Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Jiří David

Důkazní povinnost a povinnost tvrzení ve sporném řízení
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Katedra občanského práva
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 1. dubna 2017

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla použita
k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 1. dubna 2017

Jiří David

Poděkování
Mé poděkování za vedení této diplomové práce a za umožnění volby individuálního
tématu patří prof. JUDr. Aleně Winterové, CSc. Své matce MUDr. Jitce Davidové
děkuji za trpělivou podporu v průběhu celého studia a své přítelkyni Bc. Monice
Brhlíkové za to, že mi nejen při psaní této práce byla a je oporou.

Obsah
Úvod..................................................................................................................................1
1. Nástin historického vývoje............................................................................................3
2. Vymezení a rozsah důkazní povinnosti a povinnosti tvrzení ve sporném řízení........10
2.1. K pojmu povinnosti..............................................................................................10
2.2. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost.................................................................11
2.3. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno....................................................................12
2.3.1. Instituty usnadňující dokazování...................................................................15
2.4. Koncepce důkazního břemene..............................................................................17
2.4.1. Teorie prokazování skutečností právo zakládajících a vylučujících.............17
2.4.2. Teorie úplného skutkového stavu..................................................................17
2.4.3. Negativní teorie důkazní................................................................................18
2.4.4. Logické principy............................................................................................19
2.5. Dynamické pojetí břemene tvrzení a důkazního břemene...................................20
3. Postavení soudu při dokazování ve sporném řízení....................................................21
3.1. Poučovací povinnost soudu..................................................................................21
3.2. Rozhodování o provádění důkazů........................................................................26
3.2.1. Zvláštní způsoby dokazování a dožádání......................................................27
3.3. Volné hodnocení důkazů......................................................................................29
3.3.1. Problematika míry důkazu.............................................................................34
4. Důkazní povinnost a povinnost tvrzení v judikatuře...................................................35
4.1. Z judikatury Ústavního soudu..............................................................................36
4.2. Z judikatury Nejvyššího soudu.............................................................................39
5. Důkazní povinnost a povinnost tvrzení v právu Slovenské republiky........................44
6. Návrhy de lege ferenda................................................................................................46
Závěr................................................................................................................................48
Seznam zkratek................................................................................................................49
Použité zdroje..................................................................................................................50
Shrnutí.............................................................................................................................54
Abstract............................................................................................................................55

Klíčová slova...................................................................................................................56
Keywords.........................................................................................................................56

Úvod
„Soudce, jenž má rozhodnouti, na čí straně právo je, musí si dáti odpověď nejprve na
otázku, které skutečnosti jsou podle hmotného práva pro odůvodnění konečných návrhů
obou stran rozhodny, dále otázku, které z těchto rozhodných okolností jsou mezi
stranami sporny, a konečně, které z těchto sporných skutečností jsou pravdivy.“1
Svou diplomovou práci uvádím touto citací z učebnice československého
civilního práva procesního prof. Václava Hory, neboť ji považuji za zcela výstižné a
rovněž laické veřejnosti srozumitelné východisko pro dokazování ve sporném civilním
řízení.
Samo dokazování bývá v literatuře označováno jako páteř civilního procesu2.
Pro srozumitelnost, uvedení do problematiky a pochopení jeho účelu jej (poněkud
zjednodušeně) na tomto místě definuji jako zákonem upravený postup, kterým soud
poznává skutkový stav (tj. objektivní skutečnosti nastalé ve vnějším světě) v dané věci,
přičemž zásadně nelze připustit, aby tento skutkový stav zjišťoval jinak (jinými
prostředky), např. aby samosoudce byl v řízení zároveň svědkem. Zajímavými
otázkami, o nichž bude dále pojednáno, je v této souvislosti rovněž prokazování či
zjišťování tzv. negativních skutečností a koncepce zjišťování (skutečného) stavu věci ve
sporném civilním procesu.
Tato práce si neklade za cíl vyčerpat celou problematiku dokazování v rámci
civilního sporného řízení, její téma je užší a zahrnuje toliko dvě procesní povinnosti
účastníků, a to povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti (povinnost tvrzení) a k prokázání
těchto skutečností navrhovat, označovat a předkládat důkazy (povinnost důkazní). Mým
cílem je nicméně uvedené procesní instituty rovněž zasadit do širšího kontextu, zejména
se zohledněním judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu, která má značný dopad do
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praktické rozhodovací činnosti soudů. V příslušné kapitole také účinnou právní úpravu
zhodnotím a pokusím se formulovat návrhy de lege ferenda.
V rámci tohoto úvodu dále považuji za vhodné přiblížit čtenáři systematiku
předkládané práce. První kapitola poskytuje stručné vylíčení historického vývoje obou
procesních povinností v kontextu našeho právního řádu. Pojem uvedených povinností
bohužel není zcela určitý a ani v odborné literatuře nepanuje ohledně jejich definic
shoda, jak bude osvětleno v kapitole druhé, která rovněž pojedná o vztahu těchto
povinností k břemeni tvrzení a břemeni důkaznímu. Třetí kapitola je věnována
nezastupitelné úloze soudu při dokazování ve sporném řízení3, což se projevuje v jeho
povinnosti poučovat účastníky (poučovací povinnost soudu), povinnosti rozhodovat o
provádění důkazů a konečně též v aplikaci institutu volného hodnocení důkazů. Čtvrtá
kapitola poskytuje náhled do rozhodovací činnosti zejména Nejvyššího a Ústavního
soudu ČR ve vztahu k uvedenému tématu a k některým rozhodnutím těchto soudů se
rovněž kriticky vyjadřuje. Pátá kapitola si klade za cíl poznat a stručně vyložit úpravu
povinnosti tvrzení a důkazní povinnosti v právním řádu Slovenské republiky, přičemž
tato úprava je zároveň jedním ze zdrojů pro návrhy de lege ferenda – zejména ve vztahu
k systematice dnes účinného znění občanského soudního řádu – obsažené v kapitole
šesté.
Doufám, má diplomová práce přispěje k objasnění a pochopení ne zcela
vyjasněné a jednoznačné problematiky důkazní povinnosti a povinnosti tvrzení ve
sporném řízení.
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1. Nástin historického vývoje
Při zkoumání problematiky procesních povinností účastníků sporného řízení
nelze pominout alespoň stručný historický výklad včetně okolností vzniku a vývoje
těchto povinností. Je zřejmé, že v předstátních společnostech, ve starověku a po další
dlouhé období hrála ve společnosti rozhodující roli svémoc a právě svémoc byla
zpravidla jediným prostředkem4, kterým se člověk (občan) mohl domoci svých
(domnělých či skutečných) práv. I v tak vyspělém právním řádu, jakým bylo právo
římské, tento stav přetrvával po dlouhou dobu a teprve v období konce republiky či
začátku císařství vznikl tzv. Juliův zákon o soukromém násilí (lex Iulia de vi privata) 5,
když již předtím nicméně otázku svémoci a násilí řešil Zákon 12 desek, který stanovil
konkrétní pravidla a podmínky pro jeho použití, avšak takové jednání občanů
nezakazoval.
V římském právu zároveň platila zásada „kde není žalobce, tam není soudce“,
která znamenala, že soudy zásadně z vlastní iniciativy nikoho nestíhaly6. Aktivně
legitimován k podání žaloby byl pak zásadně poškozený a lze hovořit o vzniku
akuzačního principu v soudním řízení, přičemž veškerá odpovědnost za výsledek sporu
ležela pouze na účastnících, kteří byli svázáni přísnými a často velmi kazuistickými
pravidly. Žaloval-li tak například žalobce více, než na co měl nárok, dopouštěl se
pluspetice a ztrácel z tohoto důvodu při jako celek; žaloval-li naopak méně, bylo mu
přisouzeno méně a zůstávala mu možnost opětovně žalovat i zbytek nároku7.
S ohledem na další vývoj na našem území a zásadní historické milníky je nutno
zmínit vliv přirozeného práva, který vrcholí ve druhé polovině 18. století přijetím tzv.
tereziánského kodexu a následně za vlády Josefa II. v roce 1781 vydáním občanského
soudního řádu8, který byl první souvislou úpravou civilního procesu v Rakousku a
4
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zůstal v platnosti až do 90. let 18. století 9. Vrcholem a konečnou úpravou hmotněprávní
materie občanského práva se následně stal obecný rakouský občanský zákoník
(Algemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB), který byl vyhlášen 1. června 1811 a
začal platit od 1. ledna 181210. Následné novelizace pak tento zákoník především
modernizovaly a reflektovaly do něj vliv německého občanského zákoníku
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) z roku 190011. Z hlediska práva procesního byly po
dlouhém úsilí o úpravu Obecného soudního řádu josefínského přijaty tři základní
normy, a to norma jurisdikční, civilní řád soudní č. 113/1895 ř.z. a exekuční řád ze dne
1. srpna 189512. Nový procesní řád však nesplnil naděje na zefektivnění soudního řízení
a posílení právního vědomí. Řízení bylo trojstupňové, ústní, u nejvyššího soudu
písemné, ustoupila v něm zásada materiální pravdy, řízení bylo velmi formální a
v odvolacím řízení bylo nutné zastoupení advokátem (platil tedy tzv. advokátní
přímus)13. V období mezi historickými otřesy a milníky 20. století u nás v době první
republiky samozřejmě byly snahy o novou kodifikaci civilního procesu, které však
vyvrcholily vydáním toliko „Návrhu zákona o soudní příslušnosti a civilního soudního
řádu“ v roce 1931 a přijetím zákona o základních ustanoveních soudního řízení
nesporného č. 100/1931 Sb. z. a n.14 Období po druhé světové válce a po zániku
Protektorátu Čechy a Morava bylo uvozeno přijetím zákona č. 195/1946 Sb., který
definitivně zrušil použivatelnost všech předpisů, které byly po Mnichovu vydány pro
naše odtržená území a které byly vydány v době nesvobody pro území celého
Protektorátu15. Následně, pod vlivem nástupu KSČ k moci, bylo rozhodnuto o radikální
proměně československého práva v socialistickém duchu, což vyvrcholilo tzv.
právnickou dvouletkou16, jejímiž výsledky byly (mimo jiné) zákon o právu rodinném č.
265/1949 Sb., (střední) občanský zákoník č. 141/1950 Sb. a občanský soudní řád č.
142/1950 Sb.17 V další vlně pak – ještě před vydáním nového občanského zákoníku č.
9
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40/1964 Sb. – došlo k přijetí občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., který je účinný
dosud. Charakteristickými rysy „nového“ civilního procesu v socialistickém duchu bylo
zdůraznění role veřejného zájmu, což se projevovalo například v širokých možnostech
prokurátora zasahovat do řízení a zakotvením principů socialistické zákonnosti a
materiální pravdy, kdy soudce z úřední povinnosti zkoumal skutečný stav věci a nebyl
v tomto ohledu „omezován“ návrhy stran18, přičemž však nelze tvrdit, že by důkazní
břemeno měl soud19. Občanský soudní řád také opustil zásadu iudex ne eat ultra petita
partium, neboť výslovně dovolil soudu překročit návrhy účastníků v řízení, jež může být
zahájeno i bez návrhu, a v případech, v nichž způsob vypořádání vztahu mezi účastníky
vyplývá z právního předpisu20 (k tomu srov. dnešní dikci ustanovení § 153 odst. 2
o.s.ř.). Typickým rysem civilního řízení byla také snaha o minimalizaci procesního
formalismu21. Z hlediska zaměření této práce je na tomto místě vhodné porovnat znění
ustanovení § 5 a § 6 o.s.ř. v původně vyhlášeném znění:
§5
Soudy poskytují občanům i organizacím poučení o jejich právech a povinnostech,
pomáhají jim při uplatnění jejich práv a dbají všestranně o to, aby nikdo pro nedostatek
právních znalostí neutrpěl újmu.
§6
V řízení postupuje soud v součinnosti se všemi, kteří se účastní řízení, tak aby byl co
nejúčelněji zjištěn skutečný stav věci a aby ochrana práv byla rychlá a účinná.
se zněním po novele č. 519/1991 Sb.:
§5
Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

18
19

tamtéž, s. 571 a násl.
FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu.

Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 70
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§6
V řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana práv
byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly
spolehlivě zjištěny.
a se zněním účinným k dnešnímu dni:
§5
Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.
§6
V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby
ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné,
byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být
vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.
K uvedenému je nutno přičinit několik poznámek. Původní konstrukce
ustanovení § 5 o.s.ř., která zdůrazňovala, že nikdo nesmí utrpět újmu pro nedostatek
právních znalostí, byla opuštěna a zachovala se toliko povinnost soudu poučovat
účastníky o jejich procesních právech a povinnostech. Tato změna je zcela pochopitelná
z hlediska principu neznalost práva neomlouvá (ignorantia iuris non excusat), neboť
není a ani nemůže být úkolem soudu zkoumat úroveň právního vědomí či znalosti práva
na straně toho kterého z účastníků, neboť to je zjevně nemožné. Každý z účastníků ve
sporu vystupuje sám za sebe a nese odpovědnost ve formě procesních povinností a
břemen, jak o nich bude pojednáno níže. Soud pak účastníky poučuje jednak v rozsahu,
v němž mu to zákon výslovně ukládá, a jednak tam, kde to sám uzná za vhodné a
potřebné, což také bude vysvětleno a rozvedeno v příslušné kapitole.
Ještě zajímavější je v tomto ohledu vývoj ustanovení citovaného § 6. Původní
požadavek na zjištění skutečného stavu věci a rychlé a účinné ochrany práv byl opuštěn,
aby byly stejně rychle, účinně a také spolehlivě zjištěny skutečnosti mezi účastníky
sporné, které však následně mají být zjištěny spolehlivě „pouze“ podle míry účasti
účastníků. Autor práce tento vývoj považuje za základ problematiky procesních

6

povinností stran a úvod do jejich zkoumání, neboť uvedené ustanovení v sobě zahrnuje
několik požadavků:
1. Soud v řízení postupuje předvídatelně, nemělo by tak být přípustné nečekané
rozhodnutí (srov. ustanovení § 13 o.z.), soud účastníky v řízení poučuje,
vedení řízení je jeho odpovědností a účastníky (na rozdíl například od
svědků) nelze nutit k tomu, aby v řízení byli aktivní (s výjimkou například
součinnosti se znalcem dle ust. § 127 odst. 4 o.s.ř.), vyjadřovali se
k návrhům, předkládali důkazy apod. Tato činnost a iniciativa účastníků je
pouze na jejich uvážení a jedinými „sankcemi“ ze strany soudu je případně
neúspěch ve věci ve formě (částečného) zamítnutí žaloby, vydání rozsudku
pro zmeškání (nedostaví-li se žalovaný bez omluvy k jednání dle ustanovení
§ 153b odst. 1 o.s.ř.) či uznání (například v případě, že se žalovaný nevyjádří
a nastane fikce dle ustanovení § 114b odst. 5 a § 153a odst. 3 o.s.ř.) či
případně rozhodnutí o povinnosti účastníka nahradit náklady řízení, které
svým chováním způsobil (srov. ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř.).
2. Soud postupuje v součinnosti s účastníky, není povinností soudu vyhledávat
za ně důkazy a provádět je proti jejich vůli. Disponuje-li žalobce řízením či
jeho předmětem (např. bere žalobu zcela či částečně zpět), není úkolem
soudu s ním tento postup konzultovat, nýbrž o návrhu rozhodnout, neboť
soud nezkoumá, jaké okolnosti účastníka vedly k podání toho či onoho
návrhu (teorie vůle), nýbrž se zabývá návrhem jako takovým (teorie projevu
vůle). Opačný postup by znamenal neúměrné a nehospodárné protahování
řízení spojené se zjišťováním „skutečné“ vůle každého z účastníků, tedy
například se zjišťováním, zda účastník například svůj návrh mínil vážně jako
celek, jen částečně či zda jej nemínil vážně vůbec.
3. Ochrana práv účastníků má být rychlá a účinná. Soud v řízení postupuje
v rámci možností co nejrychleji a efektivně dle zásady „justice delayed is
justice denied“22. Zájmem jak soudu, tak účastníků je co nejrychlejší
22

z anglického jazyka: opožděná spravedlnost je odepřená spravedlnost
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vyřešení sporu, které je na straně soudu (resp. státu) motivováno
poskytnutím účinné ochrany individuálním právům stran sporu a šetřením
státních prostředků a na straně účastníků pak snahou o dosažení rychlého,
efektivního a autoritativního rozhodnutí, kterému se mohou podřídit či proti
němuž mohou dále brojit (formou opravných prostředků). Autor práce zde
abstrahuje například od tzv. šikanózních návrhů či občasné procesní strategie
(zpravidla) na straně žalovaných spočívající v neúměrném prodlužování
řízení a oddalování rozhodnutí například ve snaze vyhnout se výkonu
rozhodnutí. Navrhne-li tak účastník při jednání například výslech sta svědků,
je zcela namístě, aby se jej soud dotázal, kteří svědci o daném skutkovém
jevu mají nejvíce poznatků (například jej pouze nesledovali, ale přímo se jej
účastnili) či kteří o něm mohou vypovědět věrohodněji než ostatní (například
protože mají odborné znalosti a mohou být tzv. znaleckými svědky) apod., a
následně provedl důkaz výslechem pouze několika takových svědků, získá-li
tímto postupem dostatek skutkových zjištění a v odůvodnění rozhodnutí (jak
bude vyloženo níže) logicky a přezkoumatelně vysvětlí, proč takto
postupoval. Na tomto místě autor práce dodává, že soud postupuje či by
v řízení měl postupovat také hospodárně a šetřit náklady jak na své straně
(resp. straně státu), tak na straně účastníků. Nelze tak považovat za
přípustné, aby například procesní Okresní soud v Karlových Varech
k výslechu předvolal svědky z obvodu Okresního soudu v Ostravě či týden
po podání žaloby nařídil ve věci jednání, které by zakončil tím, že
účastníkům uloží předložit listinné důkazy, nejsou-li pro to závažné důvody.
První uvedenou situaci (překlenutí velké vzdálenosti mezi procesním
soudem a vyslýchanou osobou) lze řešit pomocí institutu dožádání, o němž
bude pojednáno níže, na druhou pamatují například ustanovení § 114a odst.
1 o.s.ř. či § 114c odst. 1 o.s.ř., které soudu ukládají, aby rozhodl zpravidla při
jediném jednání, a za tímto účelem mu dávají možnost nařízení tzv. jednání
přípravného, jehož účelem je právě objasnění věci (v praxi zejména
skutkového stavu a důkazních návrhů účastníků) do takové míry, aby bylo
možné následně rozhodnout při prvním a jediném jednání.
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4. Skutečnosti, které jsou mezi žalobcem a žalovaným sporné, mají být
vyjasněny dle míry účasti účastníků na řízení. Tento prvek je základem pro
zkoumání problematiky procesních povinností a břemen účastníků. Sporné
skutečnosti nemají a ani nemohou být vyjasněny pouze dle úvahy soudu,
soud nemůže svým uvážením či názorem dotvářet skutková tvrzení žalobce
či žalovaného a nemůže některé tvrzení bez dalšího „zavrhnout“, nýbrž je
povinen účastníky o jejich procesních povinnostech poučit (například vyzvat
žalobce k doplnění či opravě návrhu na zahájení řízení dle ustanovení § 43
o.s.ř., poučit účastníky ve smyslu ustanovení § 118a odst. 3 a 4 o.s.ř.). Na
úvod lze (velmi zjednodušeně) říci, že účastník je povinen prokázat
skutečnost, kterou sám tvrdí, či prokázat, že není pravdivá skutečnost, kterou
tvrdí druhá strana.
5. Konečně musí soud ustanovení občanského soudního řádu vykládat a
používat tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Soud postupuje v souladu
s požadavky práva účastníků na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny,
účastníkům ukládá přiměřené lhůty ke splnění povinností či doložení
důkazů, zachovává lhůty pro přípravu účastníků na jednání (§ 115 odst. 2
o.s.ř.), tam, kde má prostor pro vlastní úvahu, tuto úvahu formuluje
přezkoumatelně, logicky a nikoli libovolně, neboť nemůže jednat svévolně.
Konečné rozhodnutí ve věci je soud povinen řádně a vyčerpávajícím
způsobem odůvodnit, aby bylo zřejmé, z jakých skutečností při rozhodování
vycházel, co vzal za prokázané a jak věc posoudil po právní stránce (§ 157
odst. 2 o.s.ř.).
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2. Vymezení a rozsah důkazní povinnosti a povinnosti tvrzení
ve sporném řízení

2.1. K pojmu povinnosti
Prof. Knappová hovoří o povinnosti jako o vztahu, který se uskutečňuje ve
společenské nadstavbě, realizuje se lidským vědomím a vůlí jak individuální
(subjektivní povinnost), tak společenskou (povinnost jako součást normy objektivního
práva)23. Prof. Gerloch povinnost definuje prostřednictvím struktury subjektivního
práva, kdy toto právo zahrnuje jak konkrétní možnost chování subjektu, tak tomu
odpovídající právní povinnost jiného právního subjektu, tj. (jinými slovy) právní
povinnost je „nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce“24.
Pro potřeby této práce se pozornost koncentruje na problematiku procesních
povinností účastníků (povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní) v civilním sporném
řízení, které se zákonodárce rozhodl upravit v ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) a b)
o.s.ř., § 120 odst. 1 o.s.ř., ve vztahu k samotné žalobě pak rovněž v ustanovení § 79
odst. 1 o.s.ř. a zprostředkovaně také v ustanovení § 42 odst. 4 a § 43 o.s.ř. S odkazem na
teorii25 lze rozlišit povinnost důkazní a povinnost tvrzení, s nimiž jsou spojena procesní
břemena důkazní a břemeno tvrzení. Z logiky věci je nepochybné, že povinnost tvrzení
a břemeno tvrzení předcházejí povinnosti důkazní a důkaznímu břemeni, neboť nelze
prokazovat skutečnosti, které nejsou tvrzeny či známy, a důkaz je možné provést pouze
ke konkrétní skutečnosti tak, aby byla buď potvrzena či vyvrácena, přičemž samozřejmě
může také nastat situace, že o takové konkrétní skutečnosti nebude jasno (non liquet).
Rovněž v tomto ohledu nelze hovořit o povinnostech, které by byly jakkoli přímo či
nepřímo vynutitelné. Účastníka (ať už žalobce či žalovaného) nelze za jejich splnění či
nesplnění jakkoli přímo či nepřímo postihnout či sankcionovat. Plnění těchto povinností
23

KNAPPOVÁ, Marta. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: EUROLEX BOHEMIA,

2003, s. 41
24

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 20

25

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací.

Praha: Linde, 2014, s. 247
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má vliv toliko na výsledek řízení, tedy na úspěch či neúspěch ve věci, a to jednak ve
vztahu k břemeni tvrzení a důkaznímu břemeni a jednak ve vztahu k soudu a
podmínkám řízení jako takovým, neboť například nelze vést řízení proti neoznačenému
žalovanému či nelze vést řízení, pokud žalobce pouze požaduje po žalovaném zaplacení
určité finanční částky, aniž by uvedl cokoli dalšího.

2.2. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost
Povinnost tvrzení je povinnost účastníka uvést skutečnosti významné pro
rozhodnutí26 a povinnost důkazní je povinnost účastníka navrhnout, označit či předložit
důkazní prostředky k prokázání skutečností, které tvrdí27. Je zřejmé, že účastníci by
takové skutečnosti měli tvrdit pravdivě28. Každý účastník (ať už žalobce či žalovaný)
má tak povinnost tvrzení ve stejném rozsahu jako povinnost důkazní29.
Důkazním prostředkem se přitom rozumí vše, co může přispět k objasnění
skutkového stavu neboli stavu věci (§ 135 o.s.ř.), a důkazem výsledek provedení
důkazního prostředku, tedy konkrétní poznatek ve věci samé.
Dr. Svoboda30 rozeznává dva typy skutečností, které účastníci mají a musejí
tvrdit:
1. základní skutečnosti, které jsou nezbytné pro samotné vedení sporu a musejí být
soudu známy již při zahájení řízení (tj. základní popis faktů, aby nebylo možno
spor zaměnit s jiným, mohlo být přezkoumáno, zda nenastala překážka řízení již
zahájeného (litispendence) či překážka věci rozhodnuté (res iudicata), přičemž je
lze ztotožnit s naplněním tzv. břemene substancování31;
26

tamtéž

27

tamtéž

28

FIALA, Josef. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha: Nakladatelství Československé

akademie věd, 1965, s. 26. Naproti tomu však někteří autoři o požadavku pravdivosti tvrzení účastníka
mlčí, k tomu srov. např. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. První
část – Řízení nalézací. Praha: Linde, 2014, s. 247.
29

tamtéž

30

SVOBODA, Karel: Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 25

31

tamtéž
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2. (další) rozhodnutí určující skutečnosti, které se liší v každém konkrétním řízení
(například ve sporu o vrácení zápůjčky musí žalobce tvrdit a prokázat uzavření
smlouvy o zápůjčce a poskytnutí finanční částky žalovanému a tvrdit, že
žalovaný částku neuhradil; žalovaný naproti tomu může tvrdit, že smlouva
vůbec uzavřena nebyla, že mu žalobce částku neposkytl a nepředal, či tvrdit a
prokazovat, že sám svůj dluh žalobci již uhradil).

2.3. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno
Břemeno tvrzení lze definovat jako procesní odpovědnost účastníka za to, že se
soud rozhodné skutečnosti vůbec dozví32, a důkazní břemeno jako procesní odpovědnost
účastníka za to, že rozhodné skutečnosti budou před soudem skutečně prokázány 33. Dr.
Svoboda34 hovoří objektivním a subjektivním břemenu tvrzení a prokazování, přičemž
objektivní břemeno není samo o sobě břemenem, ale jen souhrnem pravidel obsažených
v občanském soudním řádu (ustanovení § 42, § 79, § 101 a § 205 o.s.ř.), které se
přemění ve skutečné – subjektivní břemeno až v konkrétním soudním sporu. Uvedená
ustanovení tak účastníkům ukládají, aby uvedli a popsali (základní) skutečnosti, na
jejichž základě se domáhají vydání soudního rozhodnutí. Subjektivní břemeno 35 je
upřesněním a naplněním břemene objektivního, které vznikne okamžikem podání
žaloby, počínaje kterým každý z účastníků má (respektive měl by a má možnost) tvrdit
skutečnosti, které povedou k jeho úspěchu ve sporu (např. žalobce tvrdí, že mu
žalovaný neuhradil částku 100.000 Kč, žalovaný tvrdí, že ji žalobci již uhradil). Toto
subjektivní břemeno se pak mění v závislosti na aktuální skutkové a důkazní situaci a ve
sporu o zaplacení dlužného nájemného tak žalovaný například nejprve tvrdí, že nájemní

32

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací.

Praha: Linde, 2014, s. 248
33

tamtéž, s. 247

34

SVOBODA, Karel: Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 23 a násl.

