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Dokazování

 Zásada projednací

 Zásada vyšetřovací

 Zásada volného hodnocení důkazů



Procesní dokazování

 Procesním dokazováním rozumíme právem 
stanovený postup soudu při získávání zpráv o 
skutečnostech důležitých pro rozhodnutí. Při tomto 
postupu poznává soud svými smysly určitou skutečnost 
přímo, nebo přímo poznává zprávy o této skutečnosti

 Předmětem procesního dokazování jsou skutečnosti, 
resp. tvrzení o nich, které jsou pro rozhodnutí 
významné a které po zhodnocení soudu zůstaly 
pochybné

 Při tomto procesu jsou povinni vyvíjet potřebnou 
iniciativu a aktivitu především účastníci řízení (sporné 
strany)



Povinnosti účastníků

 Pravdivě a úplně vylíčit všechny potřebné 

skutečnosti (povinnost tvrzení)

 Na jejich podporu označit důkazní prostředky 

(povinnost důkazní)



Předmět dokazování

 Předmětem procesního dokazování nejsou:
– skutečnosti obecně známé, tj. takové skutečnosti, které jsou 

známé širšímu okruhu osob na určitém místě a v určitém čase

– skutečnosti známé soudu z jeho činnosti 

 skutečnosti, o nichž nemá rozhodující soudce pochybnosti

– domněnky skutkové i právní, resp. skutečnosti, o kterých 
svědčí domněnka

– fikce, tedy konstrukce situací, které jsou v rozporu se 
skutečností, a dále o české právní předpisy uveřejněné nebo 
oznámené Sbírce zákonů ČR - platí o nich zásada iura novit 
curia(soud zná právo)

 Ostatní právní předpisy, zejména předpisy nižší právní 
síly, se předmětem dokazování mohou stát. Totéž platí 
i o cizozemských právních předpisech



Průběh dokazování

 Navrhování důkazů

 Opatřování důkazů

 Provádění důkazů

 Hodnocení důkazů



Důkazní prostředky

 Výslech svědků

 Znalecký posudek

 Zprávy a vyjádření orgánů fyzických a 
právnických osob

 Notářské nebo exekutorské zápisy a jiné 
listiny

 Ohledání

 Výslech účastníků



Rozhodnutí

 Nemeritorní nebo meritorní povahy

– Ve věci nebo procesní povahy

 Cílem soudního řízení je rozhodnutí ve věci 

samé, ale rozhodnutími se mimo jiné 

upravuje, resp. vede řízení



Druhy rozhodnutí

 Rozsudek

 Usnesení

 Platební rozkaz, směnečný a šekový platební 

rozkaz, elektronický platební rozkaz



Rozsudek

 Rozhodnutí ve věci samé

 Náležitosti

– Záhlaví

– Výrok

– Odůvodnění

– Poučení

– Datum a podpis



Výrok rozhodnutí

 Vychází z návrhu (petitu)

 Musí být určitý, přesný a srozumitelný

– Aby se mohl stát vykonatelným



Usnesení

 Nemeritorní i meritorní povahy

 Usnesením lze rozhodnout ve věci samé

 Převážně se usnesením vede řízení



Rozkazní (zkrácená) řízení

 Platební rozkaz

 Směnečný a šekový platební rozkaz

 Elektronický platební rozkaz



Platební rozkaz

 Lze vydat i bez výslovného návrhu žalobce

 Na peněžité plnění, vyplývá-li právo ze 
skutečností uvedených žalobcem

 Doručuje se do vlastních rukou

 Splnit povinnost do 15 dnů nebo podat odpor

 Platební rozkaz (doručený), proti němuž 
nebyl podán odpor, má účinky 
pravomocného rozsudku



Směnečný a šekový platební rozkaz

 Jen v případě doložení originálu směnky 

nebo šeku

 Jen na výslovný návrh žalobce

 Povinnost plnit do tří dnů nebo podat námitku

 Podání námitky přímo nevede ke zrušení 

směnečného a šekového platebního rozkazu



Elektronický platební rozkaz

 Na elektronickém formuláři

 Do částky 1 milionu korun

 Elektronický je pouze návrh

 Pro elektronický platební rozkaz dále platí 

totéž, co platí pro platební rozkaz



Právní moc rozhodnutí

 Formální a materiální stránka

 Rozhodnutí je formálně a procesně 

nezměnitelné

 Rozhodnutí je závazné



Vykonatelnost

 Vynutitelnost povinností i proti vůli povinného 

 Stanoví-li rozhodnutí splnit povinnost, 

rozhodnutí se stane vykonatelným po 

uplynutí lhůty pro splnění této povinnosti (tzv. 

pariční lhůty)


