97 (N 64/11 SbNU 
125): „...předpokladem náležitého a také ústavně souladného hodnocení důkazu je, že informace 
z hodnoceného důkazu zůstane bez jakékoli deformace v procesu jeho hodnocení zachována a výlučně jen 
jako taková se promítne do vlastního vyhodnocení jako konečného úsudku soudu.“ a doktrínu 
opomenutého důkazu, jíž je v nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 2. 1995, sp. zn. III. ÚS 61/94 (N 10/3 
SbNU 51) stanovena „povinnost soudu nejen o vznesených návrzích (včetně návrhů důkazních) 
rozhodnout, ale také - pokud jim nevyhoví - ve svém rozhodnutí vyložit proč, z jakých důvodů [...] 
navržené důkazy neprovedl, resp. pro základ svých skutkových zjištění je nepřevzal.“.

158 Viz § 105 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád a § 127 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský 
soudní řád.

159 Např. stav poškrábání vložky zámku je statický, stav mrtvého organismu je sice dynamický, nicméně ve 
své dynamice soudnímu lékařství dobře známý a předvídatelný, tudíž se jeví být z hlediska poznávání 
statickým.

160 Viz MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL., op. cit., str. 401. 
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modifikace,  jako  je  konfrontace,  rekognice  aj.  Do  této  kategorie  bude  pochopitelně 

spadat také výpověď soudního znalce.
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3. PRAGMATICKÁ DOKTRÍNA

3.1. Shrnutí a syntéza specifik právní noetiky

Při  předchozím  zkoumání  povahy  obecného  poznání  jsme  odkryli 

nepřekročitelný  problém  paradoxu  poznání  poznání,  kdy  se  nám  snaha  o nalezení 

nezpochybnitelné  objektivní  pravdy  ukázala  stejně  chimérická  jako  představa,  že  je 

možné – řečeno slovy klasika – vytáhnout za vlasy sám sebe z bažiny. Pro specifický 

fenomén  poznávání  v právu  se  však  podařilo  pojmenovat  několik  významných 

odlišností, které – jak se domníváme – umožní formulovat univerzální pozitivní teorii 

právní  epistemologie.  Dospěli  jsme k závěru,  že  poznání  v právu v užším smyslu lze 

chápat jako činnost soudů, při které tyto zjišťují, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci 

právní normy neboli zda v minulosti nastaly okolnosti, s nimiž právní norma spojuje své 

uplatnění. Zcela zásadním je imperativ zákona vždy dojít k poznání, jenž je důsledkem 

společensko-pragmatické motivace poznávání v právu a který je kritériem umožňujícím 

objektivně vybrat nejvhodnější sumu dogmat poznání. Jinak řečeno, axiomy poznávání 

v právu budou takové principy,  jež  konstituují  epistemologický model,  zbudovaný na 

základě  syntézy  popsaných  specifik  právní  noetiky  a  umožňující  vždy  se  dobrat 

přesvědčivého poznání.

3.2. Paralela poznání v právu s příčinností Davida Huma 

Jedním  ze  stěžejních  atributů  poznávání  v právu  v užším  smyslu  je 

zprostředkovanost  poznávání  existence  určité  okolnosti  v minulosti.  Proces  soudního 

poznávání  je  tedy  de  facto hledáním  určitého  nutného  spojení  mezi  přítomnou 

skutečností  a  událostmi  v minulosti.  Takto  pojímaný  koncept  kauzality,  o nějž 

se poznávání  pro  právo  opírá,  se  velice  nápadně  podobá  koncepci  příčinnosti,  jak  ji 

představil David Hume ve svých stěžejních dílech.161 Zjednodušeně řečeno, podle Huma 

není  kauzalita  nic  jiného  než  člověkem projektovaný  a  následně  nějakým způsobem 

161 Především se jedná o spisy HUME, David. A Treatise on Human Nature. New York: Dover Publications, 
2003. ISBN 978-0-486-43250-2 a HUME, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. New 
York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921158-6.
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interpretovaný vztah mezi dvěma událostmi.162 Tento vztah je mezi ně projektován na 

základě psychologického lidského sklonu přisuzovat příčinnou souvislost dvěma jevům, 

jež  jsou  si  buďto  podobné,  nebo  které  následují  po  sobě  bez  jiné  zjevné  příčiny.163 

Zásadním Humovým postřehem je pak myšlenka, že tento sklon je vyvolán, utvrzován a 

následně i zdůvodňován toutéž či alespoň obdobnou opakovanou zkušeností.164 Máme-li 

tak  například  kámen  či  jiný  hmotný  předmět,  který  ztratí  pevnou  podpěru,  spadne 

k zemi. Opakovaně se o tom každý přesvědčoval a příčinnost – v Humově pojetí – je 

mezi oběma událostmi zřejmá. Isaac Newton posléze přišel s vysvětlením toho, co stojí 

za tímto nutným spojením dvou jevů, totiž uvolněného předmětu a jeho pádu na zem, 

když postuloval zákony gravitace. Jednalo se však jen o jednu z možných interpretací 

opakovaného  zážitku  bezprostřední  následnosti  dvou  skutečností.  Avšak  samotná 

podstata  nutného  spojení,  pochopená  a  popsaná  Newtonem,  neboli  výklad  tohoto 

nutného spojení nemá žádné nezávislé objektivizační kritérium. 

Humem nastíněná koncepce kauzality nám tedy neříká nic o skutečné povaze 

příčinné souvislosti.165 Hume sám nejspíš ani nutně netrvá na tom, že kauzalita, tak jak si  

ji běžně představujeme, opravdu existuje.166 Ve své podstatě pouze konstatuje empiricky 

vypozorovanou opakující se souslednost dvou jevů, mezi něž ex post vkládá pozorující 

subjekt  spojující  vztah.  Pozoruhodné  na  Humově  pojetí  kauzality  je  to,  že  obstojí  i 

v případě  vývoje  a  proměn  vysvětlování  příčinných  vztahů.  V pravěkých  dobách  se 

věřilo,  že  trefí-li  lovci  šípem  či  oštěpem  nakreslené  zvíře,  přinese  jim  to  štěstí  při  

skutečném lovu. Toto pro ně byla veškerá kauzalita, uspět v rituální střelbě zapříčinilo 

úspěch  ve  skutečnosti.  Dnešní  vědecky  vzdělaný  člověk  nevěří  na  magické  příčinné 

souvislosti,  neboť  má  jiné  vysvětlení:  střílením  z luku  nanečisto  lovci  v podstatě 

trénovali,  a v důsledku toho se zlepšovali  a byli  úspěšnější  v lovu. Ať už je příčinný 

vztah jakýkoliv, faktem bylo, že po úspěšném rituálu obvykle přicházel úspěšný lov. Pro 

Huma se jedná o dva opakované sousledné jevy a na základě pozorované pravidelnosti 

162 Viz HUME, David. 2007., op. cit., str. 55.
163 Ibid., str. 56.
164 Ibid., str. 57. K tomu viz NOVOTNÝ, Zdeněk. David Hume a jeho teorie vědění. Olomouc: Votobia, 

1999. ISBN 80-7198-366-7, str. 98 an.
165 Viz HUME, David. 2007., op. cit., str. 59.
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v jejich  průběhu  máme tendenci  mezi  nimi  dovozovat  zákonitost,  jejíž  podstatu  pak 

vysvětlujeme různě, přičemž tato vysvětlení se v čase proměňují.167

Zákonitost vypozorovaná na základě opakující se zkušenosti je – jak již víme – 

dle  Huma projektována zpravidla  mezi  dva jevy,  které následují  po sobě či  vykazují 

nějakou jinou podobnost či souvislost. Jistota či nezpochybnitelnost této zákonitosti je 

pak tvořena a zvyšována ve své podstatě indukčně. S každou další stejnou zkušeností 

máme větší a větší jistotu, že dva jevy jsou opravdu spojeny poutem kauzality, ať už to  

znamená také cokoliv jiného než jen to, že nastanou vždy po sobě, neboli že nastane-li 

jeden, pak nastane také druhý, a nenastane-li jeden, nutně nenastane ani druhý. Takto 

rostoucí indukční pravděpodobnost však nikdy nedospěje k absolutní jistotě.168 Po celá 

tisíciletí  máme  za  to,  že  každé  ráno  vyjde  slunce  nad  obzor.  Lidstvo  vypracovalo 

v průběhu dějin nejrůznější teorie objasňující, proč tomu tak je a jaká příčina je důvodem 

v pozadí. Nic to ale nemění na možnosti, že jednoho dne slunce nevyjde, nebo že vyjdou 

slunce dvě. Nikde není řečeno, že když po události A dosud vždy následovala událost B, 

že tomu tak musí být vždy i nadále. Dost možná je následnost obou jevů jen náhodná, ve 

skutečnosti jev B zapříčiňuje jiný jev A0, který neznáme, jejž nepozorujeme a který čistě  

náhodou dosud vždy vyvolal jev B tak, že se zdál být následkem jevu A. Může se tak  

stát, že najednou nastane jev A bez toho, aby nastal jev B, nebo dokonce nastane jev B,  

aniž by byl z našeho pohledu čímkoliv vyvolán. Sebedelší opakovaná zkušenost dvou 

následujících jevů nikdy nepřinese absolutní jistotu jejich nutného spojení.

Mohlo by se zdát, že Humova koncepce, omezující se pouze na konstatování 

souslednosti  jevů  a  neposkytující  žádnou  odpověď  na  otázku  po  podstatě  příčinné 

souvislosti, se zdá být nesmyslná a bez užitku. Rezignace na snahu o odhalení podstaty 

kauzality je však racionální a pragmatickou volbou a neústí v bezradnost. Hume totiž 

poskytuje  pozitivní  východiska.169 Není  nutné  přestat  se  snažit  vykládat  podstatu 

166 Ibid., str. 110 an.
167 Principiálně stejné jsou rovněž proměny interpretace důkazní kauzality v právu. Připomeňme fungování 

soudního poznání kupříkladu ve středověku, kde důkazní kauzalita byla opřena o průběh tzv. ordálů neboli 
„božích soudů“, tedy svého druhu zkoušek, jejichž výsledek znamenal potvrzení, nebo naopak vyvrácení 
tvrzených skutečností. Věřilo se tedy, že je nutné spojení mezi vinou a určitou vlastností člověka, přičemž 
tato vlastnost - např. neklesnutí ke dnu při potopení zkoušeného člověka – se projevila z boží vůle, jíž byla 
pozorovaná kauzalita vykládána. Viz VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České 
právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-
7380-575-3, str. 180.

168 Viz NOVOTNÝ, Zdeněk., op. cit., str. 86 an.
169 Srov. HUME, David. 2007., op. cit., str. 41 – 43.
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příčinnosti,  jen  je  třeba  mít  stále  na  paměti,  že  naše  pojetí  příčin  a  následků  není  

absolutní  a  že  můžeme  být  kdykoliv  překvapeni  nečekaným  vývojem.  Tato  skepse 

udržuje  naše  poznání  obezřetné  a  kritické.170 Zároveň  však  podle  Huma není  důvod 

nespoléhat  se  na  osvědčenou  praxi,  protože  s největší  pravděpodobností  se  ověřená 

zkušenost bude znovu opakovat. Jinak řečeno, není důvod nespoléhat se na to, že zítra  

ráno  vyjde  slunce,  neboť  opak  je  velmi  nepravděpodobný,  nikoliv  však  absolutně 

vyloučený.171 

Obě  popsané  vlastnosti  Humovy  kauzality,  totiž  rezignace  na  hledání 

objektivní podstaty nutného spojení a flexibilita potřebná pro proměnlivost vysvětlení 

kauzality,  které  svou  odvahou  poněkud  dráždily  mnoho  dalších  filosofů,  jsou  navíc 

mimořádně užitečné právě pro poznání v právu.172

3.3. Princip kauzality uplatňující se při poznávání v právu

Je zřejmě opodstatněné domnívat se, že analogické úvahy lze velice přiléhavě 

aplikovat  na  poznávání  v právu,  neboť  jeho  fungování  se,  po  našem  soudu,  řídí  – 

v důsledku zprostředkovanosti  – stejnými principy jako popsaná Humova kauzalita.173 

Soud se při  poznávání  rovněž snaží nalézt  jakési  kauzální  spojení mezi  tím, v jakém 

stavu  je  skutečnost  v době  poznávání  (tedy  jaká  jsou  přítomná  fakta)  a  jaká  byla 

skutečnost  v době,  která  se  posuzuje  (tedy  zda  existovaly  rozhodné  skutečnosti,  či 

nikoliv). Jedná se tak o posouzení, zda stav aktuální v době poznávání odpovídá stavu, 

jaký by byl, pokud by rozhodná skutečnost nastala, nebo naopak nenastala v rozhodné 

době v minulosti, čili zda existuje důkazní kauzalita mezi prezentovanou skutečností a 

předpokládanými ději v minulosti. 