35
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vztah vůbec nevznikl, avšak poté, co se ukáže, že vznikl a trvá, tvrdí, že se žalobce
domáhá vyšší částky, než na kterou má nárok36.
Dr. Svoboda dále uvádí, že pokud účastník své důkazní břemeno neunese, je
vystaven procesní sankci ve formě neúspěchu ve sporu. Břemeno tvrzení a prokazování
tak spočívá v nutnosti přijmout následek při jejich nenaplnění37. Tento následek se pak
liší na straně žalobce a žalovaného. Na straně žalovaného tak může dojít pouze k jediné
situaci: ztrátě sporu, vyhovění žalobě. Na straně žalobce se však otevírá možností více
vzhledem ke skutečnosti, že žalobce je pánem sporu a své procesní povinnosti důkazní a
tvrzení má plnit již v podané žalobě. Netvrdí-li tak žalobce v podané žalobě
nejzákladnější údaje, které jsou nezbytné pro samotné vedení řízení, nevyjadřuje-li se
v ní srozumitelně apod. a neopraví-li tyto vady či žalobu nedoplní ve lhůtě a způsobem
dle výzvy soudu, žaloba se unesením odmítne a řízení se zastaví dle ustanovení § 43
o.s.ř. Pokud však žalobce tuto svou „úvodní“ povinnost splní a nedostojí-li jí následně
v průběhu řízení, povede to k následku ve formě (částečného) zamítnutí žaloby.
S ohledem na ustanovení § 118a odst. 1 o.s.ř. dr. Svoboda uzavírá 38, že břemeno
k tvrzení pro rozhodnutí určujících skutečností účastníkům vzniká až na základě výzvy
soudu v průběhu jednání, jak ji upravuje citované ustanovení, a nikoli dříve. Autor
práce s tímto názorem nesouhlasí, neboť se s ohledem na výše uvedené domnívá, že jak
povinnost k uvedení základních skutečností, tak povinnost k uvedení skutečností
určujících rozhodnutí má žalobce od počátku řízení a žalovaný pak (z logiky věci) od
okamžiku doručení žaloby. Uvedené ustanovení pak tuto povinnost účastníků pouze
časově ohraničuje, resp. stanoví lhůtu či okamžik, do něhož je povinnost třeba splnit,
avšak tuto povinnost účastníkům samo o sobě neukládá, neboť plyne (mimo jiné)
z konkrétních ustanovení občanského soudního řádu, například z ustanovení § 43, § 79
a § 101 o.s.ř.
Po takové výzvě dle ustanovení § 118a odst. 1 o.s.ř. dr. Svoboda hovoří o tzv.
dotvrzovací povinnosti účastníků39 a uvádí příklad (dle o.z. 1964) se smlouvou o půjčce,
kdy žalobce tvrdí, že smlouva byla uzavřena, avšak po výzvě neuvede, že peníze
žalovanému skutečně předal. Vzhledem k tomu, že smlouva o půjčce je tzv. reálným
36

tamtéž

37
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kontraktem, povede uvedené k zamítnutí žaloby, neboť žalobce neunesl své břemeno
tvrzení. Z uvedeného důvodu nemůže dojít k odmítnutí žaloby, které je vázáno na jiné
podmínky (§ 43 o.s.ř.), tedy na výzvu a poučení ze strany soudu, nečinnost žalobce a
následné vydání usnesení o zastavení řízení.
Stejný autor dále40 rozeznává subjektivní břemeno tvrzení základní a subjektivní
břemeno tvrzení dotvrzovací, přičemž zdůrazňuje, že nenaplnění (neunesení) břemene
prokazování povede vždy k zamítnutí žaloby na rozdíl od nenaplnění břemene tvrzení.
Na témže místě autor hovoří o problematice tzv. substancování, kterým se rozumí
hodnocení skutkových přednesů a návrhů stran z hlediska jejich určitosti, a uzavírá, že
například po zjištění, že smlouva, o niž v řízení jde, je neplatná, soud poučí strany o
možnosti jiného právního posouzení a účastníky vyzve k dotvrzení skutečností
rozhodných pro určení výše bezdůvodného obohacení41.
Soud může po účastnících požadovat jen tvrzení týkající se skutkového děje,
právní posouzení je věcí soudu a platí přitom zásada, že soud zná právo (iura novit
curia). Břemeno tvrzení se tak týká jen samotného skutku, avšak neplatí to
bezvýjimečně. Například v případě, že se žalobce domáhá náhrady škody na zdraví,
musí zároveň uvést, jakou částku požaduje jako bolestné, jakou za ztížení
společenského uplatnění apod.42 Na témže místě tentýž autor dále velmi případně
poukazuje na fakt, že při hodnocení popsaného substancování musí soud přihlížet
k reálným možnostem účastníků, takže například nelze žádat po žalobci, který se
domáhá plnění z pojistné smlouvy proti pojišťovně z titulu krádeže vozidla, aby
konkrétně a přesně uvedl veškeré okolnosti odcizení vozidla, které mu logicky nemohou
být známy.
V tomto okamžiku je zároveň také vhodné poukázat na často svízelnou procesní
situaci žalobce jako poškozeného, který by měl tvrdit zavinění žalovaného jako škůdce.
Toto zavinění je však psychickým jevem na straně žalovaného, který se nedá z logiky
věci prokazovat přímo, nýbrž na něj lze toliko usuzovat z konkrétních vnějších
skutečností, tedy prostřednictvím nepřímých důkazů.43 Jako příklad zde lze uvažovat
40
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situaci, kdy žalovaný dlouhodobě plánuje způsobení škody žalobci (a škodu mu
skutečně způsobí), což se podaří prokázat výslechem věrohodného svědka, kterému se
žalovaný se svým úmyslem před delší dobou svěřil.

2.3.1. Instituty usnadňující dokazování
Jak naznačeno v předchozím výkladu, procesní dokazování a plnění procesních
povinností účastníků může být a často je spojeno s velkými obtížemi a v praxi
samozřejmě také nastávají případy, kdy je prokázání určité skutečnosti zcela nemožné.
Pro řešení takových situací dává právo k dispozici několik nástrojů, a sice tzv. právní či
zákonné domněnky (§§ 133, 133a a 133b o.s.ř.), fikce, předběžné neboli prejudiciální
otázky (§ 135 o.s.ř.) a úvahu soudu, která nahrazuje důkaz (§136 o.s.ř.)44.
Právní domněnky (praesumptiones) jsou zákonné příkazy soudu, aby učinil
určitý poznatek na základě zkušenostního předpokladu, tedy v situaci, kdy stanovený
závěr je toliko pravděpodobný. Rozeznáváme právní domněnky vyvratitelné
(praesumptiones iuris) a právní domněnky nevyvratitelné (praesumptiones iuris et de
iure).
Vyvratitelná právní domněnka je taková, která připouští důkaz svého opaku.
Typickým příkladem jsou (vesměs) domněnky otcovství upravené v ustanovení § 776 a
násl. o.z. či domněnka obsažená v ustanovení § 133a písm. a) o.s.ř., dle níž je žalovaný
povinen vyvrátit skutečnost, že žalobce nediskriminoval45. Taková domněnka tedy platí,
dokud a pokud není v řízení prokázán její opak.
Nevyvratitelná právní domněnka je taková, která nepřipouští důkaz svého opaku,
avšak lze ji vyvrátit protidůkazem (vyvrácením důkazu). Uvedená domněnka se uplatní
například ve vztahu k veřejné listině a projevu vůle v něm obsažené46, přičemž i zde se
jedná o domněnku, která je či by alespoň měla být založena na určitých skutečnostech, a
lze tak protidůkazem popřít její samotnou existenci.
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Fikce je oproti domněnkám vědomá konstrukce právně podloženého rozporu se
skutečností a používá se jen v případech, v nichž to akutně vyžaduje praktická potřeba.
Jde tak například o doručení písemnosti fikcí adresátovi, který takovou písemnost
bezdůvodně odmítne převzít dle ustanovení § 50c o.s.ř.47 Nicméně i právní fikci lze
vyvrátit protidůkazem, a to zejména prokázáním skutečnosti, že k danému ději či
události, které vedly k použití fikce, vůbec nedošlo (například adresát písemnost ve
skutečnosti neodmítl převzít).
Soudce dále jako každý jiný člověk ve svém životě a při rozhodování využívá
také tzv. skutkové domněnky (praesumptiones homini seu facti), které spočívají pouze
na faktickém a zkušenostním základě a nemají svůj původ v právu. Nevyvstane-li tak
například závažná pochybnost o duševním zdraví účastníka, považuje jej soud za
duševně zdravého a schopného projevit skutečnou vůli48.
Prejudiciální, předběžná či předurčující otázka je taková záležitost, která sama
není předmětem probíhajícího řízení, avšak má vliv na výsledek tohoto řízení. Ve sporu
o zaplacení dlužného nájemného tak například je předběžnou otázkou platnost nájemní
smlouvy atp. Takovou otázku je tedy nutné vyřešit, aby bylo možno ve věci rozhodnout,
a platí, že taková otázka není sama předmětem řízení (nebyla by prejudiciální), avšak
pro řízení má důležitý význam (odtud název předurčující otázka) 49. Předběžnou otázku
si soud zásadně může posoudit sám dle ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř. s výjimkami
obsaženými v odst. 1 citovaného ustanovení. Soud je tak vázán rozhodnutím, že byl
spáchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt, a o tom, kdo takový čin spáchal, a
je také vázán rozhodnutím o osobním stavu; není však vázán rozhodnutím v blokovém
řízení. Předběžnou otázku si tak soud může, avšak nemusí posoudit sám, neboť dle
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) může řízení přerušit a vyčkat výsledku jiného řízení,
v němž je taková otázka řešena, či vlastní řízení může přerušit a k takovému novému
řízení dát podnět.
Dokazování a důkazní situaci konečně usnadňuje také úvaha soudu upravená
v ustanovení § 136 o.s.ř., které stanoví, že lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými
obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. Taková úvaha nesmí
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být svévolná a svou povahou se blíží tzv. osvědčení50. Zároveň musí být logicky a
přezkoumatelně zdůvodněna tak, aby byla mohla být posouzena v rámci instančního
přezkumu.

2.4. Koncepce důkazního břemene
Zákonná úprava a soudní praxe rozeznávají tři důkazní koncepce, které upravují
rozdělení a přerozdělování důkazního břemene mezi žalobce a žalovaného, a to teorii
prokazování skutečností zakládajících a vylučujících právo, teorii úplného skutkového
stavu a negativní důkazní teorii.51 Uvedené koncepce nestojí samostatně a netvoří
vzájemné protipóly, zpravidla a často se vzájemně doplňují a ve svém souhrnu
umožňují soudu dospět k závěru, zda ten který účastník unesl či neunesl svá procesní
břemena.

2.4.1. Teorie prokazování skutečností právo zakládajících a vylučujících
Jde o teorii převládající, která má svůj původ v ustanovení § 120 odst. 1 o.s.ř.
Žalobce dle této koncepce musí tvrdit a prokázat skutečnosti, které z hmotněprávního
hlediska zakládají jeho právo. Splní-li žalobce tuto svou povinnost, musí žalovaný
prokazovat takové skutečnosti, které právo žalobce vylučují.

2.4.2. Teorie úplného skutkového stavu
Účastníci musí skutečnosti, které svědčí v jejich prospěch, prokázat spolehlivě
(§ 6 o.s.ř.) a tedy s naprostou jistotou. Není přípustné, aby o určité skutečnosti nebylo
zcela jasno, resp. aby se tato skutečnost jevila toliko jako (velmi) pravděpodobná,
například pokud v řízení bylo prokázáno, že vznikl určitý stav, nelze uzavřít, že takový
stav i nadále trvá, nebylo-li to prokázáno (například prokáže-li se, že žalovaný užívá byt
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ve vlastnictví žalobce bez právního důvodu ke dni 1. prosince 2015, nelze pouze na
tomto základě usuzovat, že jej žalovaný užívá i ke dni 1. prosince 2016, kdy se ve věci
například koná jednání před soudem). Je-li předmětem řízení nárok žalobce na určité
opakované plnění (například dlužné nájemné), nelze pouze ze skutečnosti, že žalovaný
neuhradil například pět měsíčních splátek, dovozovat, že neuhradil splátky za celý rok.
Není-li tak předmětná (sporná) skutečnost prokázána jednoznačně, zcela jistě a nade vši
pochybnost, nastává situace, kdy není jasno (non liquet), a soud v souladu s touto
naukou musí postupovat tak, jako by předmětná (sporná) skutečnost nebyla prokázána.
Taková „neprokázaná“ skutečnost současně musí z logiky věci jít k tíži účastníka,
kterému by bylo ku prospěchu, podařilo-li by se ji v řízení (jednoznačně) prokázat.

2.4.3. Negativní teorie důkazní
Vzhledem k faktické nemožnosti prokázání některých skutečností ze strany
účastníka, jemuž by takové skutečnosti byly ku prospěchu, soud může přenést důkazní
břemeno na protistranu, a to pokud je zřejmé, že by takové prokazování účastníka
neúměrně zatížilo či jej po něm nelze spravedlivě žádat (například žalobce jakožto
zákazník autoservisu, který je žalovaným, má doložit veškerou dokumentaci, kterou
autoservis pořídil během opravy vozidla). Tuto teorii dnes již lze dle názoru některých
autorů považovat za překonanou52, neboť negativní skutečnost lze dokázat například
důkazem nepřímým, tedy prostřednictvím důkazu jiné skutečnosti 53. Tak například
nepřítomnost zaměstnance na pracovišti lze prokázat výpovědí důvěryhodného svědka,
který uvede, že zaměstnance viděl v inkriminovanou dobu na jiném místě.

2.4.4. Logické principy
Z veškerého výše podaného výkladu je dále nepochybné, že soud i účastníci
v řízení postupují či by alespoň měli postupovat v souladu s logickými pravidly a
52
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principy, které mají svůj původ jak v logice jako vědě, tak v obecné lidské zkušenosti,
kterou se soudce samozřejmě v každém jednotlivém souzeném případě nutně řídí a řídit
musí, neboť nelze podat jednotný, ucelený a neměnný pohled na to, kterou konkrétní
skutečnost je v konkrétním případě nutno prokazovat a jakým konkrétním způsobem se
tomu má dít. Každé sporné řízení je unikátní a žádná dvě řízení z povahy věci zpravidla
nemohou (a ani by neměla) vycházet ze zcela shodného skutkového děje s ohledem na
překážku věci rozhodnuté (res iudicata) dle ustanovení § 159a odst. 4 o.s.ř.54 a překážku
zahájeného řízení (litispendence) dle ustanovení § 83 odst. 1 o.s.ř.55, přičemž si
samozřejmě lze představit specifické případy (například žalobce jako poškozený
dopravní nehodou se na žalovaném jako viníkovi této nehody nejprve domáhá úhrady
bolestného a následně náhrady ceny zvláštní obliby vozidla dle ustanovení § 2969 odst.
2 o.z.) a autor zde abstrahuje od tzv. formulářových žalob například na úhradu
pojistného, které pravidelně obsahují téměř zcela shodná (skutková i jiná) tvrzení lišící
se toliko označením žalovaného, dlužné částky a období, za které pojistné nebylo
hrazeno.
Dr. Svoboda56 dále příhodně upozorňuje, že účastníci při svých úvahách ohledně
postupu při dokazování a navrhování důkazů musejí určitým způsobem předběžně
hmotněprávně analyzovat řešenou skutkovou situaci a s ohledem na dotčené
hmotněprávní normy zvážit, které skutečnosti budou či nebudou tvrdit, které je nutné
tvrdit, které jsou zjevně nadbytečné, které úmyslně zamlčí apod. Rolí soudu je pak
posoudit, zda účastníci ve vztahu k dotčeným hmotněprávním normám tvrdili a
prokázali všechny potřebné skutečnosti, zda je tvrdili a prokázali pouze částečně či je
netvrdili a neprokázali vůbec a jaké z toho plynou závěry.

