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Úvod 
Kupní smlouva je klíčovým smluvním typem pro fungování lidské společnosti, zejména 

v oblasti mezinárodního obchodu. Unifikace právního rámce úpravy mezinárodní kupní 

smlouvy, jejíž proces nebyl jednoduchý, je zásadní pro usnadnění fungování mezinárodního 

obchodu. Jednotná úprava je dnes obsažena v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 

zboží platné od 1. ledna 1988. Česká republika je Úmluvou vázána od 1. ledna 1993 jako 

nástupnický stát ČSFR1 (pro kterou Úmluva vstoupila v platnost k 1. dubnu 1991).2 

Úmluvou je vázáno 89 států,3 většinou hospodářsky rozvinutých zemí. Smluvními 

stranami naopak nejsou z evropských zemí Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska, Portugalsko, Malta, dále například Indie, státy Arabského poloostrova a většina afrických 

států. Přesto je Úmluva považována za nejvýznamnější mezinárodní instrument 

v mezinárodním obchodu, i v oblasti soukromého práva obecně. Vzhledem k jejímu rozšíření 

ve světě, zejména díky přistoupení ekonomicky nejvýznamnějších států,4 lze dokonce hovořit 

i o vzniku globální právní úpravy.5  

Unifikace právní úpravy je nezbytná, obzvláště právní úpravy kupní smlouvy jakožto 

nejpoužívanějšího smluvního typu, neboť používání vnitrostátních norem v oblasti 

mezinárodního obchodu není vždy nejvhodnější řešení. Hlavním problémem je určení 

aplikovatelného národního práva podle kolizních norem, ve kterých se obchodníci těžko 

orientují, neboť i principy, podle nichž se určuje aplikovatelné vnitrostátní právo, jsou 

v mnohých právních řádech odlišné. Prvním pokusem o unifikaci v oblasti kupní smlouvy 

v mezinárodním obchodu byly úmluvy přijaté na Haagské konferenci v roce 1955, jejichž 

předmětem bylo sjednocení úpravy kupní smlouvy.6 Pokus to byl však neúspěšný, již v průběhu 

konference vyšly najevo zásadní výhrady některých států k úpravám některých základních 

problémů, a očekávání, že účel úmluv naplněn nebude, bylo potvrzeno, když jednotlivé státy 

nechtěly úmluvy ratifikovat. Požadovaný počet států, které úmluvy ratifikovaly, nezbytný pro 

nabytí účinnosti úmluv, byl dosažen až po devíti letech, a ani k dnešnímu dni se počet států, 

                                                
1 Status UN Convention on Contratcs for International Sale of Goods (Vienna, 1980) [online]. [cit. 2018-03-24]. 
Dostupné z: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. 
2 160/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí. 
3 Stav ke dni uzavření rukopisu. 
4 SMITH, Rob. The World’s Biggest Economies in 2018 [online]. [cit. 2018-05-18]. Dostupné 
z: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018/. 
5 TICHÝ, L. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář Praha: C. H. Beck, 2017, 
440 s. ISBN 978-80-7400-649-4. 
6 Na Haagské konferenci byly přijaty dvě úmluvy, první z nich se zabývala úpravou mezinárodní kupní smlouvy, 
předmětem druhé úmluvy bylo uzavírání smluv o mezinárodní koupi zboží. KANDA, A., Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: (s komentářem). 2. aktualiz. vyd. Praha: PP Agency, 1995, 109 s., s. 5. 
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které jsou úmluvami vázány výrazně nezměnil.7 Z tohoto důvodu byla již v roce 1966 při OSN 

zřízena komise UNCITRAL, aby připravila novou unifikovanou úpravu mezinárodní kupní 

smlouvy, která by byla univerzálně přijatelná.8 

Jasný a flexibilní právní rámec mezinárodního obchodu má významný dopad na rozvoj 

světového hospodářství a je tedy klíčovým elementem pro usnadnění mezinárodních transakcí. 

Úmluva v tomto směru vnesla do mezinárodních obchodních vztahů vyšší míru jistoty a snížení 

transakčních nákladů.9 Nejvíce problematickou částí obchodních vztahů je situace, kdy dojde 

k nesplnění smlouvy jednou ze stran. V zájmu usnadnění vstupování do obchodních transakcí 

je tedy důležité, aby při uzavírání smluv byly jasně vymezeny povinnosti smluvních stran 

a zároveň i následky jejich nesplnění. Z hlediska prodávajícího jsou nároky z nesplněné kupní 

smlouvy jasné: povinnostmi kupujícího podle Úmluvy je zaplacení kupní ceny a převzetí zboží, 

prodávající proto může v případě nedodržení smlouvy kupujícím požadovat splnění povinností 

kupujícím a náhradu škody, pokud taková škoda vznikla, případně může od smlouvy 

odstoupit.10 V případě kupujícího je situace složitější: přestože jedinou povinností 

prodávajícího je včasné a řádné dodání zboží konformního s ujednáními v kupní smlouvě,11 

Úmluva pracuje s řadou proměnných, na kterých závisí určení konkrétního nároku, který 

kupujícímu z porušení povinnosti prodávajícím plyne. 

Úmluva se vztahuje na smlouvy o koupi zboží uzavřené mezi stranami, které mají místa 

podnikání v různých státech, pokud jsou tyto státy stranami Úmluvy, nebo pokud se má dle 

kolizních norem použít právního řádu státu, který je stranou Úmluvy.12 V případech, kdy mají 

obě smluvní strany místa podnikání ve státech, které jsou smluvními stranami Úmluvy, se tato 

úprava aplikuje přímo, bez použití kolizních norem. Věcná působnost Úmluvy je v článku 2 

vymezena negativně. Úmluva se nevztahuje na kupní smlouvy, jejichž předmětem je zboží pro 

osobní potřebu, potřebu domácnosti či rodiny,13 cenné papíry nebo peníze, lodě, čluny, 

vznášedla nebo letadla či elektrická energie. Úmluva se nevztahuje ani na kupní smlouvy 

uzavřené v rámci dražby a při výkonu rozhodnutí nebo podle rozhodnutí soudu.14 

                                                
7 Ke dni uzavření rukopisu je úmluvami vázáno 8 států. KANDA, A., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží: (s komentářem), op. cit., s. 5 – 6; Status table [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupné 
z: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=31 
8 KANDA, A., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: (s komentářem), op. cit., s. 5 - 6. 
9 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods [online]. [cit. 2018-03-24]. Dostupné 
z: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 
10 Kapitola III Úmluvy. 
11 Kapitola I Úmluvy. 
12 Čl. 1 odst. 1 Úmluvy. 
13 S výjimkou situací, kdy prodávající v době uzavření smlouvy o takovém účelu nevěděl a ani neměl vědět. Čl. 2 
písm. a) Úmluvy in fine. 
14 Čl. 2 Úmluvy. 
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Strany mohou dle článku 6 Úmluvy její použití na danou kupní smlouvu vyloučit,15 

nicméně takové vyloučení musí být kvalifikované. Ujednání o vyloučení aplikace Úmluvy musí 

tedy obsahovat formulaci „s vyloučením Úmluvy podle článku 6.“16 V případě, že je použití 

Úmluvy stranami účinně vyloučeno, posuzuje se kupní smlouva podle právního řádu státu 

aplikovatelného podle kolizních norem. Zpravidla se bude postupovat podle právního řádu 

určeného stranami ujednáním o volbě práva, a pokud si strany rozhodné právo nesjednaly, 

postupuje se podle jiného hraničního určovatele stanoveného kolizní normou.17 Například, 

pokud je uzavřena kupní smlouva mezi českým prodávajícím a portugalským kupujícím, řídí 

se kupní smlouva českým právním řádem, má-li prodávající na území České republiky obvyklé 

bydliště.18 

Úmluva byla ČSFR ratifikována s výhradou podle článku 95 Úmluvy. V důsledku toho 

nebyla Česká republika vázána článkem 1 odst. 1 písm. b) a pro to, aby mohla být Úmluva 

použita, musely mít obě smluvní strany místo podnikání v zemích, které byly smluvními 

stranami Úmluvy.19 Tato výjimka byla Českou republikou s účinností ke dni 1. června 2018 

stažena a v důsledku toho se rozšířilo množství situací, na které se Úmluva vztahuje.20 

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat současnou úpravu odpovědnosti 

prodávajícího za vady zboží obsaženou v Úmluvě a případně zhodnotit, zda je skrze rozhodnutí 

národních soudů (případně rozhodčích tribunálů), zajištěna její jednotná interpretace a aplikace. 