Je očividné, že hledaná důkazní kauzalita má podobu opakované zkušenosti 

s následností  dvou  jevů.  Pakliže  zkušenost  ukazuje,  že  dva  jevy  nenastávají  bez 

vzájemné  souvislosti,  tedy  nenastávají  separovaně,  lze  mezi  nimi  konstatovat  vztah 

170 Ibid., str. 43 a str. 115.
171 Viz HORYNA, Břetislav., op. cit., str. 118.
172 Viz NOVOTNÝ, Zdeněk., op. cit., str. 189.
173 Podobnost obou systémů není samozřejmě náhodná. Uvědomíme-li si, že soudní poznání je vždy 

zprostředkované, tedy analogické empirickému pojetí noetiky, nepřekvapí nás, že k jeho analýze velmi 
přispějí myšlenky jednoho z nejvlivnějších epistemologických empiriků. Vedle toho připomeňme, že 
myšlenky Davida Huma se filosofie práva dotýkaly přímo i v otázkách metafyziky normativity. Viz 
HOLLÄNDER, Pavel., op. cit., str. 30. Podrobněji HUME, David. 2003., op. cit., str. 324 an.
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důkazní  kauzality,  který znamená poznání  minulé skutečnosti  či  přesněji  poznání  její 

minulé existence na základě existence související skutečnosti přítomné. Například otisky 

prstů nalezené na vražedné zbrani jsou nutně skutečností spojenou s minulou skutečností, 

že  osoba  s těmito  otisky  prstů  byla  poslední,  kdo  držel  vražednou  zbraň,  stejně  tak 

existence smlouvy neboli podepsaného listu, který obsahuje charakteristiku vzájemných 

práv a povinností, je spojena důkazní kauzalitou s minulou skutečností projevu vůle být 

vázán tímto závazkem. Poznávání v právu není tedy nic jiného než hledání této formy 

zkušenostní  kauzality.  Nelze  si  ovšem  představovat  důkazní  kauzalitu  stejně  jako  si 

představujeme příčinnost obecnou, o níž se někdy hovoří jako o tmelu universa a jejíž 

chápání se odvozuje především od podoby kauzality mechanické. Důkazní kauzalita je 

obecnější  a  je  nutno  ji  chápat  striktně  jako  empirickou  evidenci  dvou  jevů,  které 

nenastávají bez sebe navzájem.174 

Zkušenosti,  o které  se  důkazní  kauzalita  opírá,  musí  být  průkazné  či 

podložené.  To  znamená,  že  jsou  přímo  demonstrovatelné,  o jejich  existenci  panuje 

obecná shoda nebo ji ve složitějších případech potvrzuje subjekt, jenž je ex lege – díky 

své potvrzené odbornosti – nadán určitým stupněm důvěry soudu.175 Soud tak vychází 

z obecných  i  konkrétních  opakovaných  zkušeností  s chodem  světa  a  zjišťuje,  zda 

skutečnosti opakovaně a vždy následují po sobě, zda skutečnost nenásleduje i po jiné 

skutečnosti apod.

Výše jsme uvedli jako jednu z možných doktrinálních klasifikací důkazních 

prostředků dělení na důkazy přímé a důkazy nepřímé. Za přímý důkaz je v trestněprávní 

procesualistice považován prostředek umožňující poznat relevantní skutečnost přímo – 

typickým příkladem budiž výpověď svědka tvrdícího, že viděl obviněnou osobu použít 

zbraň.176 Nepřímým důkazem se pak zpravidla poznává skutečnost jiná či častěji více 

skutečností  jiných,  z jejichž  poznání  můžeme  následně  usuzovat  na  existenci,  nebo 

neexistenci skutečnosti hlavní. Klasickým příkladem je alibi, tedy potvrzení přítomnosti 

174 Rozdíl mezi klasickým pojetím kauzality a kauzalitou důkazní coby pouhou sousledností dvou jevů lze 
dobře vyložit právě na důkazu otisku prstů. Klasická kauzalita vykládá závěr, že majitel otisků držel 
vražednou zbraň tím, že mechanicky přenesl otisk papilárních linií na povrch zbraně, přičemž v důsledku 
biochemických vlastností přenášených mikročástic mohly tyto ulpět ve tvaru kopírujícím papilární linie na 
hladkém povrchu. Důkazní kauzalitě postačí evidence shody otisku na prstu a otisku na zbrani a fakt, že 
kdykoliv se prst povrchu zbraně dotkne, zůstane stále tentýž otisk na povrchu patrný. Veškerá důkazní 
kauzalita se vyčerpá jen těmito evidencemi.

175 Srov. § 127 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
176 Viz FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., str. 344.
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osoby na určitém místě  v určitý  čas,  čímž se  –  aplikací  zásady  tertium non datur  – 

prokazuje, že dotyčná osoba nebyla v inkriminovaný čas na místě jiném.177 Na podkladě 

této  distinkce lze  dobře demonstrovat  dvojí  projev  důkazní  kauzality.  Přímé důkazní 

prostředky jsou projevem klasického pojetí příčinnosti, kdy jeden jev následuje po jevu 

jiném. Nepřímé důkazní prostředky pak jsou projevem negativní roviny kauzality. Tou se 

míní,  že  nenastane-li  určitý  jev,  pak  nenastane  ani  konkrétní  jev  jiný,  či  v častější 

důkazní variantě, nastane-li určitý jev, pak nastane jev A, a tudíž nikoliv jev B. Obě tyto 

podoby kauzality jsou však z hlediska pragmatické doktríny funkčně shodné. Musíme 

však  podotknout,  že  z hlediska  nároků  na  soudní  dokazování  se  nepřímé  důkazní 

prostředky – někdy označované jako indicie – považují za kvalitativně slabší.178 Aby je 

bylo možné hodnotit jako plnohodnotný důkaz, nemohou se zpravidla uplatnit izolovaně, 

nýbrž musí tvořit jakýsi vícečetný ucelený logický řetězec.179 Tento aspekt souvisí po 

našem  soudu  opět  s charakterem  poznávání  právně  relevantních  skutečností  jakožto 

s poznáním  jejich  existence.  Soud  musí  vždy  dojít  k přesvědčení  o existenci  určité 

okolnosti,  aby  mohl  aplikovat  právní  normu,  přičemž  tato  okolnost  má  zpravidla 

pozitivní  charakter,  zvláště  pak  v odvětví  trestního  práva,  kde  se  indicie  převážně 

uplatňují. A pozitivitu okolnosti, tedy její existenci, lze jednoznačně negativním důkazem 

doložit pouze výjimečně. 

Na  okraj  zmiňme  pozoruhodnou  problematiku  především  praktického 

dokazování:  totiž  otázku  negativních  okolností  neboli  dokazování  toho,  že  určitá 

rozhodná  okolnost  nenastala.  V oboru  trestního  práva  se  problematika  dokazování 

negativních  okolností  z principu  netematizuje,  neboť  se  uplatňuje  zásada  presumpce 

neviny,  respektive  zásada  in  dubio  pro  reo,  které  ve  své podstatě  vlastně  znamenají 

vyvratitelnou právní domněnku neexistence rozhodné okolnosti,  tj.  spáchání trestného 

činu, byť samozřejmě v bohaté soudní činnosti to není a priori vyloučeno.180 Dokazování 

177 Ibid.
178 Viz JIRSA, Jaromír. Projímadlo jako nepřímý důkaz (malá úvaha na téma zásady volného hodnocení 

důkazů). In: pravniprostor.cz [online]. [cit. 2017-12-22]. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/projimadlo-jako-neprimy-dukaz-mala-uvaha-na-
tema-zasady-volneho-hodnoceni-dukazu.

179 Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1098/15 (N 47/80 SbNU 573), který 
stanovuje, že „[nepřímými důkazy] je možno prokázat vinu stejně jako důkazy přímými, ovšem za 
podmínky, že vzájemně propojený, nepřerušený, resp. uzavřený řetězec těchto důkazů jinou alternativu než  
vinu nepřipouští.“

180 Viz především znění čl. 6 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. A dále rovněž 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1337/2015, (24/2016 Sb. rozh. tr.).
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negativních  okolností  je  tak  doménou  především  civilních  sporů,  kde  před  soudem 

dochází zpravidla k poměřování dvou více či méně rovnocenných tvrzení. Přičemž díky 

obtížnosti  dokazování  neexistence  lze  obecně tvrdit,  že  tvrzení  negativních  okolností 

zásadně  nenásleduje  důkazní  břemeno.181 Nicméně  z hlediska  noetického  platí  i  pro 

negativní skutečnosti, že je lze dokázat přímo i nepřímo, byť obtížněji.182

3.4. Princip indukce uplatňující se při poznávání v právu

Za  předpokladu,  že  poznání  soudu  je  založené  na  důkazní  kauzalitě 

konstituované opakovanou zkušeností s následností dvou jevů, musí nutně také platit, že 

poznání coby učinění závěru o existenci rozhodné skutečnosti v minulosti je indukčně 

odstupňované do určité míry pravděpodobnosti, s jakou je možné některý závěr označit 

za pravdivý neboli konstatovat, že posuzovaná skutečnost nastala, případně naopak že 

nenastala.183 Celé  soudní  rozhodování  je  tak  ve  své  podstatě  postaveno  na 

pravděpodobnostním  principu,  stejně  jako  Humova  koncepce  kauzality.  Nalezená 

důkazní  kauzalita  neboli  soudní  poznání  je  vždy  pouze  určitou  pravděpodobností.184 

Takto explicitně formulované ovládnutí právní gnozeologie pravděpodobností je na první 

pohled kontroverzní a stěží přijatelné. Mnohdy se i nejvyšší soudní instance ve svých 

rozsudcích ostře vymezují  vůči pojímání poznání jako pravděpodobného.185 Po našem 

soudu ovšem zcela neoprávněně a mylně. Jsme přesvědčeni, že jablko sváru tkví v tomto 

případě  v klasickém  problému,  jenž  stál  u zrodu  filosoficko-pragmatického  obratu 

k jazyku – v nevyjasněném chápání slova pravděpodobný, a tudíž v rozdílném kontextu, 

v jakém  je  různými  soudy  a  teoretiky  používáno.186 Domníváme  se,  že  odmítání 

pravděpodobného principu poznání je dáno jistým relativistickým, matematizujícím či 

181 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 1998, sp. zn. 26 Cdo 732/98, (35/99 Sb. rozh. obč.).
182 K problematice negativních okolností blíže viz např. PULKRÁBEK, Zdeněk. O dokazování negativních 

skutečností v civilním soudním řízení (a o některých zásadách zjišťování skutkového stavu vůbec). Právní 
rozhledy. 17/2013.

183 Shodně viz MACUR, Josef. 2001., op. cit., str. 157. Viz též HOLLÄNDER, Pavel., op. cit., str. 195.
184 Rovněž judikatura potvrzuje tento závěr. Viz nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 

173/13 (N 156/74 SbNU 333).
185 Typicky v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2682/2013, (93/2014 Sb. rozh. 

Obč.), kde bylo judikováno, že skutečnost „lze mít za prokázanou, jestliže na základě výsledků hodnocení 
[...] důkazů lze bez rozumných pochybností nabýt jistoty (přesvědčení) o tom, že se tato skutečnost 
opravdu stala (že je pravdivá); nestačí, lze-li usuzovat pouze na možnost její pravdivosti (na její 
pravděpodobnost).“.

186 Viz JAMES, William. Pragmatism. New York: Dover Publications, 1995. ISBN 978-0-486-28270-1, str. 
17 an.
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pejorativním  kontextem,  s nímž  je  ve  vědomí  poznávajících  subjektů  někdy  pojem 

pravděpodobnost spojen. Na pravděpodobnost soudního poznání nelze nahlížet jako na 

vlastnost, jež činí poznání mylným, relativizovatelným či zpochybnitelným, čehož se, dle 

našeho názoru,  obávají  soudci  zdráhající  se  připustit  pravděpodobný charakter  svých 

závěrů.  Stejně  tak  není  pravděpodobné  poznání  matematizovatelné,  vůči  čemuž  se 

vymezuje doktrína v podobě kritiky objektivní teorie míry důkazu.187 Pravděpodobnost 

coby  atribut  poznání  v právu  vyjadřuje  toliko,  že  poznávající  subjekt  si  je  vědom 

principiální neabsolutnosti lidského poznání, a že tudíž zakládá své poznání pouze na 

dostatečné,  nikoliv  na  absolutně  nezpochybnitelné  či  neomezené  zkušenostní  bázi 

potvrzující v konkrétních případech jeho závěry.188

Pravděpodobnost soudní pravdy tedy opět indukčně roste a je utvrzována – 

případně vyvracena – opakující se obdobnou zkušeností.189 Zcela zásadní je tudíž otázka, 

zda je nalezená míra pravděpodobnosti dostatečná k tomu, aby bylo možno v konkrétním 

případě  říci,  že  skutečnost  zakládající  nějaký  právní  vztah  nastala,  respektive  kdy 

dospívá soud ve svém poznání k té již dostatečné míře pravděpodobnosti, o níž může 

bezpečně opřít  své závěry.  Jak víme,  učinění  závěru o tom,  zda rozhodná poznávaná 

skutečnost v minulosti nastala, či nikoliv neboli její poznání je platným právem svěřeno 

soudu, či přesněji řečeno, jednotlivým soudcům. Procesualistická doktrína tuto navýsost 

187 K míře důkazu viz dále pojednání o míře důkazu. Srov. LAVICKÝ, Petr., op. cit., str. 27.
188 Viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 4266/16: „Podstatou volného hodnocení 

důkazů je takto myšlenková činnost soudce, kterou tvoří takové elementy, jako jsou např. průměrné životní  
zkušenosti každého člověka, osobní životní i profesní znalosti a zkušenosti soudce a zvláštní poznatky 
zjištěné při projednávání konkrétní věci...“.