2.5. Dynamické pojetí břemene tvrzení a důkazního břemene
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Dr. Svoboda57 rozlišuje břemeno tvrzení a břemeno prokazování abstraktní, která
jsou souhrnem obecných pravidel, jež účastníku ukládají tvrdit a prokazovat určitou
množinu skutečností v ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 120 odst. 1 o.s.ř., a
břemeno tvrzení a břemeno prokazování konkrétní, která vznikají v konkrétní skutkové
a důkazní situaci v každém jednotlivém sporném řízení. Takovéto konkrétní břemeno
účastníka (žalobce či žalovaného) samozřejmě není stálé a neměnné, nýbrž se mění
s ohledem na vývoj řízení, během něhož účastníci reagují na své přednesy, provedené
důkazy, poučení soudu a další okolnosti procesního i mimoprocesního charakteru, které
za trvání sporu nastávají či nastat pouze mohou například z důvodu tzv. procesní
opatrnosti. V praxi tak například účastníci formulují alternativní či eventuální petity tak,
aby v rámci možností a v reakci na konkrétní skutkový stav dané věci maximalizovali
naději na svůj úspěch ve sporu, resp. dosáhli pro ně co nejpříznivějšího rozhodnutí. Tato
konkrétní břemena tak mají tzv. dynamický charakter, v řízení se vyvíjejí a jejich
podstatou je vzájemná konfrontace účastníků, v jejímž rámci soud získává a tvoří si
poznatky o skutkovém stavu.
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3. Postavení soudu při dokazování ve sporném řízení
V každém sporu, resp. sporném řízení, musí soud nejprve vyjasnit, jaké
skutečnosti je třeba zjistit (tj. subsumovat konkrétní případ pod konkrétní hmotněprávní
normu), poté je postavit najisto (tj. odstranit sporná tvrzení stran a rozhodnout se
vycházet z určité skutečnosti a tvrzení), vyjasnit proč a na jakém základě některou
skutečnost vzal či nevzal za prokázanou, učinit závěr o skutkovém stavu a teprve pak
lze s přihlédnutím ke všemu, co v řízení vyšlo najevo (§ 132 o.s.ř.), rozhodnout ve věci
samé. Právě s tímto postupem jsou spojeny další náležitosti a instituty, o nichž bude
pojednáno níže.

3.1. Poučovací povinnost soudu
Dle ust. § 5 o.s.ř. soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních
právech a povinnostech, přičemž tato povinnost soudu neplatí bezvýhradně a vůči všem
účastníkům bez rozdílu, což nachází svůj odraz například v ustanovení § 118a odst. 4
věty za středníkem o.s.ř., dle něhož předseda senátu při jednání poskytuje účastníkům
poučení též o jiných jejich procesních právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník
zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními
předpisy. Stejně tak se tato povinnost soudu projevuje mimo jiné například v ustanovení
§ 43 odst. 1 a 2 o.s.ř., dle nichž předseda senátu musí účastníka poučit o tom, jak má
opravit či doplnit návrh na zahájení řízení tak, aby nedošlo k odmítnutí návrhu a
zastavení řízení.
Lze tak rozlišit poučovací povinnost obecnou, s níž soud nakládá dle svého
uvážení a která nachází uplatnění všude tam, kde to soud uzná za vhodné (zpravidla pak
při ústním jednání, kdy je například možné poučit účastníky o průběhu jednání, tedy o
tom, že mají právo klást otázky svědkům, tvrdit skutečnosti a k jejich prokázání
navrhovat důkazy apod.); a poučovací povinnost speciální58,59, která je konkrétně
58

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací.

Praha: Linde, 2014, s. 68.
59

HROMADA, Miroslav. Poučovací povinnost v civilním procesu. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 21.

21

uvedena v konkrétním ustanovení občanského soudního řádu, a to včetně daného
procesního důsledku, který nesplnění takové povinnosti ze strany soudu vyvolá 60. Tak
například účastník, který nebyl poučen dle ustanovení § 119a odst. 1 o.s.ř., že musí ve
věci tvrdit všechny rozhodné skutečnosti a k jejich prokázání navrhnout důkazy do
doby, než soud ve věci vyhlásí rozhodnutí, takovéto skutečnosti dle citovaného
ustanovení může uplatnit i v odvolacím řízení. Z logického a systematického výkladu
ustanovení § 43 odst. 1 a 2 o.s.ř. v tomto ohledu plyne, že soud nemůže odmítnout
podání, pokud v usnesení, kterým vyzval účastníka k odstranění jeho vad, doplnění
náležitostí či k jeho přeformulování tak, aby bylo srozumitelné a určité, tohoto
účastníka nepoučil o možnosti odmítnutí takového podání.
Takto pojatou poučovací povinnost soudu pak někteří autoři61 dávají do
souvislosti s právem na právní pomoc, které je v evropských státech pojímáno i
realizováno různě, a to spolu s problematikou zpoplatnění justice, respektive soudních
poplatků, přičemž oba uvedené instituty dohromady tvoří předpoklad tzv. přístupu
k soudu. Autor této práce se domnívá, že poučovací povinnost soudu lze v kontextu
našeho právního řádu považovat za část práva na právní pomoc pouze okrajově, a to
toliko v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením, v němž však navíc soud pouze
ad hoc poučuje účastníka v konkrétní situaci, ke konkrétnímu návrhu, postupu atp. I
přesto, že soud má povinnost poučovat účastníky o jejich procesních právech a
povinnostech, neposkytuje právní pomoc, nestraní a ani nesmí stranit žádnému
z účastníků sporu, a uvedená poučovací povinnost je tak toliko určitým dobrodiním
státu účastníkům konkrétního řízení před soudem. Je třeba si uvědomit, že pokud by
soud skutečně poskytoval právní pomoc, dostal by se na tenký led ohledně své
nestrannosti, neboť by bylo jen obtížně vysvětlitelné a obhajitelné, proč například
žalovaného poučil jinak a v jiném rozsahu než žalobce. Žádají-li účastníci právní
pomoc, musejí se obracet na advokáty, občanské či právní poradny, orgány ochrany
spotřebitele či jiné obdobné instituce a soud v tomto ohledu takovou právní pomoc
může účastníku, na jehož straně pro to jsou zvláště závažné důvody, pouze
zprostředkovat (srov. ustanovení § 30 o.s.ř.).
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Prof. Winterová62 zastává názor, že soud poučuje účastníky, resp. má tuto
povinnost, z jejíhož nesplnění vyplývají procesněprávní následky, pouze v případech,
kdy ji zákon soudu výslovně ukládá, neboť samotné ustanovení § 5 o.s.ř. nemá
normativní význam a neukládá soudu procesní povinnost poučovat (tedy nepřiznává
účastníku procesní nárok být poučen). Pokud tedy účastník není soudem poučen
„pouze“ na základě ustanovení citovaného § 5 o.s.ř., nelze v takové situaci uzavřít, že
jde o vadu řízení (spočívající v nedostatečném poučení). Autor této práce s tímto
závěrem souhlasí, nicméně zároveň se domnívá, že by soudce v každé konkrétní věci
s přihlédnutím k chování a poměrům toho kterého účastníka a k průběhu celého
dosavadního řízení ve věci měl vážit, koho a o čem bude poučovat, a této své poučovací
povinnosti, není-li mu samozřejmě rovněž uložena výslovným ustanovením zákona, by
se neměl vyhýbat úvahou, že její nesplnění nezpůsobuje vady řízení.
Vzhledem k tomu, že soud nesporně v praxi účastníky poučuje (§ 43 o.s.ř, §
118a o.s.ř. atp.), vyvstává otázka, jakou povahu a jaký rozsah toto poučení má či musí
mít. Povaha poučení je přitom dána především skutečností, jakým způsobem a v jaké
situaci soud rozhoduje. Formuluje-li soudce písemné vyhotovení rozhodnutí, musí do
něj obligatorně dle ustanovení § 157 odst. 1 o.s.ř. (a ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř.)
zařadit poučení o přípustnosti opravného prostředku nepočítaje v to žalobu na obnovu
řízení a žalobu pro zmatečnost, o lhůtě a místu k jeho podání a poučení o možnosti
výkonu rozhodnutí. Například v rozsudku, který lze napadnout odvoláním se objevuje
poučení tohoto znění:
Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho
písemného vyhotovení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze prostřednictvím
Obvodního soudu pro Prahu 1.63,64
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Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny řádně a v uvedených
lhůtách, lze se po právní moci rozsudku domáhat výkonu rozhodnutí či nařízení
exekuce.
Poučuje-li předseda senátu či samosoudce účastníky při jednání (například dle
ustanovení § 119a odst. 1 o.s.ř.) či teoreticky v jiné situaci, kdy je s účastníky
v osobním kontaktu, měl by zvolit takovou formu poučení, která bude účastníkům
srozumitelná, jasná a nepovede spíše než k poučení k jejich znejistění a zmatení. Autor
této práce je přesvědčen, že poučovací povinnost soud musí a má povinnost plnit
efektivně, důsledně a nikoli pouze formálně tak, že například při jednání před účastníky
do protokolu zaznamená, že „žalobce byl soudem poučen dle ustanovení § 30 odst. 1
věty druhé o.s.ř.“. Takové poučení například právě v situaci, kdy se účastník soudu táže
na to, zda by mu mohl být přidělen právní zástupce, dle názoru autora této práce zakládá
vadu řízení, která může vyústit až ve zrušení napadeného konečného rozhodnutí ve věci
odvolacím soudem z důvodu dle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., neboť může způsobit
značný zásah do práva takového účastníka na spravedlivý proces, kterým mu je
znemožněno hájit před soudem své zájmy (není-li toho například schopen
z objektivních zdravotních, osobních či jiných důvodů).
Pokud jde o otázku rozsahu poučovací povinnosti, lze na prvním místě
konstatovat, že s ohledem na dikci ustanovení § 5 o.s.ř. a konkrétních dalších
citovaných ustanovení, která soudu ukládají speciální poučovací povinnost, soud
zásadně poučuje účastníky o právu procesním a nikoli o právu hmotném. Problém však
může vyvstat například při poučení o nesprávnosti či neúplnosti podání dle ustanovení §
43 o.s.ř.65, v němž se soud dostává na hranu práva hmotného v situaci, kdy má poučit
(zpravidla) žalobce o tom, jaké náležitosti má žaloba mít, aby vůbec mohla být
projednána. Je tak otázkou, zda tuto mez lze nějak definovat a zda je či není možné ji
překročit66. Prof. Winterová zastává názor, že „není věcí soudu, aby poučoval žalobce o

neboť docházelo k případům, v nichž odvolatelé vzhledem ke gramatické nejednoznačnosti uvedeného
sdělení marně zjišťovali, kdy nadřízenému soudu bylo doručeno písemné vyhotovení napadeného
rozhodnutí.
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hmotném právu“ 67. Naproti tomu dr. Svoboda tvrdí, že „konzervativnější část právnické
veřejnosti stále zastává nesprávný názor, že soud žádnou hmotněprávní poučovací
povinnost nemá“ 68, a to s argumentací, že podstatou soudní pře je právě hmotné právo a
je tak nevyhnutelné, aby jej soud s účastníky probíral (před vyhlášením rozhodnutí
sdělil svůj náhled na věc apod.). Základní pravidlo poučovací povinnosti o hmotném
právu přitom lze vysledovat v ustanovení § 118a o.s.ř., které ukládá soudu, aby
účastníka, který nedostál své povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní, vyzval, aby tyto
své procesní povinnosti splnil. Takovéto poučení pak z logiky věci nelze dát, aniž by
soud alespoň v hrubých rysech nevysvětlil jeho důvody, čímž se dostane do roviny
hmotného práva. Jako příklad pak uvedený autor uvádí situaci, kdy se žalobce domáhá
zaplacení dlužného nájemného, avšak soud je toho názoru, že nájemní smlouva je
neplatná. Je tak povinností soudu žalobce poučit o neplatnosti smlouvy, nutnosti tvrdit a
prokazovat, že žalovaný užíval jeho byt, a nutnosti tvrdit a prokazovat výši náhrady (tj.
bezdůvodného obohacení žalovaného).
Autor této práce je toho názoru, že s ohledem na dikci zákona (respektive
citovaných ustanovení, která soudu ukládají poučovací povinnost vůči účastníkům) by
soud skutečně měl účastníky poučovat zásadně pouze o právu procesním, neboť
v občanském soudním řádu nelze nalézt výslovné ustanovení, které by soudu ukládalo
hmotněprávní poučovací povinnost, a soud je na prvním místě vázán zákonem a může
konat a postupovat pouze na jeho základě a v jeho mezích (čl. 2 odst. 3 Ústavy a
Listiny). Nelze však přehlížet, že právě například při poučování účastníků dle
ustanovení § 118a odst. 1 o.s.ř. či ustanovení § 119a odst. 1 o.s.ř. se soud otázkám
hmotného práva nevyhne a ani vyhnout nemůže. Jen stěží si totiž lze představit poučení
pouze ve smyslu a znění, že účastník neuvedl všechny rozhodné skutečnosti a neoznačil
všechny (potřebné) důkazy. Takové poučení by bylo zjevně neúčelné a dokonce až
nesmyslné, neboť z něj nelze seznat, co a jak tedy účastníci mají činit. Je tak zcela
namístě, aby soud v obecné rovině účastníkům vyložil, jak mají postupovat, jaké
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skutečnosti mají tvrdit a jaké skutečnosti mají prokazovat. Dle názoru autora této práce
lze přistoupit například k poučení (v nejobecnější rovině) ve znění: „Na základě dosud
provedeného dokazování soud uzavřel, že žalobce netvrdil a neprokázal existenci
konkrétního smluvního vztahu mezi účastníky a neodůvodnil a neprokázal výši plnění,
kterého se na žalovaném domáhá. Takové skutečnosti a důkazy musejí být uvedeny a
označeny dříve, než soud ve věci vyhlásí rozhodnutí. Později uvedené skutečnosti
nejsou odvolacím důvodem s výjimkou (…). Nesplní-li žalobce tuto výzvu řádně a
včas, vystavuje se riziku zamítnutí žaloby.“