Z tohoto důvodu práce rovněž rozebere relevantní judikaturu a porovná rozhodnutí různých 

národních jurisdikcí. Dílčím cílem práce je porovnat úpravu odpovědnosti prodávajícího za 

                                                
15 Čl. 6 Úmluvy; KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., 
s. 234; KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží), Praha: Linde, 1999, 307 s. ISBN 80-7201-183-9, s. 217. 
16 Poznámky ze semináře Prof. JUDr. Moniky Pauknerové, CSc., DSc., z předmětu Mezinárodní právo soukromé 
a právo mezinárodního obchodu II, ze dne 18. dubna 2017. 
17 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 234; KANDA, 
A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), 
op. cit., s. 217. 
18 Při určení rozhodného práva se postupuje podle článku 4 odst. 1 písm. a) Nařízení Řím I. Za obvyklé bydliště 
se v případě právnické osoby považuje místo její ústřední správy. U fyzické osoby jednající při výkonu své 
podnikatelské činnosti se obvyklým bydlištěm rozumí hlavní místo podnikání. Pokud by z okolností případu 
vyplývalo užší spojení smlouvy s jinou zemí, než tou určenou podle obvyklého bydliště prodávajícího, bude se 
daná smlouva řídit právním řádem takové země. Čl. 19 odst. 1, 2 a čl. 4 odst. 3 Nařízení Řím I. 
19 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 234; KANDA, 
A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), 
op. cit., s. 216. 
20 Stažení výhrady ČR k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a k Dodatkovému protokolu 
k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží [online]. [cit. 2018-11-13]. Dostupné 
z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/stazeni-vyhrady-ceske-
republiky-k-umluve-osn-o-smlouvach-o-mezinarodni-koupi-zbozi-a-k-dodatkovemu-protokolu-k-umluve-o-
promlceni-pri-mezinarodni-koup--234091/ 
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vady zboží obsaženou v Úmluvě s úpravou podle občanského zákoníku a francouzského 

občanského zákoníku. 

Práce je rozdělena do tří částí: v první části se zabývá vymezením základních pojmů a vznikem 

odpovědnosti prodávajícího, druhá část rozebírá nároky kupujícího, které plynou 

z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, a třetí část se zaměří na postup, který musí kupující 

dodržet, aby byly jeho nároky, popsané v části druhé, zachovány. V každé části je popsána 

současná právní úprava podle Úmluvy, zdůrazněny problémy, které mohou vzniknout při její 

interpretaci, a srovnána relevantní soudní, případně rozhodčí rozhodnutí. 
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1. Odpovědnost prodávajícího za vadu zboží 
Zásada pacta sunt servanda, základ obecného závazkového práva, v doslovném 

překladu do češtiny znamená „smlouvy mají být dodržovány“. Splnění smluvních povinností 

stranami je esenciální pro fungování závazkového práva. Je proto důležité vymezit podmínky 

odpovědnosti stran za nesplnění smluvních povinností a její důsledky.  

Pro dovození odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží podle Úmluvy je podstatné 

nejprve vymezit základní pojem vady a následně analyzovat podmínky vzniku takové 

odpovědnosti.  

 
1.1. Definice vady 

Pojem vady není v Úmluvě přímo definován. Důvodem je, že původní znění 

v angličtině pracuje s formulací „conformity of goods“, tedy při přesném překladu do češtiny 

naopak popisuje zboží bez vad, v souladu s ujednáními smlouvy. Pojem vady lze tedy chápat 

jako odchylku od tohoto standardu bezvadnosti.21 

Úmluva se zabývá dvěma druhy vad zboží. První z nich se týká materiálních vlastností 

zboží: kvality, kvantity a balení.22 Kromě toho Úmluva stanoví povinnost prodávajícího dodat 

zboží bez omezení právem nebo nárokem třetí osoby.23 Z tohoto pohledu lze vady, které 

Úmluva rozeznává, rozlišovat na vady faktické a vady právní.24 Odlišení vad faktických a vad 

právních je důležité, neboť pro každou z nich stanoví Úmluva jiný režim.  

 
1.1.1. Vady faktické 

 
1.1.1.1. Nesoulad zboží se smluvním ujednáním 

Zboží, které nesplňuje parametry stanovené ve smlouvě, je zboží vadné. Tyto parametry 

mohou být různého charakteru: může se jednat o zboží jiného provedení, kvality, množství nebo 

balení. Parametry zboží mohou být ujednány výslovně nebo mohou ze smlouvy vyplývat 

implicitně, například z odkazu na standardy určitého odvětví nebo na mezinárodní smlouvu.  

 

                                                
21 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 156. 
22 Čl. 35 Úmluvy. 
23 Čl. 41 Úmluvy. 
24 Francouzská odborná literatura používá termíny conformité matérielle (bezvadnost materiální) a conformité 
juridique (bezvadost právní). 
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Zároveň je v souladu s článkem 9 Úmluvy třeba zohlednit obchodní zvyklosti a předchozí 

obchodní vztahy mezi stranami.25  

Požadavek na dodání ujednaného množství zboží v praxi nevyvolává nejasnosti. 

Judikatura potvrzuje, že nedostatky zboží týkající se dodaného množství je třeba posuzovat jako 

vadu zboží, neboť to Úmluva výslovně stanoví.26 Výjimkou jsou některá odvětví, ve kterých se 

množstevní odchylky tolerují a neposuzují se jako vady zboží.27 Rovněž v případě, kdy smlouva 

předvídá možnost postupných dodávek, nejedná se při dodání jen části zboží o porušení 

povinnosti prodávajícího a vadu zboží.28  

Pod pojmem kvality zboží je třeba zahrnout nejen jeho fyzický stav, ale všechny 

faktické a právní okolnosti týkající se zboží a jeho vztahu k okolí29, plynoucí např. 

i z obchodních podmínek, rámcové smlouvy nebo smluvních zvyklostí mezi stranami.30 

Podle Schwenzer je pro dovození existence vady nepodstatné, jak kvalitativní nedostatky 

ovlivňují uživatelnost nebo hodnotu zboží. Tyto faktory se však užijí pro posouzení, zda se 

v daném případě jedná o podstatné porušení smlouvy, zakládající právo kupujícího 

na odstoupení od smlouvy31, a zohlední se při určení práv kupujícího, případně výše náhrady 

škody.32  

Jako příklad vadného zboží neodpovídajícího ujednáním smlouvy lze uvést ojetý 

automobil, jehož skutečný rok výroby se lišil od údaje uvedeného v technických dokumentech 

k vozidlu, stejně jako údaj o počtu najetých kilometrů na tachometru, který neodpovídal 

skutečnosti.33 Rovněž lze jako vadné posoudit zboží, které nebylo dodáno s certifikátem 

kvality, ač si tak strany sjednaly.34 Kromě zboží nižší kvality, než je ujednáno, je 

podle Schwenzer za nedodržení smlouvy třeba považovat i dodání zboží vyšší kvality.35 Toto 