189 Dokladem par excellence budiž jeden z nejvýznamnějších a nejtypičtějších důkazních nástrojů 
kriminalistiky, totiž otisky prstů. Obrysy papilárních linií tvořící plastický reliéf především na prstech 
rukou, ale i na dalších částech lidského těla mají díky svému charakteru schopnost relativně snadno se 
přenášet či ulpívat v podobě otisků či vlisů na různých plochách. Takto zanechané otisky pak lze 
kriminalistickou technikou poměrně dobře odhalit, zajistit a analyzovat. Dnes jsou tímto způsobem 
získané stopy nezpochybňovanými důkazními prostředky, jež svědčí o tom, že člověk s konkrétním 
reliéfem papilárních linií, jejichž obrys se našel na předmětu či na místě činu, se předmětu dotýkal nebo 
pobýval na místě činu. Tento závěr je ovšem opřen o důkazní kauzalitu založenou toliko na míře 
pravděpodobnosti. Obecně bývá sice konstatováno a v povědomí veřejnosti je rozšířeno povědomí, že 
kresba papilárních linií je naprosto individuální a jedinečná u každého jedince. Fakticky ovšem jsou linie 
mimo jiné tvořeny omezenou skupinou možných specifických struktur, tzv. markanty. A právě kombinace 
markantů činí otisky specifickými a charakteristickými pro konkrétního člověka. Toto specifikum je však 
dáno matematickým výpočtem, kdy při v celku rozumném počtu 20 markantů je přibližně 64 miliard 
možných kombinací, tedy obrazců otisku. Pravděpodobnost shody dvou otisků s 20 markanty, je tak 1:64 
000 000 000, což je pravděpodobnost zcela zanedbatelná, vyjádřená v daktyloskopickém zákoně 
stanovujícím praktickou jistotu individuálního charakteru otisku každého člověka. Fakticky však nikdy 
nepůjde o absolutní jistotu, nýbrž pouze o velmi pravděpodobný závěr, který není třeba prakticky 
zpochybňovat. Blíže viz STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: 
Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-192-0, str. 56 – 57. 
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klíčovou činnost obvykle označuje jako hodnocení důkazů, čehož se přidržuje zpravidla 

také zákonný text.190 Potřebná míra pravděpodobnosti je pak v nauce vyjadřována mírou 

důkazu  neboli  mírou  přesvědčivosti  důkazních  prostředků,  při  kterých  v konkrétním 

případě  konkrétní  soudce  uzná  posuzovanou  skutečnost  jako  dokázanou  neboli  ji 

pozná.191 Je  očividné,  že  stanovení  důkazní  míry  neboli  přesvědčivého  stupně 

pravděpodobnosti  činěného  závěru  je  ve  své  podstatě  samotným  jádrem  soudního 

poznání. 

3.5. Hodnocení důkazů

3.5.1. Právní domněnky a právní fikce

Nalezení  a  formulování  míry  důkazu  je  mimořádně  nesnadný  úkol.  Platné 

právo obvykle neposkytuje příliš mnoho obecných vodítek, jak míru důkazu stanovit.  

Výjimkou jsou ve specifických případech instituty právních domněnek a fikcí, jež jsou 

projevem principů formální pravdy a legální teorie důkazní.192 Pro určité dokazované 

skutečnosti stanovují normy právní domněnky či fikce jejich pravdivosti nebo případně 

možnost  pouhého  osvědčení  určitých  faktů  v situacích  jejich  obtížného  dokazování 

anebo  pro  natolik  časté  zkušenosti,  že  není  třeba  ponechat  jejich  uvážení  na  vůli 

soudce.193 Tím vlastně právní řád v konkrétních specifických případech stanovuje – či 

přesněji snižuje – požadavky na míru pravděpodobnosti, se kterou se pojí poznání soudu, 

a zasahuje tak do jinak volné diskrece soudu čili do jejich výlučného posouzení naplnění 

míry požadované pravděpodobnosti.194 Takovýto zásah do výlučně soudního hodnocení 

důkazů  je  však  praktický,  neboť  zpravidla  pomáhá  překlenout  –  díky  formálním 

požadavkům – důkazně náročné, leč mnohdy fakticky zřejmé situace a je ho možné při 

dodržení určité legislativní uměřenosti jen přivítat.195

Pro  úplnost  dodejme,  že  podobným  institutem  je  fenomén  tzv.  obracení 

důkazního břemene, jenž má svůj původ v precedenčním právu angloamerické právní 

190 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 245. Obdobně FENYK, Jaroslav, Tomáš 
GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., str. 330.

191 Viz LAVICKÝ, Petr., op. cit., str. 27.
192 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 76 – 77, 80 – 81.
193 Ibid., str. 229 – 230.
194 Příkladem budiž § 2911 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
195 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 229.
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kultury a do našeho procesního práva se dostal  prostřednictvím legislativy EU.196 Jak 

vidno, uplatňuje se pouze ve sporných civilních řízeních, kde jsou obě strany břemeny 

zásadně zatíženy rovnoměrně, a je zpravidla chápán jako situace, kdy nemusí žalobce své 

tvrzení  dokazovat,  stačí  mu  jej  pouze  osvědčit  a  důkazní  břemeno  je  přeneseno  na 

žalovaného,  který  musí  ve  svém zájmu  dokázat  opak.197 Fakticky  je  však  představa 

přenášení  důkazního  břemene  nesmyslná.  Ve  skutečnosti  jde  opět  jen  o uplatnění 

institutu právní domněnky, neboť důkazním břemenem jsou zatíženy obě strany sporu, 

v těchto případech právní řád totiž v podstatě stanovuje právní domněnku, že žalobce své 

břemeno unesl.198 Na obdobné úvaze pak je de facto konstruována doktrína skutečností, 

jež  se  nedokazují,  především  okolnosti  obecně  známé,  ale  též  například  presumpce 

neviny.

3.5.2. Zásady formující hodnocení důkazů

Konkrétní  ustanovení  právních  domněnek  a  fikcí  v různých  podobách  sice 

potvrzují  naše  závěry  o pravděpodobnostním  charakteru  soudního  poznání,  nicméně 

o stanovení  míry  důkazu  čili  o potřebné  pravděpodobnosti  důkazní  kauzality  toho 

v obecné rovině příliš neříkají.  Přímá konkrétní vyjádření k míře důkazu platné právo 

neposkytuje. To se zdá vcelku logické a správné, neboť pomineme-li zřejmou obtíž, jak 

matematicky  kvantifikovat  poznání  skutečnosti,  domníváme  se,  že  praxe  soudního 

rozhodování je natolik pestrá a nepředvídatelná, že její hodnocení musí být formulováno 

pouze obecně. Vymezení potřebné míry přesvědčivosti důkazů tak zřejmě bude muset být 

pouze dovozováno, a to v abstraktní podobě, syntézou obecných a poměrně úsporných 

kautel procesních předpisů, doktríny a především judikatury.

Nejprve je třeba znovu zdůraznit, že náleží toliko soudci, respektive soudnímu 

senátu, posouzení míry důkazu neboli je to soud, kdo s konečnou platností a závazně 

určí, zda je pravděpodobnost závěru, který vyslovuje na základě předložených důkazů, 

196 Viz SCHEU, Harald Christian. Problematika důkazního břemene v evropském antidiskriminačním právu. 
Jurisprudence. 4/2013, str. 18 – 19.

197 Viz např. § 133a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. K důvodům přenášení důkazního břemene 
viz např. nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 1136/13 (N 143/78 SbNU 209) či 
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Chassagnou and Others vs. France, případně 
Timishev vs. Russia.

198 Blíže k otázce významu a výkladu obracení důkazního břemene viz např. MACUR, Josef. Dělení 
důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1403-2.
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dostatečná a přesvědčivá, s přihlédnutím k zákonným výjimkám výše popsaným.199 Tedy 

jedině soudce nalézacího soudu je oprávněn a zároveň povinen rozhodnout, a to výlučně 

na  základě  svého  vnitřního  přesvědčení  o pravdivosti  prováděných  důkazů.200 Míra 

důkazu – z pohledu procesního – respektive přesvědčivá míra pravděpodobnosti důkazní 

kauzality  –  z pohledu  noetického  –  je  tak  na  úrovni  introspekce  soudce  vyjádřena 

individuálním stupněm vnitřního přesvědčení konkrétního soudce v dané věci, přičemž je 

očividné,  že  rostoucí  míra  pravděpodobnosti  posuzovaných  závěrů  musí  kráčet  ruku 

v ruce s rostoucím stupněm vnitřního přesvědčení soudce o jejich pravdivosti. Nicméně 

je  zřejmé,  že  díky  takovému  charakteru  může  být  soudní  poznání  nezanedbatelně 

ovlivňováno  ryze  subjektivními  charaktery  konkrétních  soudců,  tedy  jejich 

neracionálními  sympatiemi,  politickými  postoji,  momentálním  emocionálním 

rozpoložením apod. I  vzhledem k níže popsaným korektivům, snažícím se eliminovat 

tuto nežádoucí subjektivitu, individuální soudní hodnocení důkazů pochopitelně nesmí 

znamenat  libovůli,  a  poznávání  v právu  by  tudíž  mělo  být  prosté  neodůvodněných 

subjektivních vlivů.201 Je ovšem zcela legitimní otázka,  nakolik lze skutečně vyloučit 

jakýkoliv nežádoucí  subjektivní prvek hodnocení v systému budovaném na výlučném 

posuzování soudcem, tedy člověkem. Tato otázka však míří jiným směrem, než se ubírá 

naše zkoumání, dovolíme si tedy pro omezený prostor naší práce ponechat ji pouze jako 

podnět k úvahám čtenáře.

Ve  svém  vnitřním  posouzení  důkazů  je  soudce  tedy  regulován  několika 

principiálními požadavky. Primární je příkaz, aby důkazy hodnotil nezaujatě, nezávisle a 

nestranně, a tedy  de facto přísně racionálně, což se projevuje rovněž požadavkem na 

plausibilní  a  vyčerpávající  zdůvodnění  svých  závěrů,  díky  čemuž  nezávislé  soudní 

199 Viz dále popsanou zásadu volného hodnocení důkazů.
200 Proto také Ústavní soud judikoval, že pakliže „obecné soudy při svém rozhodování respektují […] kautely 

dané ustanovením § 132 o.s.ř., nespadá do pravomoci Ústavního soudu "hodnotit" hodnocení důkazů 
obecnými soudy, a to ani tehdy, kdyby se s takovým hodnocením sám neztotožňoval.“, což lze bezpochyby 
vztáhnout i na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád. Viz nález Ústavního soudu ze dne 
1. 2. 1994, sp. zn. III. ÚS 23/93 (N 5/1 SbNU 41). Určitou „deformací“ výlučného volného hodnocení 
důkazů soudcem je dvojinstančnost soudního řízení, kdy v případě kolize hodnocení týchž provedených 
důkazů soudem nalézacím a soudem odvolacím má přednost závěr soudu nadřízeného, tj. odvolacího. 
Smyslem tohoto principu je pochopitelně náprava chyb a možných omylů. Z hlediska noetického však 
hodnocení důkazů podléhá totožným zásadám v obou soudních instancích, a probíhá tedy principiálně 
stejně.

201 K tomu srov. LAVICKÝ, Petr., op. cit., str. 27 an. Viz rovněž předchozí poznámku č. 200.
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poznání  nemůže být  libovolné,  nebo dokonce  svévolné.202 Dalším vlivem na podobu 

hodnocení  důkazů  jsou  zásady  materiální  pravdy  a  pravdy  formální  jakožto  určité 

kontrapolace dvou krajních poloh, totiž snahy dobrat se pravdy o objektivní skutečnosti a 

vědomí  omezenosti  lidského  epistémé,  jejíž  nedokonalost  se  nahrazuje  splněním 

formálních  požadavků.  Nelze  tedy  konstatovat,  že  právní  řád  se  kloní  k jednomu či 

k druhému  přístupu  k pravdě,  spíše  se  pohybuje  na  ose  spojující  oba  konce  a 

v konkrétních případech akcentuje více pravdu materiální, nebo naopak pravdu formální, 

byť současné soudní poznání vychází primárně ze zásady materiální pravdy.203 Ta působí 

totiž  mimo jiné  i  jako  určitý  korektiv,  kdy ani  přísným uplatněním formální  pravdy 

prostřednictvím  například  rozsudku  pro  zmeškání  podle  §  153b  odst.  1  občanského 

soudního řádu se nemůže závěr soudu opírat o tvrzení zcela jednoznačně v rozporu se 

základy  racionálního  uvažování  nebo  se  základními  poznatky  lidského  vědění.204 

Z dichotomie  napětí  mezi  formální  a  materiální  pravdou,  jež  opanují  soudní  řízení, 

plynou dva soupeřící požadavky na hledanou míru pravděpodobnosti neboli na vnitřní 

přesvědčení  poznávajícího  soudce.205 Víme,  že  nelze  požadovat  absolutní  jistotu  při 

poznávání v právu, neboť pak by soudní praxe neumožnila dokázat nic. Požadavky na 

míru pravděpodobnosti tedy nesmí být přehnané v zájmu funkčnosti celého systému, což 

je  zdrojem  prvků  formalismu  v soudním  procesu.  Zároveň  ale  nesmí  být 

pravděpodobnost příliš nízká, spoléhající se pouze na formální zjištění skutečnosti, neboť 

cílem poznávání v právu je pochopitelně co nejvíce se přiblížit skutečnému stavu věcí. 