3.2. Rozhodování o provádění důkazů
Dokazování provádí soud při jednání (§ 120 odst. 1 o.s.ř.), a je tak zřejmé, že jde
a musí jít o postup, jemuž jsou přítomni účastníci a k němuž se účastníci mají právo
vyjádřit (§ 123 o.s.ř.). Nelze provádět dokazování „od stolu“, soud nemůže například
vyslýchat svědky ve své kanceláři či nařizovat účastníkům, aby důkazy prováděli sami.
V praxi se lze nicméně setkat s případy, kdy soudce zjišťuje názor dítěte ve věci, jež se
dotýká jeho zájmu, dle ustanovení § 867 o.z. mimo jednání a mimo jednací síň, a to buď
právě ve své kanceláři či ve speciálně uzpůsobené výslechové místnosti.
Při provádění důkazů soud rozhoduje usnesením (§ 167 odst. 1 o.s.ř.), kterým se
upravuje vedení řízení a proti němuž není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a)
o.s.ř.). Soud tak zejména zamítá návrhy na provedení důkazu, rozhoduje o ustanovení
znalce, ukládá účastníkům a dalším osobám povinnosti (např. k součinnosti se znalcem
dle ustanovení § 127 odst. 4 o.s.ř.) a rozhoduje, že dokazování se končí.
Dle ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. soud může provést jiné než účastníky
navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a
vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých
tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.
K citovanému ustanovení je nutno přičinit několik poznámek. S ohledem na ustanovení
§ 6 o.s.ř. a výše uvedený výklad soud má vyjasňovat především skutečnosti mezi
účastníky sporné (§ 120 odst. 3 o.s.ř. in contrario), přičemž za tímto účelem může
(avšak nemusí) provádět důkazy, které jsou potřebné k objasnění věci a vyplývají
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z obsahu spisu, avšak účastníci je nenavrhli (§ 120 odst. 2 o.s.ř.). Může se tak jednat
například o výslech svědka, který byl přítomen uzavření smlouvy (např. žalobce
v žalobě toliko uvede, že se s kolegou Janem Novákem dostavil k žalovanému, kde
podepsal dohodu a čemuž pan Novák přihlížel, avšak výslech pana Nováka nenavrhne),
či o vyžádání sdělení takových skutečností, které mají význam pro řízení a rozhodnutí
dle ustanovení § 128 o.s.ř. (např. je v řízení nutno vyjasnit sousedský spor týkající se
ořezání dřevin a soud s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení vyzve vlastníky
přilehlých nemovitých věcí ke sdělení, zda jim o tom je něco známo, neboť shledá, že
výslech řady dalších osob by byl spojen s neúčelnými náklady; pro rozhodnutí je
podstatná skutečnost, zda a kdy byl u některého úřadu podán návrh na zahájení řízení, a
postačuje pouze a jen zjištění tohoto údaje apod.). Dr. Svoboda hovoří v tomto případě
o skutečnostech, které „doslova bijí do očí“
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. Je zřejmé, že soud by měl takto

postupovat a provádět důkazy nad rámec návrhů účastníků pouze ve výjimečných
případech, kdy se to jeví jako nutné například s ohledem na zásadu, že účastníku nelze
odepřít spravedlnost (§§ 1 až 6 o.s.ř., zákaz denegationis iustitiae). Současně by soud
měl mít na zřeteli, že takto může ovlivnit výsledek sporu a nesmí neoprávněně
zvýhodňovat kteréhokoli účastníka (a to nejen například s ohledem na čl. 82 odst. 1
Ústavy)70.

3.2.1. Zvláštní způsoby dokazování a dožádání
V praxi nastává řada případů, kdy se provádění důkazů pojí se zvýšenými
náklady, kdy je dokazování spojeno se zvláštními obtížemi či kdy je vyloučeno, aby se
například svědek osobně dostavil k procesnímu soudu a před tímto soudem vypovídal.
Na uvedené situace pamatuje ustanovení § 122 odst. 2 o.s.ř., které stanoví, že je-li to
účelné, může být o provedení důkazu dožádán jiný soud nebo předseda senátu může
důkaz z pověření senátu provést mimo jednání, anebo lze důkaz provést za využití
69
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technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku. Účastníci mají právo být přítomni u
takto prováděného dokazování. Jeho výsledky je třeba vždy při jednání sdělit. Dle
ustanovení § 39 odst. 1 a 2 o.s.ř. dále úkony, které by příslušný soud mohl provést jen s
obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady anebo které v jeho obvodu provést
nelze, provede na dožádání jiný soud. Dožádaným soudem je okresní soud. Nemůže-li
dožádaný soud provést úkon ve svém obvodu, postoupí dožádání soudu, v jehož obvodu
je možno úkon provést, je-li mu tento soud znám; jinak dožádání vrátí.
Pravděpodobně nejčastějšími případy, na které dopadají citovaná ustanovení,
jsou výslechy svědků či žalobců s ohledem na úpravu místní příslušnosti dle bydliště
žalovaného (§ 84 a násl. o.s.ř.). Nelze vyloučit ani to, že bude například nutné ohledat
nemovitou věc v obvodu jiného než procesního soudu, přičemž oba soudy jsou od sebe
značně vzdáleny. Právě v takových případech se uplatní institut dožádání, jak jej
upravují výše citovaná ustanovení. Dožadující soud v tomto případě „žádá“ soud
dožádaný, aby dle jeho pokynů provedl konkrétní důkaz. Tato „žádost“ přitom nemá
zákonem stanovené náležitosti71 a komentářová literatura hovoří o dožádání „dopisem“
72

. V takovém dopise dožadující soud jednoznačně, určitě a nezaměnitelně vymezí, jaký