                                                
25 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG) 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016, 1602 s. ISBN 978-0-19-872326-4, s. 595. 
26 Rozhodnutí Bundesgericht, Švýcarsko, ze dne 7. dubna 2004, CLOUT case 894; Rozhodnutí OLG Koblenz, 
Spolková republika Německo, ze dne 31. ledna 1997, CLOUT case 282. 
27 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 572. Pro srovnání, např. podle § 2098 občanského zákoníku se toleruje odchylka do 5 
% od množství ujednaného ve smlouvě, naopak ve Francii se toleruje množstevní odchylka do 3 %.  
28 Rozhodnutí Hof van Beroep Antwerpen, Belgie, ze dne 24. dubna 2006, Unilex.  
29 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 596. 
30 BOURDEAUX, G., Les opérations commerciales du commerce international. In: BÉGUIN, J., MENJUCQ, M., 
Droit du commerce international, 2e édition Paris: LexisNexis, 2011, 1293 s. ISBN 978-2-7110-1205-3, s. 467. 
31 Čl. 49 odst. 1 písm. a) Úmluvy. 
32 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 596. 
33 Rozhodnutí OLG Köln, Spolková republika Německo, ze dne 21. března 1996, CLOUT case 168.  
34 Rozhodnutí Handelsgericht Kanton St. Gallen, Švýcarsko, ze dne 14. června 2012, CISG-online 2468.  
35 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 596. 
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tvrzení je však v rozporu s rozhodnutími soudů, podle nichž v případě, kdy kupující 

bezpodmínečně přijme zboží lepší kvality, znamená to z jeho strany implicitní souhlas 

se změnou smlouvy. Rovněž nedodržení ujednání o zaručeném původu zboží bylo soudy 

posouzeno jako vada.36  

Úmluva zároveň nerozlišuje mezi situacemi, kdy prodávající doručí na jedné straně 

zboží jiných parametrů (peius), než bylo sjednáno, a na straně druhé zboží zcela odlišné (aliud). 

Tento systém vypořádání se s nesouladem zboží se smlouvou je odlišný od mnoha národních 

systémů, například německého. Důsledky klasifikace situace jsou však zásadní: pro případy 

doručení zboží zcela odlišného (aliud) národní předpisy často předpokládají například delší 

promlčecí lhůtu nebo vyšší náhradu škody. Na druhou stranu nároky kupujícího v případě 

doručení zboží nesplňujícího specifikace ujednané ve smlouvě (peius) jsou často podle 

národních úprav omezeny, stejně jako rozsah náhrady škody, a zároveň pro uplatnění těchto 

práv tíží kupujícího povinnost prohlídky zboží a včasného oznámení vad.37 V zájmu vyšší 

právní jistoty obchodníků Úmluva jednoznačně činí tuto problematiku jednodušší 

a přehlednější, když stanoví jednotný režim pro obě výše popsané situace. Někteří němečtí 

autoři však oponují jednotnému systému a opírají se o Komentář sekretariátu k návrhu Úmluvy 

z roku 1978, podle kterého doručení brambor namísto kukuřice nesplňuje povinnost dodání 

zboží ve smyslu článku 30 Úmluvy.38 Podle názoru Schwenzer však legislativní vývoj Úmluvy 

tuto teorii nepodporuje a přiklání se k zahrnutí případu doručení zboží zcela odlišného (aliud) 

do působnosti článku 35 Úmluvy.39 Česká právní úprava podle občanského zákoníku vychází 

stejně jako Úmluva z jednotného pojetí40, dokonce výslovně stanoví, že za vadu se považuje 

i plnění jiné věci. Rovněž francouzská právní úprava podle francouzského občanského 

zákoníku považuje oba výše zmíněné případy (peius i aliud) za zboží nevyhovující smluvním 

ujednáním.41 Režim odpovědnosti za zboží nekonformní se smlouvou podle francouzského 

občanského zákoníku je však dvojí v jiném smyslu – zvláštní kategorií se zvláštním režimem 

jsou vady skryté (vices cachés).42 

                                                
36 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 596. 
37 SCHWENZER, I., Global Sales and Contract Law, Oxford: Oxford University Press, 2012, 873 p. ISBN 0-19-
957298-4, s. 363-366. 
38 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 598. 
39 Tamtéž, s. 598. 
40 § 2099 občanského zákoníku. 
41 Čl. 1604 francouzského občanského zákoníku obsahuje povinnost doručit zboží, které je předmětem kupní 
smlouvy. 
42 Přednáška Prof. Denise Mazeauda, 4. prosince 2017. 
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Úmluva rovněž považuje obal za součást zboží43 a pojem vady tedy zahrnuje 

i nedodržení ujednání týkajících se balení zboží. To ji odlišuje od mnoha národních systémů,44 

podle nichž nedostatek balení znamená porušení sekundární povinnosti prodávajícího.45 Určení 

podmínek balení může ze smlouvy vyplývat i implicitně, např. v případě doručení lahví na víno 

soud shledal, že povinností prodávajícího je opatřit zboží adekvátním balením tak, aby bylo 

dostatečně chráněno a aby bylo zajištěno jeho doručení ve stavu vhodném k uvedení na trh.46 

Soud v rozhodnutí v případu mramorových desek zničených při přepravě navíc odmítl 

argument prodávajícího, že postačuje, pokud daným způsobem byl stejný druh zboží 

v předchozích dodávkách balen stejným způsobem a zboží během těchto dodávek nebylo 

poškozeno.47  

 
1.1.1.2. Nesoulad zboží se základním standardem kvality podle Úmluvy 

Základní parametry souladu zboží se smlouvou stanoví druhý odstavec článku 35 

Úmluvy, který se použije vždy, pokud si strany výslovně neujednají jinak.48 Jeho cílem je tedy 

určit minimální standard pro posouzení, zda je zboží konformní s ujednáními dle smlouvy či 

nikoli v případě, kdy smlouva obsahuje nedostatečnou či žádnou specifikaci zboží.49 Tento 

standard je primárně vázán na účel, ke kterému má zboží sloužit. Úmluva stanoví celkem čtyři 

požadavky k tomu, aby bylo možno zboží posoudit jako bezvadné, přičemž je potřeba, aby byly 

všechny splněny kumulativně.50 

Prvním parametrem je vhodnost použití zboží pro účely, pro něž se používá zpravidla 

zboží téhož druhu.51 Tichý jako obecné měřítko posouzení uvádí očekávání průměrného 

uživatele, a to jak s ohledem na účel, ke kterému zboží obdobného druhu běžně slouží, tak i na 

průměrnou kvalitu zboží. Zboží musí tedy být způsobilé k normálnímu použití a nesmí 

                                                
43 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 157. 
44 Česká právní úprava podle občanského zákoníku stanoví v § 2097 jen povinnost prodávajícího opatřit předmět 
koupě obalem a minimální požadavky balení, jeho nedostatky však nezahrnuje mezi vady zboží jako takového. 
Francouzské právo považuje vhodný obal jako součást povinnosti doručit zboží bezvadné, v souladu se smlouvou 
(obligation de délivrance conforme), jen ve vztazích se spotřebitelem, jak vyplývá z článku L. 217-4 Code 
de la consommation.  
45 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 598. 
46 Rozhodnutí OLG Koblenz, Spolková republika Německo, ze dne 14. prosince 2006, CLOUT case 724. 
47 Rozhodnutí OLG Saarbrucken, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2007, CLOUT case 1236.  
48 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, s. 141. 
49 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., s. 599. 
50 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, 2016 [online]. [cit. 2018-05-21]. Dostupné 
z: http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf, s. 141. 
51 Čl. 35 odst. 2 písm. a) Úmluvy. 
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způsobovat kupujícímu průměrným uživatelem neočekávaná rizika.52 Tuto podmínku je dále 

potřeba posuzovat případ od případu podle oblasti, které se obchod týká. Například konfekční 

oblečení musí odpovídat požadovaným mírám, nesmí mít vady v šití a musí být vhodné 

k použití bez dalších krejčovských úprav.53 Stejně tak keramické zapékací nádobí musí být 

teplu odolné,54 potraviny musí být poživatelné.55 Zboží musí zároveň odpovídat všem účelům, 

ke kterým běžně slouží, neurčí-li strany ve smlouvě výslovně, že postačují jen některé.56 Pokud 

je prodávajícímu známo, že obchodní činností kupujícího je další distribuce zboží, musí být 

doručené zboží vhodné k dalšímu prodeji.57 

Zboží musí být použitelné určitou dobu po převzetí kupujícím. Toto pravidlo platí jak 

pro zboží s krátkou životností či zboží spotřebitelné, tak i u toho, u něhož se očekává životnost 

dlouhodobá.58 Komentáře k Úmluvě však neuvádějí časový limit, neboť judikatura je v tomto 

směru příliš kazuistická na odvození obecně aplikovatelného pravidla. Jako příklad lze uvést 

rozhodnutí Odvolacího soudu v Grenoblu v případu chladící jednotky, která přestala fungovat 

krátce po převzetí kupujícím a uvedení do provozu. Chladící jednotka byla kupujícím 

instalována do nákladního vozu, který byl následně prodán dopravní společnosti, a ta v rámci 

své zakázky vůz naložila mraženými rybami a mořskými plody. Při jejich doručení bylo 

zjištěno, že chladící jednotka nefunguje, neboť zboží bylo rozmražené. Soud tehdy konstatoval, 