Mezi  těmito dvěma polohami pak osciluje konkrétní potřebná míra pravděpodobnosti 

vyjádřená  stupněm  vnitřního  přesvědčení  soudce,  významně  ovlivněna  závažností 

202 Viz znění čl. 2 odst. 1, čl. 81 a čl. 82 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, čl. 36 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. K tomu viz nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 2564/12 (N 136/74 SbNU 69): 
„Uplatnění [zásady volného hodnocení důkazů] je pak neoddělitelně spjato s požadavkem 
transparentnosti rozhodování, spočívajícím v povinnosti důkazní postup vyčerpávajícím způsobem popsat 
a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit...“. 

203 Viz znění § 6 a § 153 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, § 1 odst. 1 a § 2 odst. 5 zákona č. 
141/1961 Sb. trestní řád. Shodně viz KINDL, Milan, Alexander ŠÍMA a Ondřej DAVID. op. cit., str. 152. 
A rovněž shodně FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit., str. 110.

204 Tak nelze kupříkladu přiřknout žalobci požadované odškodnění za tvrzenou škodu na domě strženého 
foukáním žalovaného, i kdyby tento svou liknavostí naplnil všechny zákonné podmínky aplikace 
rozhodnutí pro zmeškání. K tomu viz KINDL, Milan, Alexander ŠÍMA a Ondřej DAVID. op. cit., str. 153. 
Obdobně viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2272/2000, (40/2001 
Sb. rozh. obč.)

205 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13, op. cit.

54



poznávané  věci  a  důsledky  konkrétního  rozhodnutí.206 Míra  pravděpodobnosti  tudíž 

nemůže být ani na obecné – či řekněme abstraktní – rovině univerzální ani rigidní, nýbrž 

nivelizovaná a poskytující dostatečný prostor k úvaze poznávajícímu subjektu.

Je  možné  konstatovat,  že  odstupňování  požadavku  na  míru  důkazů  se 

projevuje v právních řádech napříč demokratickými státy tak, že nejvyšší požadavky na 

přesvědčivost  soudního  poznání  bývají  v oboru  trestního  práva  či  obecněji  v těch 

případech, kdy se soudním poznáním jde ruku v ruce uložení povinnosti, případně újma, 

například tedy také ve sporech vzniklých na základě správních či civilních deliktů etc. 

Rostoucí  závažnost  této  povinnosti  či  újmy  zvyšuje  nároky  na  pravděpodobnost 

učiněných  závěrů.207 Naopak  v případech  sporů  o právo,  či  dokonce  v nesporných 

řízeních,  kdy  se  pouze  rozhoduje  o přiznání  práva,  mohou  být  požadavky  na 

pravděpodobnost učiněných závěrů poněkud sníženy, s čímž koreluje mimo jiné i výskyt 

nejrůznějších právních domněnek v české právní úpravě těchto problematik. 

Zajímavá  v tomto  ohledu  je  anglosaská  právní  kultura,  jež  je  v otázkách 

potřebné  přesvědčivosti  důkazů  formálně  mnohem  jednoznačnější.  V obdobě  našeho 

klasického civilního řízení, respektive ve sporné agendě  civil law se v podstatě pouze 

posuzuje  vyšší  míra  pravděpodobnosti  ze  dvou  předložených  alternativ  stran  sporu, 

doktrína  hovoří  o tzv.  balance  of  probabilities.208 Pro  trestní  řízení  naopak  doktrína 

požaduje  přesvědčení  o svém závěru  beyond any reasonable  doubt,  tedy  přesvědčení 

vylučující  jakoukoliv  rozumnou  pochybnost.209 Je  zřejmé,  že  i  angloamerická  právní 

kultura při poznávání pracuje s pravděpodobnostními závěry. Poněkud zarážející se však 

může  jevit  poměrně  výrazný  rozptyl  mezi  oběma  požadovanými  polohami,  kdy 

v civilních sporech postačuje fakticky přesvědčení jakkoliv přesahující 50 %, vyjádřeno 

matematicky, v trestním řízení se naopak požaduje téměř rovných 100 %.210

206 Viz LAVICKÝ, Petr., op. cit., str. 27.
207 Viz ŠÁMAL, Pavel., op. cit., str. 284.
208 Viz MACUR, Josef. 2001., op. cit., str. 218.
209 Viz ŠÁMAL, Pavel., op. cit., str. 287.
210 Tato výrazná disproporce v požadavcích na důkazní standard se tak například projevila ve známém 

případu O. J. Simpsona, jenž byl jakožto obžalovaný z vraždy své manželky v trestní větvi své kauzy 
osvobozen, v občanskoprávním sporu byl v rámci tzv. wrongful death lawsuit odsouzen k zaplacení velmi 
vysokého náhradě škody, kterou musel uhradit pozůstalým své ženy. Viz ZARZAUR, Joe. O. J. Simpson 
Trial: Different Results in Criminal, Civil Courts. In: zarzaurlaw.com [online]. [cit. 2017-12-22]. 
Dostupné z: http://zarzaurlaw.com/the-o-j-simpson-trial-different-results-in-criminal-and-civil-courts/.
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Zcela zásadní vliv na uvážení poznávajícího subjektu má požadovaný způsob 

hodnocení důkazů, uplatňující se mimo normativně stanovené případy domněnek a fikcí, 

formulovaný v principu volného hodnocení důkazů. Konkrétní podoba zásady  de lege  

lata je explicitně vyjádřena téměř ve všech předpisech, upravujících různé druhy řízení, 

což svědčí o jejím naprosto klíčovém významu pro soudní poznávání. Občanský soudní 

řád  ji  vyjadřuje  v úvodním  ustanovení  týkajícím  se  hodnocení  důkazů  následovně: 

„Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy  

v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo,  

včetně toho, co uvedli účastníci.“.211 Ze srovnání znění platného práva a ministerského 

záměru nové civilní procesní kodifikace vyplývá, že k obsahové změně v tomto ohledu 

by  dojít  nemělo.212 Trestní  řád  pak  požadavek  formuluje  obdobně:  „Orgány  činné 

v trestním  řízení  hodnotí  důkazy  podle  svého  vnitřního  přesvědčení  založeného  na  

pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.“.213 Analogicky 

hovoří rovněž soudní řád správní v § 72, kde se stanovuje, že „[s]oud jím provedené  

důkazy  hodnotí  jednotlivě  i  v jejich  souhrnu  i  s důkazy  provedenými  v řízení  před 

správním orgánem a ve svém rozhodnutí  vyjde ze skutkového a právního stavu takto  

zjištěného.“.214 Srovnatelné závěry platí také pro správní řízení, neboť správní řád uvádí, 

že „[p]okud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí  

správní orgán podklady,  zejména důkazy,  podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží  ke  

všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“.215 

Je  evidentní,  že  –  vzácně  komplementární  a  analogická  –  úprava  zásady 

volného  hodnocení  důkazů  napříč  procesními  normami  sdílí  několik  podstatných 

charakteristik.  Předně  se  doplňuje  požadavek  nezávislosti  a  nestrannosti  soudu 

explicitním  zakotvením  zásady,  že  je  plně  v kompetenci  poznávajícího  soudce  svou 

úvahou  určit,  kde  je  přesná  míra  přesvědčivé  pravděpodobnosti.  Dále  se  požaduje 

hodnotit každý jeden poznatek samostatně, ale také všechny v jejich celkové souvislosti, 

tedy poměřovat je vůči sobě navzájem a též každý jeden ve světle celkového vyznění. 

Míra pravděpodobnosti tedy nemůže být posuzována jednostranně, ale vždy musí být 

211 Viz § 132 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
212 Srov. znění bodu 190, Věcný záměr civilního řádu soudního. [online]. [cit. 2017-12-22]. Dostupné z: 

https://crs.justice.cz. 
213 Viz § 2 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
214 Viz § 77 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní.
215 Viz § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
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vyváženou  a  integrovanou.216 Posouzení  každého  dílčího  poznatku  v řetězu  popsané 

teorie důkazní příčinnosti je základní či výchozí krok poznání. Posouzení jednotlivostí ve 

světle celku pak slouží ke korekci v důsledku popsané neabsolutnosti poznání, neboť jak 

jsme  ukázali  výše,  užité  pojetí  kauzality  umožňuje  konkrétní  obsahové  interpretace 

jednotlivých příčin měnit na základě vývoje celkové míry poznání, což platí obdobně pro 

dějové interpretace kauzality důkazní.217 Lze dále konstatovat, že z platné podoby zásady 

volného  hodnocení  důkazních  prostředků  plyne  zásadní  odmítnutí  stanovování  tzv. 

důkazní  síly  konkrétních  zprostředkovatelů  poznání.218 Neboli  text  zákona  nediktuje 

soudci, jaký význam a hodnotu má konkrétnímu důkaznímu prostředku přikládat nebo 

kterému důkaznímu prostředku má dát přednost v případě, že si odporují. Nestanovuje se 

tedy hierarchie důkazních prostředků.219 Posouzení důležitosti a významu důkazů je opět 

zásadně závislé pouze na úvaze poznávajícího soudu. 

3.5.3. Stupeň vnitřního přesvědčení soudce

Popsané zákonné a doktrinální principy nestrannosti, nezávislosti a racionality 

soudního  poznání,  ambivalence  materiální  a  formální  pravdy  či  důkazní  ekvivalence 

tvoří  určitý  omezující  rámec či  mantinely  výlučné volné úvahy soudu při  hodnocení 

důkazů  a  ve  své  podstatě  tak  formulují  požadavky  na  stupeň  vnitřního  přesvědčení  

soudce o pravdivosti poznávaných závěrů. Nicméně jejich funkce je spíše obecná. Bližší 

pozitivní vymezení míry důkazu, byť v abstraktní rovině, nám proto poskytuje především 

sama judikatura, jakkoliv v této otázce není nijak jednotná a definitivní a poskytuje různé 

formulace. Jsme přesvědčeni, že zásadní a inspirativní vymezení požadavku na stupeň 

vnitřního  přesvědčení  poznávajícího  soudce  o pravdivosti  činěných  závěrů,  poskytl 

německý Spolkový soudní  dvůr ve známé věci Anastassia,  kde přijal  tezi,  že soudce 

nemusí  dospět  k přesvědčení  o pravdě  bez  jakékoliv  pochybnosti,  a  konstatoval,  že 

216 Například na základě zkušenosti je oprávněné se domnívat, že nalezení vražedné zbraně ve vlastnictví 
osoby, označuje tuto osobu jako pachatele. Ovšem vyplývá-li ze sumy ostatních faktů opak, je třeba 
v kontextu těchto poznatků revidovat dílčí závěr a vice versa.

217 Není kupříkladu zpochybňována důkazní kauzalita otisků prstů – respektive pravděpodobnost činěných 
závěrů se velmi blíží praktické jistotě – v kontextu celé sumy důkazů však může být nález otisku prstu 
interpretován tak, že byl na místo činu podstrčen. Z hlediska kauzality čistě založené na zkušenosti je tato 
skutková varianta silně nepravděpodobná, leč nikoliv nemožná, v důsledku hodnocení důkazů v jejich 
celkové souvislosti však i takovýto závěr může nabýt přesvědčivé pravděpodobnosti. 

218 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 76 – 77.
219 Výjimkou potvrzující pravidlo budiž veřejné listiny, či výše popsané instituty právních fikcí a domněnek. 

Srov. např. § 568 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
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v nejednoznačných  situacích  se  „soudce  smí  a  musí  spokojit  se  stupněm  jistoty  

potřebným pro praktický život, který umlčuje pochybnosti, aniž je zcela vylučuje.“.220 Po 

našem soudu je  takovéto  vyjádření  kvintesencí  našich  dosavadních  úvah a  akcentuje 

pochopení  nevymýtitelnosti  pochyb,  leč  požaduje  toliko  jejich  omezení  v co nejvyšší 

možné míře především prostřednictvím zkušeností s praktickým fungováním světa, což 

nepovede  k paralýze  přesvědčivosti  poznávaných  závěrů.  Jsme  přesvědčeni,  že 

analogická  vymezení  požadavku  na  míru  důkazu  budovaná  na  pravděpodobnostním 

principu  lze  bez  problému aplikovat  rovněž  v českém právním řádu.221 Česká  civilní 

procesualistika  zřejmě  nepřijímá  anglosaský  model  akceptace  pravděpodobnější 

alternativy  ze  dvou  nabízených.222 Ačkoliv  tento  závěr  není  opřen  o jednoznačné 

ustanovení platného práva, dovozuje se především ze stanoveného účelu soudního řízení, 

jímž  je  „spravedlivá  ochrana  soukromých  práv  a  oprávněných  zájmů  účastníků“,  a 

z požadavku § 6 občanského soudního řádu, aby sporné skutečnosti „byly […] spolehlivě  

zjištěny“.223 Tento  závěr  navíc  podporují  ustanovení,  která  v konkrétních  případech 

umožňují prokázání pravdy výjimečně pouhým osvědčením, což je kvalitativně nesporně 

menší požadavek na míru důkazu. Osvědčení tak zřejmě bude odpovídat aplikace právě 

principu  převažující  pravděpodobnosti  neboli  v případě  osvědčení  určité  skutečnosti 

bude zřejmě dostačující, že je spíše pravdivá než nepravdivá.224

Základním vyjádřením potřebné  míry  důkazu  čili  nutného  stupně  vnitřního 

přesvědčení soudce v českém civilním řízení tak zřejmě bude dosažení praktické jistoty, 

tedy jistoty opřené o praktické zkušenosti, nepřipouštějící praktické pochybnosti o svých 

závěrech,  nebo  ještě  jinak  řečeno,  přesvědčení  blížící  se  jistotě,  tedy  vysoce 

pravděpodobné.  Což  je  ovšem požadavek  výrazně  náročnější,  než  je  tomu  v sytému 

common  law.  Tomu  odpovídá  rovněž  zákonný  požadavek  na  zjištění  skutkových 

okolností, jež mají být zjišťovány „spolehlivě“.225 Po našem soudu se tyto závěry uplatní 

rovněž  v soudnictví  správním  a  též  v  soudnictví  ústavním,  mimo  jiné  vzhledem 

k uplatnění analogie práva v důsledku § 64 soudního řádu správního, respektive § 63 

220 Viz rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. 2. 1970, sp. Zn. III. ZR 139/67, citováno dle překladu 
v LAVICKÝ, Petr., op. cit., str. 31.