důkaz je třeba provést, zda má být nařízen výslech, koho k němu je třeba předvolat a
koho o něm případně vyrozumět s ohledem na ustanovení § 122 odst. 2 věty druhé o.s.ř.
Nařídí-li dožádaný soud k provedení takového důkazu (např. výslechu svědka) jednání,
je předvolaný povinen se dostavit, účastníci a jejich právní zástupci mají právo mu klást
otázky a eventuální neomluvenou neúčast předvolaného svědka lze ze strany
dožádaného soudu sankcionovat uložením pořádkové pokuty dle ustanovení § 53 o.s.ř.,
přičemž dožádaný soud také může nařídit předvedení takové osoby (§ 52 o.s.ř.).
Dožadujícím orgánem přitom nemusí být pouze soud, nýbrž i notář jakožto soudní
komisař v řízení o pozůstalosti, soudní exekutor, rozhodce apod.73 a v praxi nikoli
neobvyklá jsou také dožádání z a do ciziny (zpravidla ohledně doručení písemností či
rozhodnutí občanům ČR).
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3.3. Volné hodnocení důkazů
Veškerá výše popsaná činnost soudu i účastníků v řízení nakonec nachází reflexi
v zákonném požadavku volného (z)hodnocení důkazů soudem, jak je zakotven
v ustanovení § 132 o.s.ř. Zde je přitom nutno přičinit několik poznámek již
k samotnému pojmu „volného“ hodnocení důkazů, které např. prof. Gerloch definuje
tak, že „orgán aplikující právo hodnotí předložené důkazy jednotlivě a v souvislostech
ve vztahu k danému případu“74, což zcela koresponduje s dikcí citovaného zákonného
ustanovení. Hodnocení důkazů je na prvním místě volné a nikoli libovolné v tom
smyslu, že soud v konečném rozhodnutí musí vyložit, jakými úvahami se při hodnocení
důkazů řídil, k jakým závěrům přitom dospěl, kterým důkazům uvěřil, kterým nikoli a
proč, resp. z jakých důvodů. Neprovedl-li soud některý důkaz (např. byl zjevně
nadbytečný, nijak by nepřispěl k dalšímu objasnění věci, byl spojen s neúčelnými
náklady či z jiných důvodů), musí tento svůj postup odůvodnit nebo alespoň v hrubých
rysech vylíčit, proč tak učinil. Volné hodnocení není hodnocení libovolné, které by bylo
v rozporu s ústavně zaručeným právem všech účastníků soudního řízení na spravedlivý
proces (čl. 36 Listiny).
Citovaný požadavek se přitom zpravidla zrcadlí v odůvodnění rozhodnutí, které
v části týkající se skutkového stavu má či by alespoň mělo mít (s výjimkami pro
rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání a rozsudek, proti němuž se účastníci vzdali
práva odvolání či proti němuž není odvolání přípustné předvídanými v ustanovení § 157
odst. 3 a 4 o.s.ř.) následující strukturu:
1. Soud vyloží, jaký poznatek učinil provedením toho kterého důkazního
prostředku, což se děje zpravidla jednoznačnou formulací, jež by měla být
srozumitelná i právnímu laikovi, například:
„Z potvrzení o úhradě ze dne 10. října 2010 soud zjistil, že žalovaný žalobci dne
10. října 2010 uhradil částku ve výši 1.000 Kč.“
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2. Soud se vyjádří k tomu, zda z provedených důkazů získal dostatek skutkových
zjištění, zda z nich bylo možné učinit závěr o skutkovém stavu a proč tomu tak
bylo či nebylo. V praxi se objevuje například formulace:
„Z provedených listinných důkazů a výpovědí svědků soud získal dostatek
skutkových zjištění, aby mohl rozhodnout ve věci samé. Všechny provedené
důkazy tvoří ucelenou a logickou strukturu a soud na jejich základě dospěl
k následujícímu závěru o skutkovém stavu.“
3. Soud se (případně) vyjádří k tomu, proč neprovedl určitý konkrétní navržený
důkazní prostředek. Děje se tomu například formulací:
„Další důkazy (např. výslech manželky žalovaného, duplicitní potvrzení o
platbách atp.) soud neprováděl, neboť by ničím nepřispěly k dalšímu objasnění
věci a soud veškerá potřebná zjištění již učinil z výše citovaných, dříve
provedených důkazů.“
4. Soud se kriticky vyjádří k provedeným důkazům, zhodnotí jejich věrohodnost,
vyloží, proč tomu kterému důkazu uvěřil či neuvěřil, a uvede z jakých důvodů
tomu tak bylo. Lze se setkat například s tímto zhodnocením:
„Soud provedl dokazování listinnými důkazy (například potvrzeními o platbách,
výpisy z účtu apod.), přičemž o jejich pravosti neměl důvod pochybovat a žádný
z účastníků v tomto směru neměl námitek. Soud dále provedl důkaz výslechem
manželky žalovaného, kterému však neuvěřil ani zčásti, neboť je na prvním
místě zřejmé, že svědkyně má úzký vztah k žalovanému, a její svědectví bylo
nekonzistentní a rozporné (např. nejprve uvedla, že žalovaný s ní byl
inkriminovaného večera doma až do 22:00 hodin, a posléze uváděla, že téhož
večera z bytu odešla již ve 20:00 hodin na schůzku se známou).“
5. Teprve poté lze přistoupit k formulaci závěru o skutkovém stavu ve věci samé,
tedy k vymezení skutkového děje, jak jej soud provedeným dokazováním
(nepochybně) zjistil, například:
„Žalobce a žalovaný uzavřeli dne 10. října 2015 písemnou smlouvu o zápůjčce,
na jejímž základě žalobce žalovanému téhož dne předal částku ve výši 55.000
Kč v hotovosti a žalovaný se zavázal žalobci tuto částku vrátit nejpozději dne
31. prosince 2015, což neučinil.“
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Lze tak uzavřít, že volné hodnocení důkazů je a musí být především hodnocením
přezkoumatelným, a to jak instančně, tak logicky, a takovým, které by zároveň mělo mít
výše uvedené náležitosti a které by mělo důsledně aplikovat nauku o procesních
břemenech účastníků, jak byla vyložena výše. Úkolem soudu však není reagovat a
detailně odpovídat na každé tvrzení účastníka, úplnost odůvodnění rozhodnutí je vždy
nutno posuzovat v každém jednotlivém případě.75
Dr. Svoboda76 upozorňuje na některá pochybení českých soudů při hodnocení
důkazů a výkladu, resp. aplikaci břemen tvrdit a prokazovat, která lze shrnout do
následujících skupin:
1. Panuje mylný předpoklad, že ve sporném řízení prokazuje jen žalobce.
Ustanovení § 120 odst. 1 o.s.ř. nicméně konkrétnímu účastníku ukládá
povinnost prokázat takové tvrzení, které směřuje v jeho prospěch. Pokud je
tak například nesporné, že žalobce žalovanému dodal zboží, a žalovaný
odmítá zaplatit s tím, že zboží mělo vady, je žalovaný povinen tyto vady
prokázat. Neprokáže-li je, bude žalobce ve sporu úspěšný.
2. Vyvozování závěru, že neexistence se bez dalšího neprokazuje, a to na
základě z tzv. negativní důkazní teorie. Tento postup se v praxi projevuje
například tak, že po žalobci nelze požadovat, aby prokázal, že mu žalovaný
nevrátil vypůjčené peníze. Na žalovaném tak je, aby dokázal, že peníze
žalobci skutečně vrátil, čímž důkazní břemeno přechází z žalobce na
žalovaného. V tomto ohledu je nastíněný postup logický a jediný možný.
Naproti tomu v situaci, kdy se žalobce například domáhá náhrady za
poškození plotu, které způsobil žalovaný, a žalovaný tvrdí, že plot vůbec
zničit nemohl, protože se v inkriminovanou dobu nacházel jinde, takové
75
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něhož „podle ustálené judikatury je soud povinen uvést důvody pro své rozhodnutí, avšak tato povinnost
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přenesení důkazního břemene není namístě, neboť negativní skutečnost
(žalovaný nebyl v inkriminovanou dobu na inkriminovaném místě, a škodu
tak nemohl způsobit) lze prokázat jednoduše tím, že žalovaný byl
v inkriminovanou dobu jinde a plot z tohoto důvodu poškodit nemohl.
Přenesení důkazního břemene se tak uplatní jen tam, kde neexistence či
negativní skutečnost, která je zkoumána, má trvající charakter. Právě pak
tedy nelze osobu, které je prokázání takové negativní skutečnosti ve
prospěch, oprávněně zatížit důkazním břemenem a toto břemeno je nutné
přenést na protistranu (tj. například žalovaný bude povinen prokázat, že
peníze žalobci vrátil). Dr. Svoboda v této souvislosti uvádí tzv. teorii trvání77,
která vychází z předpokladu, že prokáže-li se vznik určitého stavu,
předpokládá se jeho další trvání. Tuto teorii však nelze použít, neboť soudce
nemůže vycházet pouze z pravděpodobnosti, musí vycházet z jistoty, a je tak
nutno aplikovat zásadu, že není prokázáno (non liquet).
3. Gramatický zápor vždy neznamená reálnou neexistenci a naopak. Je nutno
poukázat na to78, že gramatické vyjádření tvrzení vždy nekoresponduje s tím,
co je třeba prokazovat. Žalobce například v řízení o vyklizení bytu uvádí, že
žalovaný byt neoprávněně užívá i po skončení nájmu, avšak reálně došlo
pouze k tomu, že žalovaný žalobci nevrátil klíče, a je tak zřejmé, že byt
neužívá. Za „pozitivním“ gramatickým vyjádřením, že žalovaný užívá byt
bez právního důvodu, se tak ve skutečnosti skrývá „negativní“ skutečnost, že
žalovaný (pouze) nevrátil klíče.
Uvedené lze tedy shrnout, že povahu jednotlivých tvrzení je nutné zkoumat vždy
ve vztahu ke konkrétnímu případu a k souhrnu zjištěných skutečností, resp. ve vztahu ke
konkrétně zjištěnému skutkovému stavu.
Zvláštním případem, kdy dochází k přenesení důkazního břemene na protistranu,
je situace, kdy protistrana konkrétní důkaz zmaří, přičemž na tomto místě abstrahuji od
reálné možnosti soudu tuto skutečnost zjistit. Poškodí-li tak protistrana účastníka, který
měl důkazní povinnost (například předložit potvrzení), má se za to, že poškozený svou
77
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důkazní povinnost splnil, a unesl tak důkazní břemeno 79. Stejným způsobem bude
postupováno v situaci, kdy účastník měl povinnost danou skutečnost zachytit (například
lékař měl provést rentgen před operací)80, avšak takto neučinil. Tento postup vyplývá
opět z logiky věci a zpravidla bude aplikován ve sporech týkajících se například
odborných výkonů, v nichž žalobce jakožto poškozený často nebude disponovat
potřebnými znalostmi a z povahy věci nebude schopen dodat důkazní prostředky, resp.
plnit svou důkazní povinnost a unést své důkazní břemeno. Uvedené pak nevylučuje,
aby předmětná sporná skutečnost byla prokázána jinak, a to ve světle ustanovení § 125
o.s.ř. jakýmkoli prostředkem, kterým lze zjistit stav věci (například v případě sporu
žalobce jako pacienta se žalovaným lékařem si žalobce své zranění, svůj pooperační
stav apod. sám zaznamenal ve formě fotografií, videozáznamu apod.).
Celou uvedenou problematiku dr. Svoboda uzavírá shrnutím, že „žalobce je
povinen tvrdit a prokazovat skutečnosti, které jeho právo navozují. (…) Je na
žalovaném, aby tvrdil a prokázal okolnosti, které právo žalobce vylučují“81. Skutečnosti,
které odůvodňují nárok žalobce vůči žalovanému, musejí odpovídat konkrétní právní
normě, z níž jeho nárok vůči žalovanému vyplývá, tzv. hlavní (řídící) normě. Pokud
žalobce unese vlastní důkazní břemeno vyplývající z této hlavní normy, stávají se
předmětem dokazování skutečnosti tzv. protinormy, na niž odkazuje žalovaný82.
V praxi dále nastává případ, kdy účastníci nemohou a nemusejí prokazovat svá
tvrzení, a to v situaci, kdy rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba
odborných znalostí dle ustanovení § 127 odst. 1 o.s.ř. V takovém případě si soud vyžádá
odborné vyjádření u orgánu veřejné moci či (ve složitějších otázkách) ustanoví znalce.
Takovýto postup soudu je obligatorní, soud je k vyžádání odborného vyjádření či
k ustanovení znalce povinen a musí takto postupovat s ohledem na zásadu rychlosti a
hospodárnosti řízení, tedy pokud možno rychle a efektivně tak, aby zároveň šetřil
prostředky státu (soudní soustavy) i účastníků.
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3.3.1. Problematika míry důkazu
Dr. Svoboda konstatuje, že „český civilní proces pokládá určitou skutečnost za
prokázanou při splnění dvou základních předpokladů“83, kterými jsou kumulativně:
a) objektivní pravděpodobnost (hraničící s jistotou), že se skutkový děj odehrál
určitým způsobem,
b) subjektivní přesvědčení soudce, že se skutkový děj odehrál skutečně tak, jak
je prokázáno.
Uvedený autor dále uvádí, že skutek v českém civilním procesu musí být
prokázán objektivně a s naprostou jistotou, což plyne z ustanovení § 6 o.s.ř., a
subjektivní přesvědčení soudce zakotvuje ustanovení § 132 o.s.ř. V kontinentálním
právu současně panuje (výše rozvedená) koncepce volného hodnocení důkazů, která
sestává ze tří komponent:
a) průměrná životní zkušenost každého člověka
b) osobní životní zkušenost soudce
c) zvláštní poznatky, které soudce nabyl v rámci projednávané věci84.
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4. Důkazní povinnost a povinnost tvrzení v judikatuře
Smyslem této kapitoly je zasadit procesní povinnosti účastníků do širšího
kontextu (mimo jiné) s instituty koncentrace řízení a procesních břemen, se zásadami
sporného řízení, s poučovací povinností soudu a rovněž s dalšími souvisejícími
otázkami, které je dotvářejí a umožňují jejich pochopení v širších souvislostech.
Důkazní povinnost a povinnost tvrzení účastníků sporného řízení jsou v praxi
nevyhnutelně dotvářeny judikaturou jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího soudu, a to
samozřejmě nejen samy o sobě co do jejich rozsahu, ale i ve vztahu k dalším
souvisejícím procesním otázkám. Alespoň rámcová orientace v takové judikatuře je pak
nevyhnutelná pro lepší porozumění dané problematice a zcela nevyhnutelná je pro
praxi, neboť v řadě případů dává odpovědi na řadu nesnadných souvisejících otázek,
jindy pomáhá dotvářet rozhodovací praxi soudů, tuto praxi sjednocovat a jindy se také
dostává do rozporu s doktrínou, přičemž jde nesporně o situaci, která je žádoucí, neboť
takový dialog může vést pouze k prohlubování argumentace a tříbení právních názorů.
V tomto ohledu autor této práce považoval za vhodné a přínosné uspořádat
(vybrané) judikáty ve formě krátkého úvodu ke každému z nich, následné citace
právních vět či závěrů daného rozhodnutí a konečně doplnit krátký komentář či
zhodnocení, které se dotýkají vztahu předmětného judikátu k tématu této práce. Pozorný
čtenář zohlední také časovou souslednost jednotlivých rozhodnutí, přičemž je zřejmé, že
rozhodovací činnost vrcholných soudů není činností statickou, nýbrž procesem, v němž
dochází k vytváření nových stanovisek, revizi starších názorů a prohlubování osvědčené
argumentace.
Právě praktická rozhodovací činnost soudů v konkrétních případech má největší
dopad na účastníky, jejich práva a povinnosti a na formování jejich názorů na činnost
soudní soustavy. Součástí práva na spravedlivý proces je totiž i požadavek na
přesvědčivé a úplné odůvodnění rozhodnutí v konkrétní věci, přičemž autor této práce
bytostně zastává názor, že každé soudní rozhodnutí má a musí být srozumitelné
především účastníkům samým, kteří jsou zpravidla právními laiky. Nakolik se takováto
srozumitelnost rozhodnutí soudům v praxi daří, je pak samozřejmě na zvážení každého
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z nás. Nikdy na ni však nelze rezignovat a všichni soudci by o ni měli usilovat i přesto,
že jsou často nuceni rozhodovat právně i skutkově značně složité případy.