že jednotka prokazatelně nefungovala při naložení zboží 16. října 1989, tedy 15 dní po jejím 

uvedení do provozu, a že tato doba životnosti je příliš krátká pro takový typ zboží. Zároveň 

soud shledal, že se v obdobných případech presumuje odpovědnost prodávajícího a je tedy na 

něm prokázat, že zboží bylo bez vad v okamžiku rozhodném pro určení odpovědnosti.59 Této 

problematice se věnuje kapitola 3.2 níže.  

V případech spotřebitelného zboží se předpokládá, že zboží bude mít požadované 

vlastnosti do doby konzumace. Vždy je však třeba zohlednit způsob, jakým kupující zboží 

používá, a zda je toto použití v souladu s běžným užíváním zboží. Nelze předpokládat vadu 

                                                
52 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 158. 
53 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 601. 
54 Rohodnutí Cour de Cassation, Francie, ze dne 17. prosince 1996, CLOUT case 206.  
55 Rozhodnutí Audiencia Provincial de Murcia, Španělsko, ze dne 25. května 2012, CLOUT case 1342. 
56 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 158; SCHWENZER, I. 
In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., 
op. cit., s. 600. 
57 Rozhodnutí BGH, Spolková republika Německo, ze dne 2. března 2005, CLOUT case 774. 
58 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 601. 
59 Rozhodnutí Cour d'appel de Grenoble, Francie, ze dne 15. května 1996, CLOUT case 204. 
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zboží, pokud způsob, jakým je kupující užíval, zapříčinil jeho nadměrné opotřebení až 

zničení.60  

Jako vadné se zboží posoudí i v případech, kdy prodávající nedostatečně či vůbec 

neinformuje kupujícího o způsobu jeho použití61 a rizicích spojených s nesprávným použitím.62 

Nedostatečná instrukce ohledně sestavení stroje tak, aby správně fungoval a plnil požadované 

funkce má rovněž za následek vadnost zboží, jak vyplývá z rozhodčího nálezu Švédské 

obchodní komory. Přestože v daném případě prodávající nahradil jednu součástku stroje 

součástkou mírně odlišnou, nemělo by to na funkčnost a výslednou kvalitu zboží žádný dopad, 

pokud by byl kupující informován o správném použití a montáži dané součástky.63 

Soudy se ve velkém množství zabývaly otázkou, zdali soulad s požadavky 

veřejnoprávních norem má být zahrnut mezi kritéria bezvadnosti zboží. V souvislosti s tím 

vyvstávají dvě základní otázky: zaprvé, standard jaké země (země vývozu či země dovozu) se 

použije pro posouzení souladu v případě odlišných požadavků, a zadruhé, zda vůbec či 

za jakých podmínek je legitimní od prodávajícího očekávat znalost vnitrostátních předpisů 

země dovozu tak, aby mohl doručovat zboží bez vad.  

Podle Schwenzer se nauka na odpovědi v otázce aplikovatelnosti standardu země 

vývozu či země dovozu neshodne. Uzavírá však, že určení aplikovatelných vnitrostátních 

požadavků je otázkou interpretace smlouvy.64 Soudy v tomto směru ale jednoznačně 

rozhodovaly, že obecně je povinností kupujícího prodávajícího upozornit a ve smlouvě zakotvit 

specifické požadavky jeho vnitrostátních předpisů, aby mohl jejich dodržení po prodávajícím 

vyžadovat, ledaže by tyto požadavky byly v obou zemích stejné. Existují-li tedy takové 

vnitrostátní normy, měl by kupující ve smlouvě co nejpřesněji specifikovat vlastnosti, které 

musí zboží mít, aby s nimi bylo v souladu.65 Jinak má prodávající povinnost znát předpisy země 

dovozu jen za zvláštních podmínek. Mezi ty se řadí situace, kdy (i) má prodávající v zemi 

dovozu pobočku, kdy (ii) mezi smluvními stranami existuje dlouhodobý obchodní vztah, kdy 

(iii) prodávající do země dovozu exportuje zboží pravidelně, nebo kdy (iv) prodávající sám 

                                                
60 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Global Sales and Contract Law, op. cit., s. 391. 
61 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 601. 
62 Tato povinnost vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 
o obecné bezpečnosti výrobků; SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention 
on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 601. 
63 Rozhodčí nález Rozhodčího institutu při Obchodní komoře ve Stockholmu, Švédsko, ze dne 5. června 1998, 
CLOUT case 237. 
64 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 603. 
65 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 606. 
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v zemi dovozu inzeruje své zboží.66 Prvním významným soudní rozhodnutím vztahující se 

k tomuto problému bylo rozhodnutí v případu dovozu novozélandských mušlí s vyšším 

obsahem kadmia, než jaký doporučoval německý předpis (předpis země dovozu).67 Toto 

rozhodnutí bylo následováno dalšími, a judikatura je v tomto ohledu konstantní a jednotná.68 

Specifická je situace u obchodních transakcí, kdy jsou země vývozu i dovozu členskými 

státy Evropské unie. V takovém případě není na místě si klást otázku aplikovatelnosti 

vnitrostátních předpisů země vývozu či dovozu, pokud existuje předpis unijní, vztahující se na 

dané zboží. Příkladem mohou být směrnice o skupinách zboží s požadavkem značky CE69 nebo 

Směrnice o právech spotřebitelů, která stanoví minimální standard zboží dále prodávaného 

spotřebitelům.70  

V případě, že má být zboží použito ke zvláštnímu účelu a prodávající o něm byl 

seznámen v době uzavření smlouvy, musí se zboží k takovému účelu hodit, aby bylo posouzeno 

jako bezvadné. Zvláštním účelem se rozumí účel, který předpokládá vyšší stupeň způsobilosti 

zboží než u účelu běžného, tedy například u technických zařízení úmysl kupujícího používat je 

v neobvyklých klimatických podmínkách.71 V některých případech lze za zboží sloužící 

zvláštnímu účelu považovat i zboží splňující vnitrostátní regulace země dovozu, nebo 

v případě, kdy kupující působí na trhu s důrazem na etický aspekt zboží.72  

Kupující musí specifikovat účel, ke kterému zboží zamýšlí použít. Ač je samozřejmě 

nejvhodnější popsat i specifické vlastnosti zboží, které zvláštní účel vyžaduje, postačuje, pokud 

kupující jen popíše zamýšlené použití zboží a ohledně konkrétních vlastností zboží se spolehne 

na zkušenosti a úsudek prodávajícího.73 K takovému závěru došel i Nejvyšší soud v případu 