221 MACUR, Josef. 2001., op. cit., str. 148.
222 Viz LAVICKÝ, Petr., op. cit., str. 34.
223 Viz § 1 a § 6 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. K tomu blíže viz např. MACUR, Josef. 2001., 

op. cit., str. 168 an.
224 Viz znění např. § 75c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
225 Viz § 6 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
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zákona o Ústavním soudu. V trestním řízení, v němž vzhledem k závažnosti dopadů jeho 

aplikace nejvíce dominuje prvek materiální pravdy, se naopak zdá přijatelné vyjádření 

požadavku na pravděpodobnost závěrů obdobné angloamerické právní kultuře. I u nás 

totiž  judikatura  vyjadřuje  stupeň  vnitřního  přesvědčení  soudce  jako  jistotu 

nepřipouštějící  rozumnou,  respektive  důvodnou  pochybnost.226 To  je  zřejmě  ještě 

o stupeň  vyšší  přesvědčivost  závěrů  než  v řízení  civilním,  někdy  bývá  alternativně 

vyjádřena potřeba soudce být přesvědčen na „ten nejvyšší možný stupeň jistoty, který je  

možno od lidského poznání v aktuální době požadovat“.227 Ačkoliv citovaná judikatura 

namnoze používá pro poznání v trestním řízení také pojmu praktická jistota, jehož zdroj 

jsme nalezli v opakované zkušenosti, lze spíše přesněji hovořit o jakési jistotě teoretické, 

která zřejmě zahrnuje praktickou jistotu, zároveň ale musí v důsledku presumpce neviny 

a  z ní  plynoucí  zásady  in  dubio  pro  reo zvážit  i  pouhé  teoretické  možnosti  jiného 

kauzálního  výkladu,  a  teprve  pokud  pro  ně  nenalezne  vskutku  jiné  než  hypotetické 

indicie díky kompaktnosti a provázanosti svých zjištění, může své závěry označit jako 

jisté,  což  nepochybně  plyne  i  z výslovného  požadavku,  aby  vina  byla  prokázána 

uceleným řetězcem důkazů.228 Toto zvážení hypotetických odlišných scénářů je zřejmě 

vyjádřeno rovněž judikaturním imperativem nepřipuštění rozumných či též důvodných 

pochybností, jež nalézá svůj zdroj mimo jiné v ustanovení § 2 odst. 5 trestního řádu, 

který  požaduje,  „aby  byl  zjištěn  skutkový  stav  věci,  o němž  nejsou  důvodné 

pochybnosti“.229 

3.6. Formulace pragmatické doktríny poznávání v právu

Vyjasnili  jsme  a  popsali  principy  a  charakter  poznávání  v právu,  syntézou 

dosavadních  úvah,  jak  se  domníváme,  můžeme  formulovat  obecnou  teorii  právního 

poznání, jíž pro její charakter nazýváme pragmatickou doktrínou a jež se opírá, po našem 

soudu,  o následující  objektivizovatelná  dogmata  čili  axiomy  poznávání:  (a)  Soud 

poznává  toliko  existenci,  či  neexistenci  právně  relevantních  skutečností  v minulosti, 

226 Za všechny např. nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01 (N 26/32 SbNU 239) či 
nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2008, sp. zn. III. ÚS 1076/08 (N 144/50 SbNU 269).

227 Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. IV. ÚS 335/05 (N 116/41 SbNU 453).
228 Viz např. formulace požadavku v nálezu Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2000, sp. zn. II. ÚS 418/99 (N 

116/19 SbNU 113): „...k tomu, aby bylo možno rozhodnout o vině a trestu je třeba, aby řetězec důkazů 
nevykazoval mezery a nevyvolával důvodné pochybnosti...“

229 Viz § 2 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.
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předpokládaných hypotézou právní normy. (b) Soud musí vždy dojít k závěru o jejich 

existenci, případně neexistenci, aby mohl rozhodnout neboli aplikovat dispozici právní 

normy.  (c)  Na  existenci,  či  neexistenci  těchto  rozhodných  skutečností  usuzuje 

zprostředkovaně  pomocí  specificky  pojímaného  principu  důkazní  kauzality.  Důkazní 

kauzalita poznávání v právu je opakovaná a demonstrovatelná zkušenost, že po určitém 

jevu (posuzované rozhodné skutečnosti) nastává pravidelně jev jiný (skutečnost známá 

soudu jako jsoucí fakt). (d) Ve většině případů je míra opakování této skutečnosti čili  

indukčně rostoucí  pravděpodobnost  postačující  pro rozhodnutí  soudu závislá  čistě  na 

posouzení  soudcem,  respektive  členy  soudního  senátu,  v ojedinělých  případech  je 

závazně  konstatovaná  právním  řádem.  (e)  Stupeň  vnitřního  přesvědčení  soudce 

o pravdivosti  činěných  závěrů  musí  dosahovat  minimálně  praktické  jistoty,  jež  není 

prosta  určitých  pochyb,  nicméně  je  přesvědčivá  a  blíží  se  skutečné  jistotě.  V řízení 

trestním pak musí být dosaženo i teoretické jistoty, jíž je podmínkou ucelený a logický 

řetězec důkazů, nepřipouštějící důvodné pochybnosti.

Domníváme se,  že  tyto  závěry  mimo jiné  potvrzují  nejen  oprávněnost,  ale 

rovněž pravdivost úvodní hypotézy, neboť se podařilo odhalit a formulovat objektivně 

nejvhodnější axiomy poznávání v právu a na jejich základě formulovat pozitivní právně-

epistemologickou teorii.
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4. DŮSLEDKY PRAGMATICKÉ DOKTRÍNY

4.1. Důsledky pragmatické doktríny pro hodnocení důkazních 

prostředků

4.1.1. Schizma v hodnocení důkazních prostředků

Díky explicitnímu definování teorie poznání v právu lze pozorovat nežádoucí 

fenomén.  Zásady  pragmatické  doktríny  jakožto  axiomy  poznávání  v právu  musí  být 

důsledně a rovnocenně aplikovány a dodržovány při hodnocení všech představitelných 

důkazních prostředků v celé jejich různorodosti. Domníváme se však, že tento imperativ 

není  v praxi  důsledně  naplňován.  Například  výpovědi  osob  u soudu  jsou  obvykle 

hodnoceny  velmi  intuitivně  a  nesystematicky,  a  to  zpravidla  v kontextu  ostatních 

důkazních zjištění, přičemž hodnocení samotné výpovědi se omezuje v lepším případě na 

poukázání  na  vnitřní  rozporuplnost,  v horším  případě  pouze  na  zřejmou 

nedůvěryhodnost,  čímž  dochází  mimo  jiné  k flagrantnímu  porušení  zákonného 

požadavku,  aby  důkazy  byly  hodnoceny  každý  zvlášť,  stejně  jako  ve  vzájemné 

souvislosti,  a  v důsledku  toho  není  naplněna  zásada  předvídatelnosti  soudního 

rozhodování  a  každý  soudce  tak  má  naprosto  různorodá  a  nesystematická,  a  tudíž 

nepřesvědčivá  kritéria  hodnocení.230 Nejedná  se  dle  našeho názoru  ani  tak  o zvůli  či 

pochybení  jednotlivců,  jako  spíše  o určité  schizma  v hodnocení  některých  skupin 

důkazních  prostředků.  Důvodem této  nejednotnosti  v přístupu  k hodnocení  důkazů  je 

omyl,  jejž  jsme  označili  jako  mýtus  podstaty.  Při  něm  soud  v důsledku  neznalosti, 

případně  nejednoznačnosti  výkladu  podstaty  určitého  jevu,  zpochybňuje  poznání 

založené  čistě  na  empirickém  pozorování  kauzality  rozhodném  pro  pragmatickou 

doktrínu.  Poznávající  soud  sklouzává  ke  snaze  zdůvodnit  své  poznané  závěry 

vysvětlením  jejich  podstaty,  přičemž  nezdarem  v tomto  úsilí  se  nechá  ovlivnit  a 

zpochybňuje závěry, které ovšem ve světle zákonitostí pragmatické doktríny bez obtíží 

obstojí. Potřeba poznat podstatu, jak víme, je potřeba niterná obecnému poznání, pro 

230 K problematice nežádoucího rozdílného hodnocení totožných skutkových zjištění různými soudci mimo 
režim opravných prostředků viz z poslední doby např. nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 
III. ÚS 1811/17.
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poznání  v právu  ovšem  tento  imperativ  platit  nemůže  a  poznání  soudu  nelze 

zpochybňovat na základě poukázání na neobjasněnou podstatu poznávaného jevu. Nelze 

se  nespokojit  s empirickým  ověřením  existence  určitých  dějů  pouze  proto,  že  nelze 

vyložit podstatu těchto dějů. Přesto poznávající soudy stále znovu podléhají snaze nalézt  

podstatu poznávaného předmětu a rezignují  na striktní  dodržování  zásad pragmatické 

doktríny. Po našem soudu tak jde o strukturální problém, který se právě formulováním 

pragmatické  doktríny  stává  více  zjevným,  a  tudíž  odstranitelným,  což  může  být 

podnětem  možných  úvah  zákonodárcových  de  lege  ferenda.  Rozsah  naší  práce  nám 

bohužel  neumožňuje  náležitě  se  věnovat  této  komplikované,  leč  pozoruhodné 

problematice do všech detailů. Omezíme se tedy na následujících řádcích jen na názorné 

minimum, jež může být zdrojem hlubších analýz a debat.

Důkazní prostředky se  de facto dělí na skupinu těch, jež samy od sebe nebo 

jejich nositelé nemohou ovlivňovat, jak zprostředkovávají poznání právně relevantních 

skutečností, případně zákonný text možnost takového ovlivnění nepřipouští, kupříkladu 

díky institutu zákonných fikcí, a dále na ty, jejichž nositel je tohoto ovlivňování schopen. 

Dané rozčlenění koreluje s námi provedeným dělením důkazních prostředků na osobní a 

materiální,  tedy dle metody jejich provádění.  Důkazní prostředky neschopné cíleně a 

záměrně ovlivnit  to,  jak  jsou  poznávány,  jsou  především hmotné  předměty  univerza. 

Naopak  ty  důkazní  prostředky,  jejichž  nositelé  vědomě  ovlivňují  průběh  poznání 

soudem, můžeme ztotožnit  s osobními důkazními prostředky.  Je patrné, že provedené 

rozdělení úzce souvisí s tím, zda nositelé důkazních prostředků jsou, či nejsou nadáni 

rozumem, a především rozumu podléhající vůlí, a tedy do procesu svého poznání mohou, 

či  nemohou aktivně  vstupovat.  Není  přitom důležité,  zda  je  to  vůle  cíleně směřující 

k ovlivnění, či pouze mimoděčná, ani zda je tato vůle nějak naplněna v realitě. Zásadní je 

pouze  existence  možnosti  záměrně  ovlivnit  průběh  poznání  vůlí,  nikoliv  samotné 

ovlivnění. Mezi vědomé důkazní prostředky, tedy prostředky aktivně ovlivňující to, jak 

jsou  poznávány,  konkrétně  zařadíme  vedle  výslechu  svědka,  výpovědi  obviněného 

v trestním řízení a výpovědi účastníka v civilním řízení také výpověď znalce a rovněž 

všech ostatních osob, které komunikují se soudem jakožto poznávajícím subjektem. Je 

patrné, že nositeli vědomých důkazních prostředků jsou  per definitionen žijící fyzické 

osoby.
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Na věcné či  materiální  důkazní  prostředky jsou,  zdá se,  pravděpodobnostní 

principy pragmatické doktríny aplikovány vcelku bez problémů a přirozeně. Důvodem je 

zřejmě fakt, že věci hmotného světa bez výjimek podléhají principům přírodních zákonů. 