4.1. Z judikatury Ústavního soudu
V řadě řízení je prováděno velké množství důkazů, což klade na soud velké
nároky při jejich volném hodnocení soudem. K objasnění zásady volného hodnocení
důkazů se Ústavní soud vyjádřil například nálezem sp. zn. III. ÚS 98/97, v němž
konstatoval, že „nelze (…) obecným soudem v řízení provedený důkaz v rozhodnutí
(jeho odůvodnění) opomenout jen proto, že sám o sobě je v rozporu s tím, co tento soud
- s ohledem na své závěry stran skutkových zjištění plynoucích z jiných důkazů pokládá za skutečnosti prokázané; takovéto opomenutí je zcela zřetelným a současně i
protiústavním porušením zásad stran hodnocení důkazů a zejména i kogentně uložené
povinnosti (v rozhodnutí) vyložit, jakými úvahami se soud při hodnocení důkazů řídil,
když ty které skutečnosti vzal za prokázány. Zásada volného hodnocení důkazů tudíž
neznamená, že by soud ve svém rozhodování (v úvahách nad ním) měl na výběr, které z
provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli, nebo o které z provedených důkazů své
skutkové závěry (zjištění) opře, a které opomene.“ Lze tedy shrnout, že soud je povinen
se v odůvodnění vypořádat se všemi provedenými důkazy a tyto důkazy také
vyhodnotit, neboť selektivní výběr a hodnocení důkazů vyvolává zásah do ústavně
garantovaného práva účastníků na spravedlivý proces.
V nálezu sp. zn. II. ÚS 397/06 se Ústavní soud (ve vztahu k odvolacímu řízení)
vyjádřil k postupu dle ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř.: „Důvodnost postupu dle tohoto
ustanovení (a tedy zásadní vybočení ze zásady projednací) nelze odvíjet jen ze
skutečnosti, že se odvolací soud domnívá, že skutkový stav není zjištěn dostatečně,
neboť snad mohou existovat i jiné důkazy objasňující skutkový stav, relevantní v
projednávané věci.“ Je tedy namístě, aby soud dle citovaného ustanovení postupoval
výjimečně a obezřetně tak, aby nesuploval roli účastníků, kteří jediní nesou povinnost
tvrzení i povinnost důkazní a s nimi spojená procesní břemena. Opačný postup soudu se
jinak logicky může dostat do rozporu s požadavkem nestrannosti, neboť svou „důkazní
aktivitou“ se soud de facto přiklání na stranu jednoho z účastníků, resp. zvýhodňuje jej
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oproti druhému. Rolí civilního soudu ve sporném řízení je přitom toliko ochrana práv
účastníků (§ 2, § 3 o.s.ř.).
K odlišnému hodnocení důkazů odvolacím soudem se Ústavní soud vyjádřil
například v nálezu sp. zn. II. ÚS 363/06, a sice že „jak ustálená judikatura, tak i doktrína
v občanském soudním řízení interpretují (…) ustanovení § 213 odst. 1 o.s.ř. v tom
smyslu, že je zásadně nepřípustné, aby odvolací soud, jestliže se chce odchýlit od
hodnocení důkazů soudem prvního stupně, tyto důkazy hodnotil jinak, aniž by je sám
opakoval. Hodnocení důkazů bez jejich provedení soudem (nejsou-li dány důvody
dožádání) zakládá porušení čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod v důsledku porušení zásady přímosti, dle níž
dokazování provádí soud, jenž rozhoduje ve věci, a to při jednání, ke kterému předvolá
účastníky řízení. Smyslem a účelem zásady přímosti je objektivita a nezávislost
soudního rozhodování, jakož i zabezpečení práva účastníků řízení k provedeným
důkazům se vyjádřit.“ Lze tak shrnout, že pokud odvolací soud dospěje k názoru, že
důkazy, které byly provedeny před soudem prvního stupně, je nutno hodnotit jinak,
musí k tomu nařídit jednání a k tomuto jednání předvolat účastníky, neboť účastníci
mají právo se k prováděnému dokazování vždy vyjádřit a mají právo být mu přítomni
s ohledem na zásadu přímosti.
Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 37/04 Ústavní soud zamítl návrh na zrušení ustanovení §
133 odst. 2 o.s.ř. (tedy přenesení důkazního břemene ze žalobce na žalovaného v tzv.
diskriminačních sporech, v nichž se žalovaný měl dopustit diskriminace žalobce) mimo
jiné s argumentací, že „neobstojí názor navrhovatele, že v řízeních uvedených v
napadeném ustanovení občanského soudního řádu "je strana žalující zvýhodněna, neboť
nemusí prokazovat, co se mělo stát a proč že je žalováno, zatímco strana žalovaná je
znevýhodněna, neboť by měla prokázat, co se nestalo". Ve skutečnosti totiž důkazní
břemeno neleží pouze a výlučně na straně žalované. I strana žalující nese své břemeno
tvrzení i břemeno důkazní. Pokud tato břemena strana žalující unese, což musí v
jednotlivém případě posoudit soud, je následně věcí strany žalované prokázat svá
tvrzení, že k diskriminaci z rasových (etnických) důvodů nedošlo. Z uvedených důvodů
dospěl Ústavní soud k závěru, že ustanovení § 133a odst. 2 o. s. ř. je prostředkem
přiměřeným k dosažení sledovaného cíle, resp. že - bude-li aplikováno výše uvedeným
ústavně konformním způsobem - bude zachována spravedlivá rovnováha mezi
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požadavky veřejného zájmu společnosti a požadavky ochrany individuálních základních
práv.“ Uvedené argumentaci lze dle názoru autora této práce přisvědčit, neboť
s ohledem na veškerý výše podaný výklad nelze z povahy věci k procesním břemenům
účastníků přistupovat kategoricky, bezpodmíněně a paušálně uvažovat tak, že některá ze
stran má důkazní břemeno a jiná nikoli. Má-li žalovaný prokázat, že se diskriminace
nedopustil, nevylučuje to, aby žalobce prokazoval, že se žalovaný takového jednání
skutečně dopustil, neboť je v zájmu žalobce tuto skutečnost prokázat.
Zcela aktuální problematikou, kterou se Ústavní soud zabývá nejen ve vztahu
k procesním povinnostem účastníků, je otázka podmínek pro vydání rozsudku pro
uznání a rozsudku pro zmeškání. V nálezu sp. zn. IV. ÚS 3143/15 Ústavní soud zaujal
stanovisko, že „kontumační rozsudek je nástroj k dosažení efektivnějšího a rychlejšího
rozhodování sporů. Jde především o procesně-sankční nástroj chránící "poctivého
žalobce" před "nepoctivým" žalovaným, který nemá zájem o aktivní účast na řízení mnohdy ve snaze oddálit konečné rozhodnutí; lze jej však použít teprve tehdy,
odpovídá-li to, vzhledem k ostatním okolnostem případu, požadavkům vyplývajícím z
obecných zásad civilního procesu. Při zvažování vydání kontumačního rozsudku je
nezbytné respektovat nejen kritéria, která pro jeho užití stanoví zákon, ale také základní
procesní práva účastníků řízení. V řízení, v průběhu kterého jsou obě strany aktivní, se
soudy i mezi sebou komunikují, není namístě po třech letech od zahájení sporu vydat
kontumační rozsudek, tím spíš ne za situace, kdy se zástupce žalovaného pokusil svoji
neúčast u jednání omluvit, byť nedostatečným způsobem.“. Je nepochybné, že
s ohledem na zásadu přímosti, ústnosti a právo účastníků na spravedlivý proces je nutno
využívat tzv. kontumační rozsudek (rozsudek pro zmeškání) uvážlivě, a to pouze
v případech, na něž dopadá ustanovení § 153b o.s.ř. Podstatnou okolností je také to, že
oproti úpravě rozsudku pro uznání v ustanovení § 153 odst. 1 a 3 soud kontumačním
rozsudkem rozhodnout nemusí, nýbrž takto rozhodnout může. Nelze tak obhájit postup
soudu, který ve sporu vedeném několik let, v němž jsou účastníci aktivní a v jehož
rámci se zástupce žalovaného pokusil omluvit z jednání, vydal rozsudek pro zmeškání
vzhledem ke skutečnosti, že zástupce žalovaného se nedostavil k jednomu jednání.
Takový postup soudu je ukázkou zjevné libovůle a odepřením spravedlnosti (denegatio
iustitiae) žalovanému, který dlouhodobě jevil zájem o ochranu a obranu svých práv.
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4.2. Z judikatury Nejvyššího soudu
Obdobnými otázkami se také již v minulosti zabýval Nejvyšší soud, a to
například v usnesení sp. zn. 20 Cdo 2275/2000 ve vztahu k rozsudku pro zmeškání, dle
něhož „neobsahuje-li žaloba žádná tvrzení, z nichž by vyplývala povaha požadovaného
úroku z prodlení a způsob určení jeho výše, pak ve věci nemůže být vydán rozsudek pro
zmeškání“. Dále například v rozsudku sp. zn. 29 Odo 296/2003 ve vztahu k vydání
rozsudku pro uznání, z něhož lze citovat: „Je-li žaloba zjevně bezdůvodná,
neodůvodňuje povaha věci ani okolnosti případu, aby žalovaný byl vyzván k vyjádření
podle ustanovení § 114b o. s. ř. o takové žalobě nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání
podle § 153a odst. 3 o.s.ř.“ Podstatnou podmínkou pro rozhodnutí rozsudkem pro
uznání je tak i důvodnost žaloby, a nelze tedy tímto způsobem rozhodovat automaticky
pouze na základě procesní pasivity žalovaného, resp. není vůbec přípustné vyzývat
žalovaného k vyjádření tzv. kvalifikovanou výzvou v případě, že žaloba je podána
zjevně bezdůvodně. K bezdůvodnosti žaloby a jejímu vztahu k dokazování se přitom
Nejvyšší soud vyjádřil například v usnesení sp. zn. 22 Cdo 896/2006, a sice že „v
případě, kdy již ze žalobních tvrzení ve spojení se srozumitelným nikoliv nejasným
žalobním návrhem (tj. odpovídajícím požadavkům uvedeným v § 43 a 79 OSŘ)
vyplývá, že taková žaloba musí být zamítnuta, protože uplatněný nárok neodpovídá
příslušným ustanovením hmotného práva, není třeba provádět žádné dokazování, byť je
účastníci navrhují“. V citovaném usnesení se Nejvyšší soud také vyjádřil ve vztahu k
(hmotněprávní) poučovací povinnosti soudu ve vztahu k petitu žaloby: „Pokud
dovolatelé v dovolání vycházejí z toho, že jimi uplatněný petit (žalobní návrh) je po
jeho opravě a doplnění projednatelný a vykonatelný, takže na jeho základě mohlo a
mělo být prováděno potřebné dokazování o rozsahu tvrzených imisí a odkazují v tomto
ohledu na odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně, přehlížejí, že tento soud v
uvedené části odůvodnění jinými slovy říká, že nepoučil znovu žalobce o možné
(vhodné změně) žalobního návrhu tak, aby mohl být podle hmotného práva úspěšný (a
mohlo k němu být vedeno dokazování), protože tentokrát by již šlo o nepřípustné
poučování o hmotném právu.“
Ve vztahu k odvolacímu řízení a promlčení se Nejvyšší soud vyjádřil k rozsahu
zjišťování skutkového stavu rozsudkem sp. zn. 21 Cdo 3243/2007 takto: „Odvolací
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soud, který dovodil (oproti soudu prvního stupně – pozn. autora), že nárok žalobce (…)
není promlčen, mohl při zjišťování skutkového stavu věci vycházet - jak je nepochybné
z ustanovení § 213 odst. 3 a 4 o.s.ř. - jen z těch důkazů, které byly provedeny před
soudem prvního stupně a které odvolací soud sám zopakoval, nebo z účastníky
navržených důkazů, které soud prvního stupně neprovedl a o něž odvolací soud doplnil
dokazování buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně nebo dožádaného
soudu.“ Jedná se přitom o obdobu závěru z rozsudku sp. zn. 32 Odo 879/2002, že „při
posuzování důvodnosti námitky promlčení vznesené až v odvolacím řízení se nepřihlíží
k nepřípustně uplatněným novým skutečnostem a důkazům“.
K povaze a procesnímu smyslu důkazního břemene se pak Nejvyšší soud
vyjádřil v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1924/2009 tak, že „procesní smysl důkazního
břemene vyniká především v takové důkazní situaci, kdy aktivní účastníci beze zbytku
splní svou povinnost tvrzení i povinnost důkazní. Jeho pravým cílem je umožnit soudu
vydat rozhodnutí i v těch případech, kdy určitá skutečnost, ve sporu rozhodná, nebyla
(ve smyslu, že zpravidla ani být nemohla) dokázána, tedy v případech, kdy výsledky
hodnocení důkazů neumožňují soudu přijmout ani závěr o pravdivosti této skutečnosti,
ale ani závěr o tom, že by byla nepravdivá. I v těchto případech (tzv. důkazní nouzi)
musí soud rozhodnout v neprospěch toho účastníka, v jehož zájmu bylo podle hmotného
práva prokázat tvrzenou skutečnost.“
K rozsahu důkazní povinnosti a povinnosti tvrzení účastníků se Nejvyšší soud
vyjádřil například v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 1494/2008: „Žalovaný má rovněž
povinnost tvrzení a povinnost důkazní, avšak pouze ke skutečnostem, kterými
odůvodňuje své hmotněprávní námitky, jimiž uplatňuje své určité hmotné právo (např.
započtení, promlčení apod.). Na žalovaném není např. skutkově odůvodnit, popírá-li
tvrzení žalobce.“
Ke vztahu procesních břemena poučovací povinnosti soudu se Nejvyšší soud
například vyjádřil v rozsudku sp. zn. 32 Odo 376/2003 takto:
a) Dlužník, uznává-li více dluhů, musí nepochybně určit, které jednotlivé dluhy
uznává co do důvodu i výše a co slibuje zaplatit.
b) Jen tehdy, pokud na základě hodnocení důkazů, které byly za řízení provedeny,
nemůže soud přijmout závěr ani o pravdivosti tvrzení účastníka, ani o tom, že by
bylo nepravdivé, lze učinit závěr o tom, že účastník neunesl důkazní břemeno.
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c) Soud je povinen poučit účastníky řízení o důkazní povinnosti a o důkazním
břemenu, a to i účastníka, který je zastoupen advokátem. Soud by zatížil řízení
vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci tím, že by
zamítl žalobu proto, že účastník neunesl za řízení břemeno tvrzení nebo důkazní
břemeno, aniž by mu poskytl řádné poučení podle § 118a odst. 1 a odst. 3 OSŘ.
V rozsudku sp. zn. 29 Odo 742/2006 se Nejvyšší soud vyjádřil ke splnění
povinnosti tvrzení takto: „Závěr, že vylíčení rozhodujících skutečností může mít
zprostředkovaně původ i v odkazu na listinu, kterou žalobce (coby důkazní materiál)
připojí k žalobě a na kterou v textu žaloby výslovně odkáže, je výjimkou ze zásady, že
vylíčení rozhodujících skutečností má obsahovat samotná žaloba (§ 79 odst. 1 o. s. ř.) a
jako výjimka by měl být aplikován restriktivně. Kromě požadavku, aby z odkazu
obsaženého v žalobě, bylo patrno, že připojený listinný důkaz je listinou, která popisuje
nárok po skutkové stránce, je uplatnění uvedeného závěru namístě jen tehdy,
neobsahuje-li potřebné vylíčení rozhodujících skutečností sama žaloba. Je-li příslušná
skutečnost v žalobě vylíčena, pak to, že listinný důkaz připojený k žalobě žalobní
tvrzení nepodporuje, nezpůsobuje vadu žaloby, ale může být podkladem pro závěr, že
žalobce tímto důkazem tvrzenou skutečnost neprokázal.“
V rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4616/2010 se Nejvyšší soud vyjádřil o vztahu
koncentrace řízení k plnění povinnosti tvrzení ze strany účastníků takto: „Poté, co
nastaly účinky tzv. koncentrace řízení podle ustanovení § 118b o. s. ř., účastníci (nejdeli o výjimky stanovené zákonem) nemohou uvádět jen takové rozhodné skutečnosti o
věci samé, ohledně nichž mají podle hmotného práva povinnost tvrzení, a označovat jen
takové důkazy, jimiž plní svou důkazní povinnost účinky tzv. koncentrace řízení
nebrání účastníkům popírat správnost tvrzení protistrany o skutečnostech významných
pro rozhodnutí o věci samé nebo se vyjadřovat k důkazům označeným druhou stranou
sporu. K projevu, jímž účastník vyjadřuje svůj žalobní požadavek nebo stanovisko k
němu, jímž uplatňuje své procesní námitky, jímž shrnuje své návrhy učiněné za řízení,
jímž se vyjadřuje k dokazování a ke skutkové a právní stránce věci nebo jímž sděluje
svůj názor, jak má být věc soudem rozhodnuta, soud vždy přihlédne, i když je účastník
učinil až poté, co nastaly účinky tzv. koncentrace řízení podle ustanovení § 118b o. s. ř.
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Účinky tzv. koncentrace řízení podle ustanovení § 118b o. s. ř. nenastanou, jestliže
účastníci nebyli o tzv. koncentraci řízení a o jejích účincích poučeni jednak v předvolání
k přípravnému jednání, k jednání nebo k dalšímu jednání, jednak před skončením
přípravného jednání, jednání nebo dalšího jednání, má-li v této době nastat tzv.
koncentrace řízení. "První jednání" lze pokládat ve smyslu ustanovení § 118b odst. 1,
věty druhé, o. s. ř. za "skončené" jen tehdy, byly-li při něm provedeny alespoň všechny
úkony uvedené v ustanoveních § 118 odst. 1 a 2 o. s. ř.“
K důkaznímu břemeni, povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní se Nejvyšší soud
(ve vztahu k ustanovení § 711 odst. 5 o.z. 1964, tedy k žalobě na neplatnost výpovědi
z nájmu bytu) v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2341/2009 vyjádřil takto: „Důkazním
břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka za výsledek řízení; jeho smyslem
je umožnit soudu vydat rozhodnutí i v těch případech, kdy výsledky hodnocení důkazů
mu neumožňují přijmout ani závěr o pravdivosti tvrzené skutečnosti, ale ani závěr o
tom, že by byla nepravdivá. Důkazní břemeno ohledně určitých skutečností leží na tom
účastníku řízení, který z existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní
důsledky; jde o toho účastníka, který existenci těchto skutečností také tvrdí (…). V
závislosti na hypotéze právní normy má každá ze stran sporného řízení zcela
samostatnou povinnost tvrzení a důkazní povinnost a tedy z toho vyplývající odlišné a
zcela samostatné břemeno tvrzení a důkazní břemeno. (…) V případné žalobě na
neplatnost výpovědi podle 711 odst. 5 obč. zák. (na jejíž podání má zákonnou lhůtu
šedesáti dnů) uvést, v čem spatřuje neplatnost této výpovědi – neexistenci uplatněného
výpovědního důvodu, tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, jimiž se ve smyslu ustanovení §
79 odst. 1 věty druhé o. s. ř. rozumí údaje, které jsou zcela nutné k tomu, aby bylo jasné,
o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout, a to v takovém rozsahu, aby
umožňoval jednoznačnou individualizaci skutku, tj. nemožnost jeho záměny s jiným
skutkem. (…) Tzv. negativní tvrzení se v občanském soudním řízení zásadně
neprokazují. (…) Povinnost tvrzení a povinnost důkazní jsou procesními povinnostmi, o
kterých je soud povinen, je-li to třeba, účastníka řízení poučit /§ 5 o. s. ř./. To platí i
tehdy, jestliže žalovaný uvádí, že na něj přešlo právo nájmu bytu, avšak netvrdí všechny
rozhodné skutečnosti potřebné pro posouzení důvodnosti jeho procesní obrany. Tvrdí-li
žalovaný v rámci této obrany, že nemá vlastní byt, je na žalobci, aby prokázal opak.“
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V rozsudku sp. zn. 30 Cdo 350/2006 se Nejvyšší soud vyjádřil tak, že „ve
sporném řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jestliže během
řízení vyšla najevo potřeba provedení těchto důkazů. Soud však nemůže do sporu vnášet
skutečnosti, pro které není podklad v obsahu spisu ani v průběhu dosavadního
jednání“85. Toto stanovisko lze s ohledem na výše podaný výklad považovat za zcela
přiléhavé, neboť ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. nepochybně směřuje spíše k tomu, aby
soud měl možnost doplnit dokazování v případě, kdy toto doplnění je zcela nezbytné,
účastníci opomněli označit důkaz či z důvodu neznalosti práva nemají vědomost o tom,
že určitou tvrzenou skutečnost lze prokázat pouze jedním konkrétním způsobem
(například výpisem z určité evidence či konkrétního registru). Úkolem soudu ve
sporném řízení z povahy věci není a nemůže být vnášení nových skutečností do řízení,
aktivní vyhledávání takových skutečností a dotváření skutkových zjištění nad rámec
tvrzení účastníků.