                                                
66 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 27. února 2003, ze dne 27. 2. 2003, CLOUT case 477; 
Rozhodnutí Obester Gerichtshof, Rakousko, ze dne 19. dubna 2007, sp. zn. 6 Ob 56/07i; Rozhodnutí Rechtbank 
Rotterdam, Nizozemí, ze dne 15. října 2008, sp. zn. 295401/HA ZA 07-2802; Rozhodnutí Court of Appeal of New 
Zealand, Nový Zéland, ze dne 22. července 2011, CLOUT case 1256. 
67 Rozhodnutí BGH, Spolková republika Německo, ze dne 8. března 1995, CLOUT case 123. 
68 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 606. 
69 Například Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů 
a bezpečnostních komponent pro výtahy nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 
20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES. Všechny tyto 
směrnice se vztahují na obchod mezi členskými státy Evropského hospodářského prostoru, tedy nejen na území 
Evropské unie, ale i na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  
70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů. Tento 
předpis se vztahuje na členské státy Evropského hospodářského prostoru.  
71 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 159. 
72 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 606. 
73 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 608. 
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vadných koberců. Shledal, že pro to, aby se kupující mohla dožadovat zvláštních vlastností 

nutných k tomu, aby zboží mohlo být použito pro jiný než obvyklý účel, v tomto případě 

koberec s vlastnostmi zátěžového koberce, nepostačuje, když kupující v objednávce uvedla ke 

každému druhu a vzoru koberce místo, kam budou položeny. Kupující navíc v objednávce 

použila obchodní označení konkrétního zboží. V takových případech nelze nevhodnost zboží 

ke zvláštnímu použití přičítat k tíži prodávajícího.74 

Podle třetí podmínky se jako v souladu se smlouvou posoudí zboží o vlastnostech 

odpovídajících vzorku nebo předloze předložené prodávajícím. Aby bylo toto ustanovení 

aplikovatelné, musí ze smlouvy jasně vyplývat, že byla uzavřena s cílem koupit zboží shodující 

se s prezentovaným vzorkem či předlohou. Naopak pokud se chce prodávající vyhnout 

povinnosti dodat zboží totožné se vzorkem nebo předlohou, musí být ve smlouvě ujednáno, že 

se jedná jen o nezávaznou ukázku.75 V otázce, zda se toto pravidlo vztahuje i na situaci, kdy 

vzorek či předlohu předloží kupující, se Schlechtriem a Schwenzer rozchází se závěry Komise 

UNCITRAL a aplikovatelnost tohoto ustanovení vylučují.76 Schwenzer však dodává, že 

v takovém případě lze vzorek či předlohu předloženou kupujícím považovat za implicitní 

ujednání o kvalitě zboží ve smyslu článku 35 odst. 1 Úmluvy.77 Vzorek musí být způsobilý 

obsáhnout a prezentovat všechny vlastnosti, které bude mít totožné zboží. Například belgický 

obchodní soud rozhodl, že v případu, kdy prodávající poskytl kupujícímu vzorek dřeva, ze 

kterého měly být vyrobeny dveře, byl vzorek natolik malý, že nedokázal kupujícímu 

prezentovat, že finální výrobek bude rovnoměrné barvy.78 Naopak v případě předlohy je třeba 

při interpretaci smlouvy vzít v potaz, jaké vlastnosti má předloha ilustrovat. Doručované zboží 

tedy nemusí předlohu doslova kopírovat, jak je tomu v případě vzorku.79 

Poslední požadavek se týká balení: jako bezvadné balení se posoudí způsob, který je 

obvyklý pro dané zboží nebo, nelze-li tento způsob určit, který je přiměřený k zachování 

a ochraně zboží. Obvyklost se posoudí s ohledem na zvyklosti použitelné v daném odvětví 

a účel balení, kterým je zejména ochrana dopravovaného zboží. Jako nedostatečné (vadné) 

balení se posoudí případy, kdy zboží nebylo pro účely dopravy opatřeno dostatečnou ochranou 

                                                
74 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Česká republika, ze dne 29. března 2006, sp. zn. 32 Odo 725/2004. 
75 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 160. 
76 SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale 
de marchandises, Paris: Dalloz, 2008, 349 s. ISBN 978-2-247-07559-1, s. 144; SCHWENZER, I. 
In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., 
op. cit., s. 610. 
77 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 610. 
78 Rozhodnutí Rechtbank van Koophandel Hasselt, Belgie, ze dne 19. dubna 2006, sp. zn. A.R. 05/4177. 
79 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 609. 
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a v důsledku toho došlo k jeho poškození.80 Příkladem z judikatury může být případ zničených 

mramorových desek.81 Pokud však i přes nedostatky obalu zůstane zboží nepoškozené, vada 

obalu není relevantní a smlouva se považuje za řádně splněnou,82 jestliže bylo jediným účelem 

obalu ochrana zboží po dobu jeho dopravy.83 Jako vady balení se rovněž posoudí i nesoulad 

s předpisy cílové země týkající se označení a obalů, zejména neuvedení složení zboží nebo data 

expirace.84 Naopak není podle Schwenzer na místě zohledňovat standard země dovozu či 

vývozu,85 podle rozhodnutí soudu v Saarbrückenu lze však takový standard brát jako podpůrnou 

indicii.86  

 
1.1.2. Vady právní 

Úmluva v článku 41 stanoví povinnost prodávajícího dodat zboží bez práv či nároků 

třetích osob. Tím konkretizuje povinnost prodávajícího převést vlastnictví vyplývající z článku 

30 Úmluvy. Podle Tichého není na místě rozlišovat pojmy právo třetí osoby a nárok třetí osoby, 

neboť ve výsledku se vždy jedná o situaci, kdy je vlastnictví předmětu koupě omezeno 

subjektivním právem třetí osoby (případně samotného prodávajícího).87 Tento předpis 

odpovídá pravidlům obsažených ve většině národních úprav,88 včetně české úpravy podle 

občanského zákoníku,89 tak i úpravy francouzské podle francouzského občanského zákoníku.90 

Článek 41 Úmluvy obsahuje obecnou úpravu vzniku odpovědnosti za právní vady zboží 

a situacím, kdy na zboží váznou práva duševního vlastnictví, se věnuje článek 42 Úmluvy.  

 
1.1.2.1. Vady právní obecně 

Právní vadou jsou jakákoliv práva třetí osoby, ať už se jedná o práva věcná nebo osobní. 

Klasifikaci a režim těchto práv Úmluva ponechává vnitrostátnímu předpisu aplikovatelnému 

podle kolizních norem. V praxi se nejčastěji bude jednat o zástavní práva ke zboží, věcná  

 

                                                
80 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 155 – 163. 
81 Rozhodnutí OLG Saarbrücken, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2007, CLOUT case 1236. 
82 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 155 - 163. 
83 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 611. 
84 Rozhodnutí Cour d’appel de Grenoble, Francie, ze dne 13. září 1995, CLOUT case 202. 
85 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 611. 
86 Rozhodnutí OLG Saarbrücken, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2007, CLOUT case 1236. 
87 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 192. 
88 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 681. 
89 § 1920 občanského zákoníku. 
90 Čl. 1626 francouzského občanského zákoníku. Francouzské právo na rozdíl od práva českého nedefinuje právní 
vady předmětu plnění (tedy koupě v tomto případě), ale stanoví záruku prodávajícího pro případ, že proti 
kupujícímu uplatní svá práva k předmětu koupě třetí osoba (garantie d’éviction).  
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břemena, případně jiná věcná práva, např. právo držby, nebo požívací právo. Rovněž se může 

jednat i přímo o nárok vyplývající z vlastnického práva třetí osoby v případě, že předmět 

smlouvy není ve vlastnictví prodávajícího, zejména v důsledku toho, že zboží nebylo 

prodávajícím nabyto v dobré víře.91 Avšak na rozdíl od národních úprav,92 pokud je kupující 

v dobré víře,93 že prodávající je legitimním vlastníkem zboží, považuje se kupní smlouva za 

platnou.94 Tato skutečnost však nevylučuje odpovědnost prodávajícího v případě, že třetí osoba 

uplatní své právo (ač neoprávněně) vůči kupujícímu. Například podle rozhodnutí Vrchního 

krajského soudu v Drážďanech zakládá prodej kradeného zboží, které je z toho důvodu 

následně zabaveno, současné porušení článků 30 a 41 Úmluvy.95 

Kromě výše uvedených lze jako právní vadu posoudit předkupní právo třetí osoby, ač 

osobně zavazuje jen prodávajícího, a to v situaci, kdy třetí osoba uplatní nárok vůči 

kupujícímu.96 Rakouský Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí posoudil jako právní vadu zboží 

podmínku jednostranně stanovenou prodávajícím po podpisu smlouvy omezující zamýšlený 

reexport zboží kupujícím.97 

Článek 41 Úmluvy se dále vztahuje i na situace, kdy třetí osoba vznese jakýkoli nárok 

vztahující se ke zboží, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nárok oprávněný či nikoli. Rovněž 

do působnosti článku patří i případy falešných či šikanózních nároků vznesených třetími 

stranami. Platí zde princip, že kupujícímu má být dodáno zboží takové, aby jej mohl plně užívat 

a požívat a aby nemusel čelit žádným útokům na vlastnictví zboží. Pro kupujícího je i v případě, 