Metodologie vědeckého popisu a zkoumání těchto přírodních zákonů typicky například 

z oblasti mechaniky, balistiky, chemie aj. se běžně opírá o empirický způsob ověřování 

hypotéz.  A tento  empirický  přístup  v metodologii  přírodních  věd  přirozeně  odpovídá 

zásadám pragmatické doktríny.  Závěry činěné znalci  z oborů těchto věd,  se  zákonem 

postulovanou  důvěrou  v jejich  spolehlivost,  tudíž  nejsou  během  soudního  poznávání 

zpravidla  zpochybňovány.  A to  pokud  je  míra  jejich  vědecké  průkaznosti  dostatečně 

vysoká neboli pokud jsou závěry soudního poznání opřené o poznatky uznávané v rámci 

té které vědecké disciplíny jako pravdivé a obecně přijímané.231 Míra důkazu je tak  de 

facto stanovena uznávanou metodologií konkrétních vědeckých disciplín.

Přesto se i při hodnocení věcných důkazních prostředků najdou takové, u nichž 

se  projeví  mýtus  podstaty,  neboť v příslušných vědních  disciplínách není  dosud plně 

konstituována  obecně  přijímaná  ontologická  interpretace  konkrétních  příčinných 

souvislostí,  v důsledku  čehož  jsou  zpochybňovány  i  samotné  empirické  závěry. 

Typickým  příkladem  jsou  pachové  stopy,  které  z hlediska  empirického  jsou  zcela 

funkčním důkazním materiálem a jakožto zdroj poznání se nijak výrazně neliší od jiných 

poznatků  kriminalistiky.232 Problémem  je  však  to,  že  důkazní  kauzalita  se  opírá 

o dovednosti speciálně cvičených psů, a ačkoliv jejich praktické fungování při dodržení 

přísně  stanovených  podmínek  je  nesporné,  věda  dosud  díky  ohromující  chemické 

komplexnosti  pachových  stop  nedokázala  popsat  mechanismus  psího  rozhodování, 

natožpak  aby  jej  byla  schopna  nahradit  uměle,  pomocí  detekčních  přístrojů.233 

V důsledku toho přetrvává nedůvěra a skeptický pohled na uplatňování pachových stop 

coby důkazů u soudu. V současné době jsou odorologické stopy přípustné pouze jako 

nepřímý  důkaz,  přičemž  z funkčního  hlediska  se  nijak  neliší  například  od  stop 

povýstřelových zplodin.234 

231 Za typickou ukázku takovéhoto poznatku může sloužit stupnice tvrdosti minerálů v chemii, na základě níž 
například může soud konstatovat, že skleněným střepem nebylo možno perforovat kovovou desku apod.

232 K metodám pachové identifikace konkrétněji viz např. STRAUS, Jiří a Martin KLOUBEK. 
Kriminalistická odorologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-
238-7.

233 Viz nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1098/15, op. cit.
234 Viz nález Ústavního soudu ze dne 4. 3. 1998, sp. zn. I. ÚS 394/97 (N 28/10 SbNU 179) a obdobně 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2013, sp. zn. 4 Tz 107/2002. 
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Fyzické osoby mohou být za určitých okolností také považovány za nevědomé 

či  materiální  nositele  důkazních  prostředků,  neboť  v rovině  fyzikální,  biologické  či 

chemické rovněž působí na externí svět i na sebe samotné a jakožto hmotné subjekty 

rovněž  podléhají  přírodním  zákonitostem  jako  předměty  neživé.  Toto  fungování 

v zákonitostech  přírodního světa  je opět  dobře vědecky zdokumentované a  průkazné. 

Ovšem hodnocení fyzických osob jakožto vědomých nositelů důkazních prostředků je 

zdánlivě komplikovanější. A to především díky podobě, jakou jsou soudem poznáváni. 

Jak  jsme  popsali  výše,  toto  poznání  probíhá  formou interakce,  kdy  samotní  nositelé 

důkazních  prostředků  nefigurují  pouze  jako  pasivní  předměty  pozorování,  nýbrž  do 

tohoto  procesu  aktivně  zasahují  a  ovlivňují  ho.  Díky  této  vlastnosti  se  získávané 

poznatky  neboli  informace  zprostředkované  výslechem osob  u soudu,  zdají  být  vždy 

nejisté, neboť se nepředpokládá v interakci s osobami zákonitost obdobná zákonitostem 

přírodním.

Oboustranně  aktivní  interakce  probíhá  v případě  vědomých  důkazních 

prostředků  ve  dvou  rovinách.  Konkrétní  poznávání  má,  jak  víme,  obvykle  podobu 

výslechu,  získávání  informací  se  tak  děje  především přímou  formou,  tedy  zpravidla 

verbální  komunikací,  pro  jejíž  noetickou analýzu hraje  zásadní  význam obsah a  styl 

vyjádření.  Vedle toho existuje  však ještě  doprovodná forma nepřímá,  jež je mnohem 

komplexnější  a na níž nejmarkantnější  podíl  mají  projevy označované souhrnně jako 

komunikace neverbální. A zdá se, že věda zabývající  se lidskou psychikou a lidským 

chováním  neodhalila  v těchto  formách  komunikace  obecně  uznávanou  zákonitost. 

Přesnější je ovšem fakt, že takovýchto zákonitostí je postulováno mnoho, přičemž pouze 

postrádají konsensuální univerzalitu, obdobnou univerzalitě přírodních zákonů. Důsledné 

aplikování pragmatické doktríny nás však opět upozorní na klam, kterým se necháváme 

svést. Přírodní zákonitosti se pokoušejí o jakýsi výklad podstaty jevů. Tento výklad je 

však vždy budován na základě opakované zkušenosti  neboli experimentu. Jakkoliv je 

posléze  doktrinální  výklad  podstaty  některého  přírodního  jevu  obecně  přijímán  jako 

pravdivý,  může  být  pochopitelně  mylný.  Ovšem  jeho  empirický  základ  je 

nezpochybnitelný a jeho případná nesprávná interpretace mu nic na pravdivosti neubírá,  

ačkoliv  tato  není  při  současném  vědeckém  pokroku  v oblasti  přírodních  věd  již 

zpochybňována.  Stejný  princip  však  musí  platit  i  v případě  psychologických  nauk, 

alespoň  z pohledu  poznávání  v právu.  Tedy  pokud  závěry  behaviorální  psychologie 
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konstatují pouze určitá empirická fakta, nelze se na ně z hlediska pragmatické doktríny 

nespolehnout.  Jediný  rozdíl  je  v tom,  že  interpretace  těchto  empirických  faktů  je 

v psychologii,  oproti  vědám  jako  je  fyzika  či  chemie,  mnohem  méně  jednotná; 

psychologické  vědy  se  stále  nacházejí  v období  relativně  převratných  a  bouřlivých 

proměn  svých  paradigmat  daných  poměrnou  novostí  těchto  disciplín.  Jinak  řečeno, 

objevuje se mnoho různých, mnohdy dokonce protichůdných interpretací těch samých 

empirických zjištění. Proto se často závěry věd o psychice člověka zdají málo průkazné a 

pro  poznání  v právu  špatně  uchopitelné.  Ovšem pro  poznání  v právu  musí  platit,  že 

různost interpretací neubírá nic na hodnotě empiricky zjištěných poznatků. A takovéto 

poznatky jsou samozřejmě z hlediska pragmatické doktríny výborně použitelné. Bude-li 

tedy  možné  najít  v oboru  behaviorální  psychologie  bázi  experimentálně  ověřených 

zákonitosti v lidském chování, využitelných pro poznání soudu, přičemž obstojí ve světle 

požadavků  pragmatické  doktríny,  bude  je  muset  soudní  praxe  poznávání  v právu 

zohlednit a závěry učiněné na jejich základě přijmout stejně závazně a důsledně jako 

poznatky přírodních věd. Přičemž z pohledu soudního poznávání bude irelevantní, jak 

bude  vykládána  podstata  těchto  zákonitostí  nebo  jak  budou  tyto  zákonitosti 

zdůvodňovány a zda tyto interpretace budou univerzálně přijímány, či nikoliv.

4.1.2. Zákonitosti odhalené psychologickými vědami

Zdá se, že moderní psychologické výzkumy skutečně dávají za pravdu našim 

úvahám,  minimálně  v oblasti  nepřímé  komunikace.  Poměrně  důkladné  behaviorální 

experimenty napříč různými národy i kulturami odhalily zákonitosti v projevech chování, 

které pochopitelně neplatí jen při komunikaci soudu s ostatními osobami v řízení, jichž 

však  může  soud  při  svém  poznávání  vědomých  důkazních  prostředků  velmi  dobře 

využít.235 Naprostá většina neverbální složky komunikace probíhá automaticky a zračí se 

v ní převážně postoj, názory a emocionální rozpoložení mluvčího. Jinak řečeno, touto 

neverbální  komunikací  mluvčí  nezáměrně  sděluje  spoustu  dalších  doprovodných 

informací,  které  uvádějí  obsah  verbální  komunikace  do  přesnějšího  kontextu.  Bez 

vnímání  obou  těchto  složek  dojde  u příjemce  k obdobnému  ochuzení,  jako  když  se 

235 Detailně se lze se základními experimenty a jejich závěry seznámit např. v publikaci EKMAN, Paul, 
Wallace V. FRIESEN a Phoebe ELLSWORTH. Emotion in The Human Face: Guide-lines for Research 
And An Integration of Findings. New York: Pergamon Press, 1972. ISBN 0080166431.
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například určité  sdělení  předá písemně,  pročež se  z něj  ztratí  veškerá  melodie  hlasu, 

záměrná gesta atd., čímž přestane být jasné, co je například řečeno v nadsázce, ironicky 

apod. Při svých výzkumech psychologové popsali šest základních emocionálních rovin, 

které  člověk  může  prožívat  jako  odchylku  od  neutrálního  stavu.  Jedná  se  o strach, 

překvapení,  zlost,  radost,  smutek  a  opovržení.236 Pochopitelně  se  zpravidla  nejedná 

o zážitek určité emoce v jejím izolovaném prototypickém stavu. Přesto jsou její projevy 

výrazné a obvykle dobře detekovatelné. Emoce překvapení může typicky doplnit radost,  

či  naopak  strach,  emoci  opovržení  pocit  zlosti  apod.  Ačkoliv  tedy  existuje  mnoho 

různých variant a kombinací prožitků emocí, jedná se o konečnou sumu a bylo zjištěno, 

že projev všech těchto emočních zážitků v neverbální komunikaci  je do značné míry 

univerzální a sdílený napříč pohlavími, kulturami i rasami, a tedy z pohledu empirického 

zkoumání velmi dobře popsatelný a doložitelný.237 Opakované experimenty a výzkumy 

potvrzují  jednoznačnost  tohoto  závěru.  Ačkoliv  můžeme  dále  pochybovat  o podstatě 

vzniku a povaze emocí, jejich projevech a účincích, je empiricky nezpochybnitelné, že 

ve  fyziologii  tváře  a  v tělesných  projevech  během  komunikace  se  projevují  stejně 

univerzálně a lze je stejně dobře dokumentovat, jako se například projevuje zlomenina 

končetiny na fyziologii těla.

Lidská  komunikace  zcela  evidentně  v naprosté  většině  případů  není  prostá 

emocionálního prožitku, jenž ji svými projevy doprovází, což pochopitelně platí o to více 

pro  komunikaci  vyslýchaného  subjektu  u soudu.  I  tento  subjekt  prochází  různými 

krátkými či dlouhými, intenzivními či povrchními emocemi. A tyto emoční zážitky se 

projevují  ve  způsobu  jeho  komunikace  a  je  velmi  dobře  možné  je  zachycovat  a 

vyhodnocovat.238 Je zřejmé, že hlavním zdrojem emočního prožitku vyslýchané osoby je 

jeho vztah k tomu, co vypovídá. Neboli k tomu, zda říká, nebo neříká pravdu. Člověk 

tedy prostřednictvím projevu emocionality ve své řeči i ve své neverbální komunikaci 

dává najevo mimo jiné, zda on sám považuje informace, které předává při výslechu, za 

pravdivé, nebo za lživé.239 Tento projev samozřejmě není přímočarý, nýbrž dovozuje se 

236 Viz EKMAN, Paul a Wallace V. FRIESEN. Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from 
Facial Clues. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975. ISBN 0-13-938175-9, str. 22.

237 Srov. např. EKMAN, Paul. Telling Lies: Clues to Deceit in The Marketplace, Politics And Marriage. New 
York: W.W. Norton, 1992. ISBN 0-393-30872-3, str. 80 an.

238 Viz COLLETT, Peter. The Book of Tells: How to Read People's Minds by Their Actions. Toronto: Bantam 
Books, 2004. ISBN 0553814591, str. 11.

239 Ibid., str. 14 – 15.
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z projevu  a  kombinací  různých  emocí.  Například  zcela  evidentní  a  relativně  snadno 

odhalitelný  záblesk  emoce  překvapení  ve  tváři  vypovídající  osoby  při  konfrontaci 

potvrzuje pravdivost její výpovědi, že nikdy neviděla inkriminovanou osobu. Pro úplné a 

přesné  poznání  soudu  by  tak  měla  být  ideálně  každá  výpověď  osoby  před  soudem 

posuzována  nejen  v kontextu  všech  výpovědí  a  vůbec  všech  ostatních  důkazních 

prostředků, ale měla by být zkoumána podrobně a přesně z hlediska své individuální 

podoby, z hlediska toho, zda se vypovídající osoba projevuje tak, že své výpovědi sama 

věří, či naopak o ní pochybuje. Dle našeho názoru nepostačuje pouhé konstatování, že 

výpověď je nedůvěryhodná například vzhledem k nedůvěryhodnosti osoby vypovídající. 