85

citováno dle SVOBODA, Karel. Limity aktivního dokazování soudem. Může si soud v civilním řízení

dokazovat, co chce? Právní rozhledy. 2007, roč. 2007, č. 15.
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5. Důkazní povinnost a povinnost tvrzení v právu Slovenské
republiky
Zákonná úprava Slovenské republiky (dále jen „Slovensko“) byla ke komparaci
zvolena s ohledem na fakt, že přestože s touto zemí Česká republika sdílí bohatou
historii a sdílela s ní i u nás dosud platný a účinný občanský soudní řád, došlo na
Slovensku v roce 2015 k jeho zrušení a rekodifikaci civilního procesu zákonem č.
160/2015 Z. z., civilným sporovým poriadkom (dále jen „c.s.p.“), který nabyl účinnosti
dne 1. července 2016.
Ze systematického hlediska se c.s.p. dělí do pěti částí, jimž předchází
„preambule“ nazvaná Základné principy. Čl. 6 Základných principov stanoví, že „strany
sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností
uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem
prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom
vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu“. Konkrétní úpravu
dokazování pak lze nalézt ve čtvrté hlavě části druhé c.s.p., přičemž dle ustanovení §
185 odst. 1 c.s.p. „súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná“ a dle odst. 2
téhož ustanovení „súd môže aj bez návrhu vykonať dôkaz, ktorý vyplýva z verejných
registrov a zoznamov, ak tieto registre alebo zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia
strán sú v rozpore so skutočnosťou; iné dôkazy bez návrhu nevykoná, ak tento zákon
neustanovuje inak“. Dle ustanovení § 187 pak za důkaz může sloužit vše, co může
přispět k objasnění věci, přičemž odst. 2 tohoto ustanovení demonstrativně
vyjmenovává důkazní prostředky (například výslech svědka, listina, odborné vyjádření
apod.). Dle ustanovení § 188 soud koná dokazování při jednání, dle ustanovení § 189
má každý tzv. ediční povinnost (tedy vydat soudu důkaz) a dle ustanovení § 190 také
tzv. informační povinnost, tedy povinnost sdělit soudu skutečnosti, které mají význam
pro rozhodnutí. Následně zákon upravuje konkrétní důkazní prostředky a jejich
provádění, přičemž tato úprava je obdobná úpravě obsažené v občanském soudním řádu
a za zmínku stojí ustanovení § 209, které upravuje tzv. soukromý znalecký posudek, a
to prakticky shodně jak to činí český občanský soudní řád v ustanovení § 127a (soud
tedy takový znalecký posudek provede k důkazu stejně jako znalecký posudek
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vyžádaný soudem, má-li takový posudek všechny zákonem předepsané náležitosti a je-li
k němu připojena doložka znalce, že si je vědom následků podání vědomě nepravdivého
posudku). Za pozornost také v neposlední řadě stojí ustanovení § 150 odst. 1 a 2 c.s.p., a
sice že „strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich
skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie skutkové tvrdenia.“
Autor této práce je tak s překvapením nucen konstatovat, že ve vztahu
k dokazování, úpravě jeho zásad, úpravě součinnosti účastníků se soudem při
dokazování a též v otázce úpravy jednotlivých důkazních prostředků je nová slovenská
úprava navzdory rozdílné systematice v podstatě totožná s úpravou (českého)
občanského soudního řádu, do jehož znění zasáhl již nespočet novelizací. Zajímavým
prvkem slovenské úpravy je přitom zakotvení základních principů (které jsou opět
téměř totožné s obecnými ustanoveními občanského soudního řádu) jako jakési
pomyslné preambule a zakotvení možnosti soudu provést důkazy výpisy z veřejných
registrů či seznamů, je-li tu podezření, že skutková tvrzení stran jsou v rozporu se
skutečností. Rozdílem oproti české úpravě je také výslovné zakotvení pravidla, že jiné
důkazy (než účastníky navržené či právě uvedené) soud neprovede, nestanoví-li c.s.p.
jinak.
Autor této práce je tak závěrem toho názoru, že slovenská úprava sice vykazuje
lepší systematiku než občanský soudní řád, avšak obsahově je – prakticky pouze
s několika výše popsanými odlišnostmi – zcela shodná s úpravou obsaženou v našem
právním řádu.
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6. Návrhy de lege ferenda
Předkládaná práce by nebyla úplná, kdyby se autor nepokusil o formulaci návrhů
právní úpravy, jaká by měla být, a kriticky se nevyjádřil k právní úpravě stávající. Na
prvním místě je nutno vytknout zákonodárci zjevnou nedůslednost, která se naplno
projevila přijetím (nového) občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., který nabyl
účinnosti dne 1. ledna 2014, bez toho, aby došlo rovněž k úplné rekodifikaci
občanského práva procesního. K rekodifikaci civilního procesu tak došlo pouze dílčím
způsobem, a to zejména přijetím zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, který z občanského soudního řádu vyňal úpravu především řízení nesporných,
přičemž zůstává s podivem, že takto zásadní předpis, upravující mimo jiné například
řízení ve věcech péče o nezletilé, prošel legislativním procesem v roce 2013 a účinnosti
nabyl ve velmi krátké lhůtě dne 1. ledna 2014.
Úprava civilního procesu tak zůstává roztříštěna v několika zákonech, přičemž
stěžejní norma – občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb. – byla již nespočetněkrát
novelizována, což se samozřejmě projevilo negativně především na jeho struktuře,
systematice a logické návaznosti jednotlivých ustanovení.
Zásadním návrhem de lege ferenda je tak požadavek, aby byla dokončena
rekodifikace civilního procesu jako celku, resp. aby alespoň byl přijat nový občanský
soudní řád, v němž by tak nebyly patrné vlivy značného počtu novelizací.
Pokud se však týče obsahu občanského soudního řádu ve vztahu k tématu této
práce, nemá autor ke stávající zákonné úpravě dokazování a procesních povinností
účastníků větších výhrad. Jak bylo naznačeno v komparativní kapitole, obdobná (až
téměř shodná) úprava platí i na Slovensku a autor v této zákonné úpravě neshledává
větší nedostatky. S ohledem na výše prezentované závěry a názory by nicméně bylo
vhodné zpřesnit například dikci ustanovení § 5 o.s.ř. tak, aby bylo zřejmé, zda
nepoučení účastníka ze strany soudu způsobuje či nezpůsobuje samo o sobě vadu řízení,
která může vést k nesprávnému rozhodnutí. Dále by bylo žádoucí novelizovat
ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř. tak, že soud je povinen vzít (ve sporném řízení) za svá
skutková tvrzení účastníků. Autor se domnívá, že ve sporném řízení by soud bez dalšího
měl vzít shodná tvrzení účastníků za svá, neměl by tato tvrzení zpochybňovat a dotvářet
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je, neboť procesní odpovědnost a aktivita je zcela na straně účastníků a nikoli soudu,
který má toliko povinnost řízení dovést ke konečnému rozhodnutí, ať už za aktivní
účasti účastníků či nikoli. Pokud jde o úpravu důkazních prostředků, považuje autor
jejich úpravu v ustanovení § 125 a násl. o.s.ř. za zcela přiléhavou a přiměřenou a
nepochybně nelze zpochybnit skutečnost, že za důkaz mohou sloužit de facto všechny
prostředky, kterými lze zjistit stav věci. Uvedené však platí se zásadní výhradou
k ustanovení § 127a o.s.ř. o tzv. „soukromém“ znaleckém posudku, tedy k takovému
znaleckému posudku, který bez přičinění soudu předloží sám účastník a který
samozřejmě musí mít příslušnou doložku znalce, že si je vědom následku podání
posudku vědomě nepravdivého. Autor se domnívá, že toto ustanovení by mělo být
zrušeno a takový znalecký posudek by v řízení vůbec neměl být přípustný, neboť pouze
soud rozhoduje o tom, zda rozhodnutí závisí na odborných znalostech (§127 odst. 1
o.s.ř.), a pouze soud v řízení ustanovuje znalce. S posudkem podaným účastníkem se
pak logicky může (a v praxi pojí) otázka náhrady jeho nákladů, když zpravidla žalobce,
který takový posudek předložil a měl ve věci úspěch, požaduje jeho „uhrazení“ ze
strany žalovaného, přičemž je zřejmé, že takový posudek sice může být kvalitní, avšak
nikoli nutný či účelný.
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Závěr
Jak naznačeno v úvodu, tématem této práce byla toliko poměrně úzká
problematika procesních povinností účastníků sporného řízení, kterou si autor kladl za
cíl zasadit do širších souvislostí, vyložit ji ve vztahu k postupu a rozhodování soudu při
dokazování a podat zároveň potřebný teoretický základ.
Je zřejmé, že otázka poznání (skutečné) pravdy v řízení je krajně komplikovaná,
respektive je sporné, zda lze vůbec kategoricky vyslovit, zda ji soud může a je schopen
vůbec zjistit. Zcela nad rámec a rozsah této prácee pak lze odkázat na odvěký
filozofický spor právě o možnost poznání objektivní pravdy.
Autor práce považuje za pravdu ve sporném řízení takové zjištění, které
odpovídá proběhlému skutkovému stavu, který nastal ve vnějším světě, a domnívá se,
že stávající zákonná úprava dává soudu dostatek prostředků a možností, jak k takovému
zjištění dospět. Současně však nelze přehlížet, že klíčovou roli v této otázce mají sami
účastníci, kteří jediní nesou „odpovědnost“ za výsledek řízení, tj. jsou případně povinni
plnit, co jim bylo uloženo, jsou povinni nahrazovat náklady řízení protistraně v případě
neúspěchu a jsou případně povinni strpět výkon rozhodnutí či exekuci. Samozřejmě
také nelze vyloučit situaci, kdy žalobce i žalovaný k soudu přistupují vědomě s určitým
lstivým úmyslem a před soudem vědomě uvádějí nepravdivé informace. Ani v takovém
případě však soud nemůže odmítnout rozhodnout ve věci, je povinen sporné skutečnosti
objasnit a dospět k závěru o skutkovém stavu.
Lze tak uzavřít, že účinná právní úprava procesních povinností a dokazování dle
názoru autora nevykazuje větší nedostatky a i přes její ne zcela uspokojivou
systematiku, zapříčiněnou řadou novel občanského soudního řádu, dává soudu dostatek
nástrojů k tomu, aby mohl pokud možno úplně zjistit události a děje nastalé ve vnějším
světě, a účastníkům zároveň dostatek příležitostí a oprávnění k tomu, aby se aktivně
mohli brát o svá práva a domáhat se jejich ochrany.
Bude-li přijat nový občanský soudní řád, dovoluje si autor vyjádřit přání, aby
úprava dokazování a procesních povinností účastníků nedoznala větších změn, neboť
k takovým změnám dle jeho názoru není důvod.
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Shrnutí
Předkládaná práce pojednává o procesních povinnostech účastníků civilního
sporného řízení při dokazování, a to o povinnosti důkazní a povinnosti tvrzení. Cílem
práce je vyložit platnou úpravu těchto povinností, zasadit ji do historického kontextu,
vyložit její vztah k dalším institutům, které se dotýkají dokazování a postupu soudu při
něm (například břemena tvrzení a břemena důkazního), a v neposlední řadě se k této
úpravě kriticky vyjádřit, zhodnotit ji a navrhnout případné změny de lege ferenda.
Práce je rozdělena do šesti částí. První kapitola poskytuje stručné vylíčení
historického vývoje civilního procesu ve vztahu k uvedeným povinnostem. Samotné
povinnosti a jejich vztah k ostatním institutům jsou vymezeny v kapitole druhé. Třetí
kapitola je věnována nezastupitelné úloze soudu při dokazování ve sporném řízení,
která se zrcadlí především v rozhodování soudu o provádění důkazů. Čtvrtá kapitola
poskytuje náhled do související rozhodovací činnosti Nejvyššího a Ústavního soudu ČR
a k některým rozhodnutím těchto soudů se rovněž kriticky vyjadřuje. Pátá kapitola si
klade za cíl poznat a stručně vyložit úpravu povinnosti tvrzení a důkazní povinnosti
v právním řádu Slovenské republiky, přičemž tato úprava je zároveň jedním ze zdrojů
pro návrhy de lege ferenda – zejména ve vztahu k systematice dnes účinného znění
občanského soudního řádu – obsažené v kapitole šesté.
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Abstract
This thesis deals with the duties of the parties to a litigation (contentious civil
procedure). There are two such duties in a litigation: the duty to prove and the duty to
assert. The aim of the thesis is to analyze these procedural institutes, to explain both
their historical context and their relation to other related institutes such as the burden of
proof or the burden of proof assertion. Concurrently, duties of the court itself regarding
this matter are dealt with as well as imperfections of current legislation. In the last
chapter, proposals de lege ferenda are made.
This thesis is divided into six basic sections. The first one focuses on the
historical perspectives, the second one deals with theoretical fundamentals and basic
concepts, the third one addresses the duties of the court itself related to this subject
matter, the fourth one focuses on the judicature of both the Constitutional Court and the
Supreme Court of the Czech republic, the fifth one describes and compares related
current legislation of Slovakia and, as mentioned, the last chapter contains several
proposals de lege ferenda.
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