že nárok vznesený třetí stranou je zjevně falešný a neopodstatněný, nesnadné prokazovat opak, 

na rozdíl od prodávajícího, který má jako předchozí legitimní vlastník lepší pozici pro objasnění 

faktických a právních okolností týkajících se zboží.98  

V otázce, zda do působnosti článku 41 Úmluvy spadá i problematika veřejnoprávních 

omezení vztahujících na zboží, není jasno. Tichý uvádí, že veřejnoprávní požadavky spočívající 

                                                
91 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 191 – 193; SCHWENZER, 
I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., 
op. cit., s. 682. 
92 Například podle § 580 občanského zákoníku a podle čl. 1599 francouzského občanského zákoníku je taková 
kupní smlouva nulitní.  
93 Zda byly v daném případě naplněny podmínky dobré víry se vždy posoudí podle národního práva 
aplikovatelného dle kolizních norem, jak vyplývá z článku 4 písm. b) Úmluvy.  
94 SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale 
de marchandises, op. cit., s. 162. 
95 Rozhodnutí OLG Dresden, Spolková republika Německo, ze dne 21. března 2007, CLOUT case 1235. 
96 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 682. 
97 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 2. února 1995, CLOUT case 176. 
98 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 685. 
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v různých omezeních s nakládáním se zbožím nejsou právními vadami zboží ve smyslu článku 

41 Úmluvy,99 naopak Schwenzer tvrdí, že se v některých případech může o takovou vadu 

jednat.100 Jako příklad uvádí rozhodčí nález Tribunálu mezinárodní obchodní arbitráže při 

Ruské komoře obchodu a průmyslu, podle kterého prodávající, který dodal vozidlo 

importované do země a registrované ve zvláštním režimu, jež vyžadoval export vozidla zpět ze 

země ve stanovené lhůtě, aniž by o této skutečnosti kupujícího informoval, jednal v rozporu 

s povinností dodat zboží bez právních vad a byl za to shledán odpovědným.101 Rovněž se podle 

Schwenzer jedná o právní vady v případě daňových povinností váznoucích na zboží a opatření 

veřejnoprávních orgánů vymáhajících tyto povinnosti.102 Je však potřeba odlišit situace, kdy 

veřejnoprávní opatření vůči zboží následují nesplnění kvalitativních požadavků stanovených 

v zemi dovozu a vyplývající např. z předpisů o ochraně spotřebitele nebo předpisů o ochraně 

životního prostředí. Pokud dojde k zabavení zboží v důsledku jeho kvalitativních nedostatků, 

bude se postupovat podle článku 35 Úmluvy, tedy podle ustanovení upravujícího faktické vady 

zboží. Pro rozlišení je rozhodné, zda je v případě zabavení zboží veřejnoprávními institucemi 

omezeno i vlastnické právo kupujícího.103  

Práva a nároky samotného prodávajícího sice nejsou výslovně v rozebíraném 

ustanovení Úmluvy uvedeny, nicméně podle převažujících názorů odborné veřejnosti je vhodné 

článek 41 Úmluvy na takové případy aplikovat. V praxi se většinou jedná o zatížení zboží 

zajišťovacími instrumenty za účelem zajištění plného zaplacení kupní ceny. Avšak ač se 

v zásadě v takových případech jedná o porušení smluvních povinností prodávajícího, v praxi se 

většinou zajištění zboží stává neúčinným v okamžiku plného zaplacení kupní ceny.104  

 
1.1.2.2. Vady právní plynoucí z duševního vlastnictví třetí osoby 

Práva duševního vlastnictví jsou výslovně z působnosti rozebíraného ustanovení 

vyloučena s odkazem na ustanovení speciální,105 a to článek 42 Úmluvy. Omezení práva 

kupujícího plně užívat a požívat zboží vyplývají v tomto případě z průmyslového nebo jiného 

                                                
99 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 192. 
100 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 683. 
101 Rozhodčí nález Tribunálu mezinárodní obchodní arbitráže při Ruské komoře obchodu a průmyslu, Ruská 
federace, ze dne 21. ledna 1998, sp. zn. 99/1997. 
102 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 683. 
103 SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale 
de marchandises, op. cit., s. 162. 
104 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 687. 
105 Čl. 41 Úmluvy. 
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duševního vlastnictví třetí osoby. Zvláštní ustanovení a z něj plynoucí zvláštní režim je 

v Úmluvě zejména proto, že práva z duševního vlastnictví jsou teritoriálně omezena. O právní 

vadu ve smyslu tohoto ustanovení se bude jednat tehdy, pokud právo z duševního vlastnictví 

třetí osoby existuje ve státě, kde bude zboží dále užíváno, případně ve státě, kde má kupující 

místo podnikání.106 Kvalifikace práva či nároku třetí osoby jako plynoucí z jejího práva 

duševního vlastnictví je otázkou aplikovatelného vnitrostátního práva.107 Klíčový je však 

výklad pojmu duševního vlastnictví, který v sobě zahrnuje jak autorská práva, tak i práva 

k průmyslovému vlastnictví. Podle Schwenzer je v tomto směru vhodné vyjít z definic 

používaných v mezinárodních smlouvách, které jsou na mezinárodním poli široce uznávány.108 

Například Úmluva o zřízení WIPO definuje duševní vlastnictví jako práva vyplývající 

z duševní aktivity v průmyslové, vědecké, literární či umělecké oblasti, a zároveň obsahuje 

demonstrativní výčet práv k nehmotným věcem, která jsou v tomto pojmu zahrnuta. Kromě 

očekávaných práv k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, práv výkonných umělců k jejich 

výkonům, nahrávkám a vysíláním, vynálezů a vědeckých objevů, průmyslových vzorů 

a ochranných známek, uvádí i práva k obchodní firmě a ochranu před nekalou soutěží.109 

S ohledem na praktické dopady je podle Schwenzer vhodné tento pojem vykládat takto široce 

bez ohledu na výklad podle národních úprav, neboť účelem článku 42 Úmluvy je opět zajistit 

kupujícímu plný a nerušený výkon vlastnického práva ke zboží. Rovněž dovozuje, že je toto 

ustanovení vhodné analogicky aplikovat i na práva vyplývající z ochrany osobnosti, např. 

ochranu jména a ochranu podobizny.110 Argumentuje podobností mezi funkcemi ochrany 

těchto práv a skutečností, že je často velmi složité konkrétní situaci jednoznačně kvalifikovat 

buď jako právo duševního vlastnictví nebo právo ochrany osobnosti.111  

Další zvláštností režimu právních vad plynoucích z práv či nároků k duševnímu 

vlastnictví třetí osoby je územní omezení působnosti tohoto ustanovení. O právní vadu v tomto 

smyslu se bude jednat pouze tehdy, pokud je vlastnictví kupujícího omezeno na území, kde 

bude zboží užívat či dále prodávat.112 Je však nutné, aby byl stát, kde bude zboží užíváno či 