Závěry  o nedůvěryhodnosti  výpovědi  je  třeba  odůvodnit  minimálně  ve  smyslu  výše 

nastíněném, tím bude dle našeho názoru rovněž učiněno zadost zásadě hodnocení důkazů 

jak jednotlivě, tak v jejich vzájemné souvislosti.

Složitější bude zřejmě analýza druhého komunikačního kanálu, kterým osoba 

interaguje  s vyslýchajícím  soudem.  Tím  se  myslí  nalezení  zákonitostí  v samotném 

řečovém  obsahu,  kterým  jsou  informace  předávány.  Zde  panuje  méně  výrazné 

přesvědčení o průkaznosti poznání, neboť statistické výsledky nejsou dosud podloženy 

tak  významnými  experimenty,  jako  je  tomu  v případě  neverbálních  projevů.  Přesto 

existuje  i  zde  řada  odborníků,  kteří  jsou  přesvědčeni  o analogických  možnostech 

zkoumání  obsahu  výpovědí  a  jejich  korelace  se  vztahem  vypovídající  osoby 

k pravdivosti toho, co říká.240 A minimálně tendence v pozorovaných výsledcích vypadají 

velice slibně.

Je  zřejmé,  že  skutečné  provedení  a  uplatňování  těchto  závěrů  a  dodržení 

vyslovených požadavků na poznání je z hlediska praktického poměrně náročné. Ideálem 

by bylo zhodnocení každé výpovědi znalcem z oboru behaviorální psychologie, nejlépe 

přímým pozorováním výpovědi  a  následnou detailní  analýzou jejího záznamu.  To by 

bylo  však  zřejmě  neúměrně  zatěžující  nejen  pro  chod  soudu,  ale  například  také  pro 

vyšetřování trestné činnosti.  Nicméně i tak jsme přesvědčeni,  že nastíněný postup by 

bylo žádoucí aplikovat minimálně při výsleších klíčových svědků či obviněných či při 

vyšetřování nejzávažnější trestné činnosti. V méně závažných případech by zřejmě bylo 

možné  nahradit  soudně  znaleckou  činnost  například  konzultacemi  či  odbornými 

240 Viz HOUSTON, Philip. Odhalte lháře: návody, jak rozpoznat lež: podle bývalých důstojníků CIA. Praha: 
Práh, 2013. ISBN 978-80-7252-424-2, str. 29 an.
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vyjádřeními a také proškolením soudců v této oblasti, aby byli sami schopni alespoň na 

elementární úrovni učinit fundované závěry v této oblasti poznávání a neopírali se pouze 

o nepodložené efemérní dojmy. Současný stav, kdy je celá tato problematika poznávání 

prakticky  opomíjena  a  nahrazována  povrchními  a  intuitivními  závěry,  jež  jsou  spíše 

důsledkem než příčinou názoru na pravdivost výpovědi osob u soudu, však považujeme 

za  velmi  problematickou.  Z hlediska  de  lege  ferenda je  tak  jistě  možné  doporučit 

zákonodárci zohlednění této problematiky jednak v chystaných procesních kodexech, ale 

také například v připravovaném zákonu o soudních znalcích.241

4.2. Důsledek pragmatické doktríny pro pojem pravda

4.2.1. Pravda poznaná a pravda vytvořená

Pro úplnost je třeba dodat, že přijetí pragmatické doktríny poznávání v právu a 

její otevřená formulace má několik netriviálních a možná také překvapivých teoretických 

důsledků. Jedním z nejvýznamnějších je dopad na chápání filosofického pojmu pravda, 

respektive na jeho určité charakteristiky.  Obvykle je pravda vnímána jako vytoužený 

objektivní cíl poznání, cíl určitého hledání. Ovšem pravda poznaná soudem má charakter 

odlišný.  Nelze  ji  brát  jako  absolutní,  to  jsme  již  konstatovali.  Je  to  pravda  pouze 

pravděpodobná, svým způsobem nikoliv nalezená, nýbrž vytvořená. Je to pravda soudem 

nenalezena, nýbrž za pravdu označena, za pravdu dána, a to v důsledku nutnosti označit 

jeden z možných posuzovaných závěrů jako pravdivý.

Musíme  zde  však  přesto  hovořit  o pravdě,  poněvadž  nezpochybnitelnou 

charakteristikou pojmu pravda je určitá závaznost či autorita a bezpodmínečná platnost,  

již si zcela oprávněně nárokuje také pravda soudní. Neboť připustíme-li, že závěry soudu 

jsou  jen  pravděpodobné,  a  nebudeme  o nich  mluvit  jako  o pravdivých,  povede  to 

k relativizování soudních rozhodnutí a k jejich neustálému zpochybňování v nekonečné 

řádě různých námitek a protiargumentů.  To pochopitelně v zájmu fungování justice a 

konec konců i celé společnosti nelze připustit, a tudíž na pravomocně rozhodnuté spory 

musíme hledět a také hledíme jako na bezpečně poznané a pravdivé. Ačkoliv, jak již 

241 Viz Zákony o znalcích a tlumočnících prošly vládou, podle premiéra jde o prioritu. [online]. [cit. 2017-12-
22]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/01/zakony-o-znalcich-a-tlumocnicich-prosly-vladou-
podle-premiera-jde-o-prioritu/.
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víme,  konkrétní  pravdy  poznané  soudem  fakticky  nemusí  být  absolutní  a  zcela 

objektivní,  nýbrž jsou „pouze“ vysoce pravděpodobné,  a  mohou tedy jako takové za 

určitých okolností doznat změny.242 Nejedná se tak o pravdu ani objektivní, ani absolutní 

a  trvalou,  nicméně  samotný  tento  poukaz  nemůže  být  důvodem  pro  zpochybňování 

soudních rozhodnutí. Vzniká nám tak jakýsi alternativní pojem pravdy, jež je pravdou 

nikoliv  nalezenou,  leč  právem  a  pro  právo  postulovanou,  pravdou  v zásadě 

nezpochybnitelnou,  leč  změnitelnou,  ovšem  pouze  na  podkladě  zákonných  důvodů, 

nikoliv na základě epistemologické nejistoty.

4.2.2. Pravda konsensuální a pravda užitečná

Budeme-li  na  pravdu  nalezenou soudem hledět  skrze  perspektivu  motivace 

jejího hledání, tedy nutnosti rozhodnout o tom, co je po právu, a co naopak není, tedy 

skrze imperativ, který je jádrem pragmatické doktríny, neboť umožňuje volbu dogmat 

poznání pragmatické doktríny učinit objektivní, dojdeme k charakteristice soudní pravdy 

jakožto pravdy užitečné, a v důsledku toho pravdy konsensuální. Nalezení soudní pravdy 

je beze sporu podmínka fungování společnosti a dodržování práva.243 A poněvadž právní 

fungování  společnosti  je  zájmem  celku,  na  kterém  se  nepochybně  shodne  převážná 

většina jednotlivců tvořící společenství, lze soudní pravdu považovat za konsensuální.  

V důsledku toho pak na ve své podstatě nelze na závěr soudu pohlížet jako na nesprávný, 

pokud  se  řídil  pravidly,  která  jsou  rovněž  výsledkem  konsensu  neboli  pravidly 

pragmatické doktríny, a to ani v případě, že by její závěry odporovaly závěrům poznání 

činěným na základě jiné epistemologické metodologie.

4.2.3. Pravda formální, materiální a pravděpodobná

Přijmeme-li  jako faktické, že soudem poznaná pravda není nikdy absolutní, 

nýbrž vždy pouze pravděpodobná, je třeba vypořádat se s námitkou, že taková pravda je 

pravdou toliko formální. Takový závěr by však byl samozřejmě v rozporu s požadavkem 

formulovaným v principu materiální pravdy, jenž je nezpochybnitelnou součástí českých 

242 Typicky úspěšnou aplikací mimořádných opravných prostředků. Viz např. § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 
Sb. občanský soudní řád.

243 Viz HOLLÄNDER, Pavel., op. cit., str. 80 an.
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procesních kodexů.244 Protikladnost pojmů materiální a formální pravdy se dle našeho 

mínění  nepřekrývá  s kontrapozicí  pravdy  absolutní  a  pravdy  toliko  pravděpodobné. 

Pomineme-li fakt, že pravda absolutní je – z pohledu možnosti svého odhalení – pouhou 

chimérou,  lze  říci,  že  materiálně  i  formálně  pojímaná  pravda  je  vždy  také  pravda 

pravděpodobná.  Nelze  učinit  rovnítko  mezi  pravdou  absolutní  a  pravdou  materiální. 

Rozdíl  formálnosti  a  materiálnosti  poznání soudem spočívá v tom, zda soud poznává 

využívaje v plné míře zásady pragmatické doktríny bez ohledu na splnění formálních 

podmínek  procesního  řízení,  nebo  při  nesplnění  určitých  formálních  požadavků  se 

spokojí pouze s omezenými indiciemi, na základě nichž je oprávněn závazně rozhodnout, 

a tedy označit určité skutečnosti za poznané. Instituty právní fikce a právních domněnek 

jsou  klasické  příklady  nalezení  formální  pravdy.  Jejich  pravdivost  založená  na 

pravděpodobnosti  je  zřejmá.  Stejně  tak  například  institut  rozsudku  pro  zmeškání 

v civilním řízení, příkazní řízení aj.245 V těchto případech se uplatňuje princip formální 

pravdy. Pokud však poznání proběhne bez využití těchto institutů, a to co nejpečlivěji za 

plného dodržení principů pragmatické doktríny, nelze hovořit o pravdě formální, ač jsou 

závěry soudu rovněž založené na pravděpodobnosti.

4.2.4. Pravda relativní

Závěrem úvah o důsledcích pragmatické doktríny se ještě zastavme u pojmu 

relativní pravda, jenž je často vykládán poněkud zkresleně a mnohdy užíván pejorativně. 

Relativnost pravdy má, pozorováno prizmatem našich zkoumání, několik poloh. Předně 

nelze chápat  relativnost  nalezené pravdy prostřednictvím soudního poznání jako fakt, 

který popírá objektivní či absolutní poznání. Jak jsme již naznačili výše, skeptická kritika 

poznání,  z níž vychází poznání v právu, v žádném případě nepopírá možnost nalezení 

objektivní pravdy, natožpak aby popírala samu její existenci. Skeptická analýza poznání 

říká pouze to, že našimi poznávacími schopnostmi nebudeme nikdy s jistotou schopni 

říct, zda konkrétně nalezená pravda je pravdou objektivní, či nikoliv. A to samozřejmě 

neznamená, že nalezená pravda nemůže být reálně pravdou objektivní.

244 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ., op. cit., str. 79 an., obdobně FENYK, Jaroslav, Tomáš 
GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ., op. cit.., str. 110 an. Dále srov. ŠÁMAL, Pavel., op. cit., str. 281 an.

245 Viz § 153b odst. 1 či § 172 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád.
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Druhý rys relativnosti pravdy v soudním poznání je dán charakterem soudního 

řízení,  které  bývá zásadně sporem dvou stran,  mezi  jejichž verzemi toho,  co má být 

pravdou, nezávislý arbitr rozhoduje, co bude za pravdu označeno. V důsledku zásady, že 

soudy jsou zpravidla oprávněny o naprosté většině otázek rozhodnout samy a nezávisle, 

a principu, který říká, že soudní rozhodnutí je zásadně závazné inter partes, je nalezená 

pravda relativní v tom smyslu,  že je pravdou toliko pro nezávislý poznávající  soud a 

v konkrétním  případě  zároveň  pravdou  pouze  mezi  dvěma  spořícími  se  stranami.246 

Doplňme,  že  tento  projev  relativnosti  pravdy  je  –  vedle  gnozeologických  důvodů  – 

rovněž  důvodem  neabsolutnosti  soudního  poznání.  Spornému  charakteru  soudního 

poznání je vždy imanentní protiklad dvou možných verzí pravdy, mezi kterými je  de 

facto voleno. A tím je již od počátku zaseto minimálně semínko pochybnosti, neboť již 

od  počátku existuje  alternativa  k závěru  soudu,  ať  už je  jakýkoliv.  Oproti  obecnému 

poznání,  kdy  neznámé  proměňujeme  ve  známé,  při  poznání  v právu  označujeme  za 

pravdivou  jednu  ze  dvou  předestřených,  a  tedy  svým  způsobem  předpoznaných 

alternativ.  Tento  aspekt  se  pochopitelně  reálně  projevuje  tím,  že  obě  strany  se  – 

v naprosté většině případů – snaží poskytovat důkazní oporu svým tvrzením. To fakticky 

znamená, že soudu jsou poskytovány dva zdroje poznání, přičemž soud si samozřejmě 

nevybírá  původ  svého  poznání,  nýbrž  usuzuje  na  základě  souhrnu  obou  zdrojů.  Či  

přesněji  řečeno,  poznávání  soudem  není  proces  budovaný  na  podkladu,  který  je 

kompaktní, naopak si mnohdy protiřečí a vzájemně odporuje, pročež součástí soudního 

poznání je též poznání, které z protiřečících si důkazů a tvrzení jsou relevantní a které 

pouze účelové.

Zajímavý  rys  relativnosti  pravdy  se  vztahuje  k pravdivosti  informace 

předávané důkazním prostředkem, konkrétněji řečeno pravdivosti výpovědi osob u soudu 

z hlediska jejich posuzování a hodnocení na základě poznatků behaviorální psychologie. 