                                                
106 Čl. 42 odst. 1 Úmluvy. 
107 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 693. 
108 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 693. 
109 Čl. 2 Úmluvy o zřízení WIPO [online]. [cit. 2018-05-09]. Dostupné 
z: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P50_1504. 
110 Stejného názoru je i Schlechtereim a Witz; SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne 
sur les Contrats de vente internationale de marchandises, op. cit., s. 165. 
111 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 694. 
112 Čl. 42 odst. 1 písm. a) Úmluvy. 
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dále prodáváno, prodávajícímu znám minimálně z okolností v době uzavření smlouvy. Stejně 

tak musí být stranám znám záměr kupujícího zboží dále prodávat. Navíc takové zboží, které 

není vhodné k dalšímu prodeji pro omezení vyplývající z práv duševního vlastnictví, ač byl 

stranám znám záměr zboží dále prodávat, netrpí jen právní vadou ve smyslu článku 42 Úmluvy, 

ale i vadou faktickou ve smyslu článku 35 odst. 2 Úmluvy.113 Pokud není takový stát stranami 

určen, použije se jako rozhodné území státu, kde má kupující místo podnikaní.114 V některých 

případech může být relevantní i místo podnikání prodávajícího, zejména pokud omezení právy 

duševního vlastnictví plynou z uznání těchto práv na základě mezinárodní smlouvy.115  

Stejně jako u právních vady v režimu článku 41 Úmluvy se zde právní vadou bude 

rozumět i samotný nárok vznesený třetí stranou, bez ohledu na to, zda se má třetí strana ke zboží 

skutečně právo z duševního vlastnictví nebo ne. Na druhou stranu, zjevně neopodstatněné 

nároky vznesené třetí stranou povedou k odpovědnosti prodávajícího jen výjimečně, neboť pro 

dovození odpovědnosti v režimu článku 42 Úmluvy se vyžaduje vědomost prodávajícího 

(případně hrubá nedbalost z jeho strany).116   

 
1.2. Vznik odpovědnosti prodávajícího 

Pro dovození odpovědnosti prodávajícího jsou zásadní dva základní body. V první řadě 

je jím naplnění znaků faktické či právní vady zboží, tak jak je popsáno výše. Následně je 

důležité stanovit okamžik, ke kterému se soulad zboží se smlouvou a jeho případná vadnost 

posuzuje. Nicméně i pokud jsou splněny tyto podmínky, je třeba vzít v potaz další faktory, které 

by v souladu s Úmluvou odpovědnost prodávajícího vyloučily.  

 
1.2.1. Určení rozhodného okamžiku a rozdíl v odpovědnosti prodávajícího za vady vzniklé 

před a po rozhodném okamžiku 

Základní pravidlo stanoví článek 36 Úmluvy, podle kterého je rozhodný okamžik 

přechodu nebezpečí škody na zboží.117 Toto pravidlo se uplatní pro faktické vady zboží, neboť 

ustanovení obsahující povinnost dodat zboží bez právních vad obsahuje vlastní úpravu. 

Okamžik přechodu nebezpečí může být určen různými způsoby. Pokud nevyplývá ze smlouvy 

či obchodních zvyklostí (zejména pokud strany nepoužily některou z doložek INCOTERMS),  

 

                                                
113 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 698. 
114 Čl. 42 odst. 1 písm. b) Úmluvy. 
115 Např. podle Evropské úmluvy o udělování patentů ze dne 5. října 1973 nebo Madridské dohody o mezinárodním 
zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891. 
116 Více níže. 
117 Čl. 36 Úmluvy. 
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použijí se pravidla stanovená Úmluvou. Nebezpečí přechází na kupujícího v době, kdy si zboží 

převezme, nebo kdy je mu umožněno se zbožím nakládat.118 Jestliže v sobě kupní smlouva 

zahrnuje i přepravu zboží, je potřeba zohlednit, zda je ujednáno konkrétní místo předání. Pokud 

ano, přechází nebezpečí škody na zboží v okamžiku předání zboží na tomto místě.119 

V ostatních případech přechází nebezpečí na kupujícího v době, kdy je zboží prodávajícím 

předáno prvnímu přepravci.120 

Výše popsané pravidlo, že prodávající je odpovědný za vady existující v rozhodném 

okamžiku, bylo potvrzeno mnoha rozhodnutími soudů různých jurisdikcí. Prvním z nich bylo 

rozhodnutí odvolacího soudu v Luganu ve věci kakaových bobů zmíněné níže121 a bylo 

následováno dalšími, např. rozhodnutím v případu BP Oil v. Empresa. Předmětem sporu bylo 

dodání benzínu s vyšším obsahem klovatiny, než bylo ujednáno. Soud v tomto případu rozhodl, 

že s ohledem na skutečnost, že byla požadovaná kvalita zboží ověřena a certifikována 

nezávislou třetí stranou před jejím odesláním kupujícímu, tedy před okamžikem přechodu 

nebezpečí škody, nemůže prodávající odpovídat za nedostatky zboží zjištěné po jeho dodání.122 

Úmluva předpokládá odpovědnost prodávajícího ve dvou situacích. Nejenže je 

prodávající odpovědný za vady zboží, které již existovaly v rozhodný okamžik, ale za určitých 

podmínek jsou mu přičítány i vady vzniklé po přechodu nebezpečí na kupujícího. U vad 

existujících již v době přechodu nebezpečí se může jednat i o vady skryté, které vyjdou najevo 

až určitou dobu po rozhodném okamžiku.123 Například v případu kontaminovaného vepřového 

masa bylo rozhodnutím Nejvyššího soudu SRN judikováno, že vzhledem k podezření na 

kontaminaci masa dioxinem, které existovalo již v době přechodu nebezpečí škody na 

kupujícího, byla vada zboží (následně prokázaná kontaminace masa dioxinem) ke zboží 

inherentní již v tomto okamžiku. Soud tedy konstatoval, že vada zboží existovala v okamžiku 

rozhodném pro dovození odpovědnosti prodávajícího, přestože se stala zjevnou až později.124 

Naopak, dle rozhodnutí okresního soudu v Arnhem ve věci falešného obrazu, kdy 

prodávající měl dodat dílo konkrétního umělce a až po tomto dodání bylo kupujícím zjištěno, 

že daný umělec není autorem zakoupeného díla, nebyl prodávající shledán odpovědným, neboť 

                                                
118 Čl. 69 Úmluvy. 
119 Čl. 67 odst. 1 Úmluvy. 
120 Čl. 67 odst. 1 Úmluvy. 
121 Rozhodnutí Repubblica e Cantone del Ticino, Švýcarsko, ze dne 15. ledna 1998, CLOUT case 253. 
122 U.S. [Federal] Court of Appeals, Fifth Circuit, Spojené státy americké, ze dne 7. července 2003, CLOUT case 
575. 
123 Čl. 36 odst. 1 Úmluvy in fine. 
124 Rozhodnutí BGH, Spolková republika Německo, ze dne 2. března 2005, CLOUT case 774. 
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v době přechodu nebezpečí škody nebylo jediné indicie, že by autorem díla nebyl daný 

umělec.125 

Vhodnou ilustraci fungování článku 36 odst. 1 Úmluvy nabízí rozhodnutí odvolacího 

soudu v Luganu v případu kakaových bobů, kdy měl švýcarský prodávající dodat italskému 

kupujícímu 300 tun kakaových bobů z Ghany. Zboží mělo být doručeno s certifikátem kvality 

(jehož dodáním bylo podmíněno zaplacením kupní ceny) a zároveň bylo sjednáno, že nebezpečí 

škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci. 

Prodávající nechal zboží podrobit testování potřebnému pro získání certifikátu kvality 3 týdny 

před předáním zboží k přepravě. Ač podle těchto testů zboží splňovalo ujednané kvalitativní 

požadavky a certifikát byl vydán, v době doručení tomu tak již nebylo. Soud ve svém 

rozhodnutí shrnul, že prodávající by mohl být odpovědný ve třech případech: (i) pokud by byl 

certifikát kvality chybný a zboží by tedy bylo vadné již v době předání prvnímu přepravci (tedy 

v okamžiku přechodu nebezpečí škody), nebo (ii) pokud by k zhoršení kvality zboží došlo 

v třítýdenní prodlevě mezi testováním zboží a jeho předáním prvnímu přepravci, anebo (iii) 

pokud vady zboží existovaly již v okamžiku přechodu nebezpečí, ale vyšly najevo až 

v okamžiku doručení zboží kupujícímu.126  

Vady vzniklé po rozhodném okamžiku jsou přičítány prodávajícímu ve dvou případech. 