Je totiž potřeba si uvědomit, že touto metodou se nezjišťuje pravda totožná s poznáním 

soudu, nýbrž pravda, kterou považuje za pravdivou vyslýchaná či vypovídající osoba na 

základě svého vlastního noetického vztahu k poznávané skutečnosti. Pokud tedy bude 

246 Tato striktní relativnost však není zdaleka absolutní. Rozhodnutí Ústavního soudu jsou obecně závazná 
pro všechny, některé právní otázky v důsledku výlučné pravomoci si soud nemůže posoudit sám a musí 
brát za své závěry soudu jiného a v neposlední řadě existuje zásada rei iudicata, jež o pravomocně 
rozhodnuté věci neumožňuje rozhodovat znovu. Srov. čl. 89 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava 
České republiky.
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například  svědkova  výpověď  zcela  v rozporu  s ostatními  zjištěnými  skutečnostmi,  a 

přesto bude svědek vypovídat tak, jako by to byla pravda, znamená to, že nelže, neboť 

pro něho je jeho verze pravdivá, pokud je o její pravdivosti skutečně přesvědčen.247

247 Viz EKMAN, Paul. 1992., op. cit., str. 26.
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ZÁVĚR

Domníváme se, že se v rámci našich analýz povedlo učinit několik závěrů, jež 

nejsou po našem soudu příliš překvapivé, či dokonce zlomové, zároveň však nejsou – jak 

si  troufáme  doufat  –  bez  jisté  zajímavosti  a  též  určitého  přínosu.  V předloženém 

zkoumání  jsme  zprvu  doufali  nalézt  obecné  axiomy  poznání,  které  by  bylo  možné 

aplikovat  také  na  poznávání  právně  relevantních  okolností.  Bylo  totiž  zřejmé,  že 

v důsledku  nenahodilosti  poznání  musí  být  proces  poznávání  normován  určitými 

zákonitostmi.  Dospěli  jsme  však  ke  skeptickému  závěru;  lidské  epistémé vychází 

z apriorně zvolených dogmat, jež dopředu tvoří určitý epistemologický model, který však 

predestinuje  poznávanou  pravdu  a  není  s to  ji  obhájit  vůči  jiným  gnozeologickým 

modelům.  Smyslem obecného  poznávání  je  nalezení  objektivní  pravdy,  nezávislé  na 

poznávajícím subjektu. Skeptický závěr však vedl ke konstatování, že se nelze objektivní 

pravdy  dobrat,  či  přesněji  řečeno,  není  jak  ověřit,  zda  zvoleným  epistemologickým 

modelem nalezená pravda je skutečně objektivní. 

Ukázalo se ovšem, že pro první  složku právní  noetiky,  tedy pro poznávání 

práva neboli  pro  nauku o právní  interpretaci,  není  paradox poznání  poznání  určující, 

neboť v tomto případě je poznáván fenomén, který stvořil sám člověk, a to způsobem, 

který k tomu sám navrhl, tedy právním jazykem, terminologií i právní logikou. Nejde tak 

de facto o nové poznávání něčeho neznámého, jako spíš o určité – řečeno s Platónem – 

rozpomínání. 

Skeptické závěry poznání se však ukázaly nebýt paralyzující ani pro druhou 

složku právní noetiky,  tedy pro poznávání v právu v užším smyslu neboli  pro soudní 

rozhodování. Jakkoliv nelze nalézt univerzální axiomy poznávání, lze se omezit pouze na 

oblast  soudního  dokazování  a  pro  ni  se  snažit  formulovat  výlučný  systém  právní 

gnozeologie  odvozený  od  specifik  poznávání  v právu.  Soud  poznává  nikoliv  kvůli 

poznání objektivní pravdy, ale proto, aby rozhodl a tím normoval společenské vztahy.  

Soud rovněž nepoznává podstatu jevů, nýbrž pouze fakta svědčící o jejich existenci, či 

neexistenci  v minulosti,  s čímž  spojuje  důsledky  plynoucí  z aplikovaných  norem. 

Na těchto  praktických  potřebách  bylo  možné  zbudovat  výlučnou  teorii  poznávání 

v právu, jíž můžeme nazvat pragmatickou doktrínu a jež je mnohdy mlčky a možná ne 
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vždy důsledně zdrojem soudní aplikace práva. Jsme přesvědčeni, že se nám tak podařilo 

nalézt  a  formulovat  přijatelné  a  především intuitivně  přijímané  axiomy poznávání  či 

sdílená teoretická východiska, jež můžeme shrnout následovně:

Pragmatická doktrína je teorií soudního poznávání mimoprávních skutečností 

rozhodných  pro  aplikaci  právní  normy,  a  tedy  pro  rozhodnutí  soudu;  základem 

funkčnosti pragmatické doktríny jsou dva principy: princip důkazní kauzality a princip 

indukce. V rámci procesních předpisů bývá minimum požadavků doktríny formulováno 

jako  zásady  dokazování.  Dokázáním  je  tak  možno  rozumět  zprostředkované 

pravděpodobnostní poznání toho, zda rozhodná skutečnost v minulosti nastala, či nikoliv. 

Závěry  tohoto  poznání  jsou  vyvozovány  na  základě  opakovaných  zkušeností 

s následnostmi  proměn  světa,  což  lze  chápat  jako zvláštní  princip  důkazní  kauzality. 

Opakovaná zkušenost pak tvoří určitou stupňující se míru pravděpodobnosti – chápanou 

noeticky, nikoliv matematicky – existence důkazní kauzality, přičemž je úkolem soudu 

zhodnotit,  zda  je  tato  míra  pravděpodobnosti  nebo  též  míra  důkazu  dostatečná  pro 

konstatování,  že skutečnost – z pohledu práva – nastala,  či  nikoliv.  Toto je projevem 

principu  indukce.  V individuální  věci  je  stupeň  vnitřního  přesvědčení  konkrétního 

soudce  o pravdivosti  svých  závěrů,  v důsledku  zásady  volného  hodnocení  důkazů, 

podmíněn dosažením praktické jistoty poskytující spolehlivé závěry, tedy jistoty opřené 

o zkušenost s praktickým fungováním světa. V důsledku mimořádného dopadu trestního 

práva do života adresátů práva a z toho plynoucího principu in dubio pro reo pro řízení 

trestní  platí  požadavek  o stupeň  vyšší,  kdy  jistota  nesmí  připustit  jakékoliv  důvodné 

pochybnosti čili pochybnosti založené na jakémkoliv teoreticky možném předpokladu, 

jenž  by  našel  oporu  v průběhu  soudního  poznávání,  neboli  závěry  soudu  musí  být 

prokázány  na  úrovni  nejvyššího  možného  stupně  lidského  poznání,  jak  požaduje 

judikatura. Nalezením a formulováním axiomů soudního poznání jsme potvrdili platnost 

úvodní hypotézy našeho zkoumání.

V rámci  úsilí  konstruovat  pragmatickou  doktrínu  se  nám  podařilo  osvětlit 

některá problematická místa poznávání v právu, jež jsou důsledkem dosavadního spíše 

intuitivního pojetí soudního poznání a jež se týkají nejednotného či nesystematického 

hodnocení určitých druhů důkazních prostředků, především výpovědí osob před soudem. 

Jak jsme ukázali, pragmatická doktrína má být univerzální právní naukou o poznávání, 

tudíž ji musí být možno aplikovat na všechny druhy důkazních prostředků stejně. To se  

74



ukázalo  jako  oprávněné,  neboť  principy  empirického  poznání  založeného  čistě  na 

evidenci souslednosti dvou jevů jsou dobře použitelné nejen v rámci poznatků přírodních 

věd, ale rovněž pro hodnocení lidské komunikační interakce a jejích projevů. Přísnou 

aplikací pragmatické doktríny tak byla navržena podoba soudního poznávání, kterou by 

bylo  de  lege  ferenda žádoucí  zohlednit  v rekodifikačních  snahách,  byť  z hlediska 

praktického fungování bylo poukázáno na související  obtíže. Tím jsme rovněž učinili  

zadost hypotéze druhé. 

Nezanedbatelným důsledkem formulace  pozitivní  teorie  právní  gnozeologie 

pak  byla  nutnost  blíže  vymezit  pojem  pravda  a  nastínit  jeho  chápání  v systému 

pragmatické  doktríny,  neboť  na  pravdu  lze  v tomto  systému  nahlížet  z rozličných 

perspektiv. Pojednali jsme tak o pravdě materiální, formální a pravděpodobné, a dále o 

jejím relativním, konsensuálním, utilitárním i postulátovém charakteru. Přirozeně nelze 

brát  tyto  úvahy  jako  nezpochybnitelné,  nýbrž  spíše  jako  podněty  k zamyšlení, 

napomáhající k hlubšímu pochopení tohoto klíčového prvku každé noetické nauky.
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GNOZEOLOGICKÉ ASPEKTY APLIKACE PRÁVA

ABSTRAKT

Předkládané  zkoumání  Gnozeologické  aspekty  aplikace  práva  se  zabývá 

poznáváním  během  soudního  rozhodování,  v pozitivním  právu  označovanou  jako 

dokazování.  Práce se však neomezuje na platné důkazní  právo, spíše se soustředí na 

teorii  soudního  poznávání  stojící  v pozadí  důkazního  práva,  a  to  ne  vždy  na  jasně 

formulovaných základech. Tyto základy či axiomy teorie poznání v právu se předkládané 

zkoumání  snaží  odkrýt  a  explicitně  formulovat.  Vedle  úvodní  kapitoly,  představující 

strukturu a záměr zkoumání, a kapitoly závěrečné, shrnující provedené úvahy, je analýza 

rozdělena do čtyř částí. V kapitole nazvané Prolegomena k teorii poznání je představena 

obecná  problematika  filosofie  poznání  na pozadí  kritiky  víry  v možnost  objektivního 

poznání  –  ať  už  empirického či  racionálního –  a  má posloužit  jako východisko pro 

analýzu svébytné právní gnozeologie. Následující kapitola Specifika poznávání v právu 

je vedena deskriptivně a snaží se zevrubně prozkoumat soudní poznávání a popsat jeho 

základní  atributy  především na základě  odlišností,  které  vymezují  poznávání  v právu 

vůči  obecnému  poznání.  Prostor  je  rovněž  věnován  komparaci  platných  procesních 

předpisů  napříč  právními  odvětvími  a  jejich  přístupu  k úpravě  zkoumaných  otázek. 

Kapitola nazvaná Pragmatická doktrína se posléze pokouší o syntézu a určité zobecnění 

závěrů z předchozích úvah a na tomto podkladu se pokouší formulovat obecně platnou a 

přijímanou  teorii  poznání  v právu  a  její  axiomy.  Navazující  kapitola  Důsledky 

pragmatické  doktríny  poukazuje  jednak  na  zásadní  filosofické  důsledky  pro  pojem 

pravda,  vyplývající  z provedených  úvah  a  z konstituování  pragmatické  doktríny,  a 

zároveň předkládá některé úvahy  de lege ferenda v otázkách uplatňování a hodnocení 

určitých druhů důkazních prostředků, motivované především nedůsledností v naplňování 

pragmatické doktríny dosavadní soudní praxí. 

Diplomová práce byla vypracována jako součást projektu č. 260359 v rámci 

Specifického vysokoškolského výzkumu 2017 a základem jí  byl text seminární práce 

Poznáváme pravdu, nebo ji tvoříme?, vypracovaný autorem v rámci Studentské vědecké 

odborné činnosti v roce 2016.
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GNOSEOLOGICAL IMPLICATIONS OF LAW APPLICATION

SUMMARY

This diploma thesis Gnoseological implication of law application inquires the 

epistemology of judicial decisions, known as proving. The work does not confine itself 

to mere law rules of proving before the court; rather it focuses on the comprehensive  

theory of the judicial cognition, which dwells in the proving law basis is not always 

clearly  defined.  These  basis  or  axioms of  law epistemology are  to  be exploited  and 

clarified by our paper. Except the introduction and the final conclusion, the analyses are 

divided  into  four  chapters.  The  chapter  Prolegomena  k teorii  poznání explores  the 

general  cognition  philosophy  with  references  to  the  critical  reflection  of  the  (both 

empirical  and rational)  cognitional  possibilities.  It  is  supposed to  be a  source of  the 

scrutiny of  the special  judicial  cognition.  The following chapter  Specifika  poznávání  

v právu uses  the descriptive method to study the main characteristics  of  the specific 

judicial cognition as long as they differ from the characteristics of the general cognition. 

The comparison of the theoretical and real law approach is also given a consideration.  

The  chapter  Pragmatická  doktrína is  trying  to  provide  integration  as  well  as  a 

generalization of the previous discoveries and in the conclusion it aims to provide clear  

and  explicit  gnoseological  theory  along  with  its  axioms.  Sequent  chapter  Důsledky 

pragmatické  doktríny deals  with  the idea  of  the truth  and its  role  in  the established 

pragmatic  doctrine.  Chapter  also depicts  some discrepancies  in  the judicial  approach 

towards proving and presents some contemplations de lege ferenda.

The  diploma  thesis  was  created  as  a  part  of  the  project  n. 260359  set  in 

SVV 2017 and its root is a paper Poznáváme pravdu, nebo ji tvoříme? which was set in 

SVOČ 2016.
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