Zaprvé v situaci, kdy byla vada zboží způsobena porušením některé z jeho povinností.127 Jedná 

se jak o povinnosti plynoucí ze smlouvy, tak i o ty vyplývající z Úmluvy. Může se jednat 

o nevhodně zvoleného dopravce nebo způsob dopravy, nedostatečné informace ohledně 

nakládání se zbožím nebo jeho používání.128 Rovněž se mezi takové důvody bude řadit 

nedostatečné balení zboží, v jehož důsledku je kvalita zboží negativně ovlivněna (nebo je zboží 

dokonce zničeno).129 V tomto smyslu bylo prvním významným rozhodnutí mexického soudu, 

který dovodil odpovědnost prodávajícího za ovoce, které se během dopravy do místa dodání 

zkazilo v důsledku špatného balení.130 Stejně rozhodl i Odvolací soud v Koblenci v případu, 

kdy italský prodávající dodal německému kupujícímu lahve na víno, které byly buď rozbité, 

nebo kontaminované, a v důsledku toho dále nepoužitelné. Strany měly ujednáno dodání zboží 

                                                
125 Rozhodnutí Arrondissementsrechtbank Arnhem, Nizozemí, ze dne 17. července 1997, Unilex. 
126 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 151; Rozhodnutí Repubblica e Cantone del Ticino, Švýcarsko, ze dne 15. ledna 1998, CLOUT 
case 253. 
127 Čl. 36 odst. 2 Úmluvy. 
128 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 165. 
129 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 152. 
130 O odpovědnosti prodávajícího nebylo ve výsledku soudem rozhodováno, neboť soud shledal, že smlouva jako 
taková nebyla platně uzavřena. Rozhodnutí Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
Mexiko, ze dne 10. března 2005, CLOUT case 1193. 
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doložkou ex-factory,131 lahve byly zničeny během dopravy, tedy po okamžiku přechodu 

nebezpečí škody. Soud shledal, že prodávající nesplnil svou povinnost opatřit zboží vhodným 

obalem,132 a protože právě porušení této povinnosti bylo příčinou vad zboží, rozhodl, že je 

prodávající za vady odpovědný.133 

Zároveň není pro dovození odpovědnosti zásadní moment porušení této povinnosti.134 

Schwenzer jako příklad uvádí rozhodnutí odvolacího soudu ve Frankfurktu nad Mohanem, 

podle kterého byl prodávající shledán odpovědným, neboť soud považoval za nedostatečné, 

když se snažil vyvrátit podezření o kontaminaci zboží určeného ke konzumaci (které vyvstalo 

až po okamžiku přechodu nebezpečí) pouhým zasláním certifikátů o zdravotní nezávadnosti.135  

Druhým případem, kdy Úmluva rozšiřuje odpovědnost prodávajícího i na vady vzniklé 

po přechodu nebezpečí, je rozpor zboží se zárukou.136 Záruka poskytnutá prodávajícím může 

být sjednána výslovně nebo implicitně, pokud vyplývá z podstaty zboží, např. u potravin nebo 

léčiv.137 Na rozdíl od výslovně poskytnuté záruky, kdy je konkrétně sjednána doba, na kterou 

je poskytnuta, je u záruky implicitní složité určit, po jakou dobu skutečně trvá. Podle Schwenzer 

jsou rozhodnutí soudů v tomto směru kazuistická a těžko lze odvodit obecná pravidla.138 Záruka 

však zpravidla neznamená absolutní odpovědnost prodávajícího včetně situací, kdy se zboží 

stane vadným v důsledku špatného zacházení kupujícím nebo zásahu vyšší moci.139 Naopak, 

aby byl prodávající v takových případech odpovědný, musí být záruka výslovně sjednána tak, 

že zahrnuje i tyto situace.140  

V případě právních vad je rozhodný okamžik doručení zboží, jak naznačuje samotné 

znění článků 41 a 42 Úmluvy.141 Problém však vyvstává, pokud v sobě kupní smlouva zároveň 

zahrnuje i dopravu zboží kupujícímu. Například v situaci, kdy se prodávající smluvně zaváže 

nést náklady doručení a tuto povinnost vůči dopravci nesplní, vzniká dopravci nárok na 

                                                
131 Doložka, kdy se za okamžik dodání zboží považuje moment, kdy opustí továrnu/sklad. International Chamber 
of Commerce, Incoterms® rules 2010 [online]. [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: https://iccwbo.org/resources-for-
business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/. 
132 Čl. 35 odst. 2 písm. d) Úmluvy. 
133 Rozhodnutí OLG Koblenz, Spolková republika Německo, ze dne 14. prosince 2006, CLOUT case 724. 
134 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 625. 
135 Rozhodnutí OLG Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, ze dne 29. ledna 2004, CLOUT case 822. 
136 Čl. 36 odst. 2 Úmluvy. 
137 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 627. 
138 Tamtéž, s. 628. 
139 Tamtéž, s. 626. 
140 Tamtéž, s. 626. 
141 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 687; TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží), op. cit., s. 192. 
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zadržení zboží v okamžiku doručení, tedy ve stejném okamžiku, který je zlomový pro určení 

odpovědnosti. Okamžik uzavření smlouvy není v tomto směru relevantní, prodávající je 

odpovědný i za právní vady zboží vzniklé po uzavření smlouvy, naopak právní vady existující 

již v době uzavření smlouvy mohou být do okamžiku doručení zboží odstraněny, např. získáním 

licence.142 

 
1.2.2. Právo prodávajícího na zhojení vad zboží 

Úmluva zároveň dává prodávajícímu šanci na zhojení vad, a to v případě předčasného 

doručení zboží.143 Předpokladem je dodání zboží před sjednaným termínem a s ohledem 

na právo kupujícího předčasnou dodávku odmítnout144 rovněž i bezvýhradné přijetí zboží 

kupujícím,145 zároveň nesmí proces odstraňování vad působit kupujícímu nepřiměřené obtíže. 

Ohledně výkladu pojmu předčasného dodání je nauka nejednotná v případech, kdy je 

dodání stanoveno časovým rozmezím namísto konkrétním okamžikem. Většinový názor, 

ke kterému se přiklání i Tichý a Schwenzer, je, že jako předčasné se považuje doručení až 

do nejpozdějšího ujednaného termínu. Tichý tento výklad opírá o obecný cíl Úmluvy, jímž je 

zachování a splnění smluv. O tento argument opírá i tvrzení, že se toto ustanovení aplikuje 

nejen na vady faktické, ale i na vady právní.146 

Úmluva předvídá tři způsoby nápravy - dodání chybějící části či množství, dodání 

náhradního zboží nebo odstranění vad – přičemž kupující má právo zvolit způsob nápravy, 

pokud to nezpůsobí prodávajícímu nepřiměřené obtíže.147 Na rozdíl od francouzské úpravy148 

nedává Úmluva kupujícímu právo odmítnout postupné dodávky zboží.149 V případě ostatních 

způsobů nápravy nese kupující, který již zaplatil kupní cenu, ekonomické riziko, a proto by mu 

měla být poskytnuta záruka v podobě zadržovacího práva.150 Odvolací soud v Hamburku ve 

svém rozhodnutí dovodil právo kupujícího požadovat záruku ve formě zadržovacího práva ke 

zboží, které bylo vadné ve smyslu článku 35 Úmluvy, ačkoli Úmluva v tomto směru žádné 

                                                
142 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 687. 
143 Čl. 37 Úmluvy. 
144 Čl. 52 Úmluvy. 
145 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 169. 
146 Tamtéž, s. 169. 
147 Čl. 37 Úmluvy. 
148 Přednáška Prof. Denise Mazeauda, 30. listopadu 2017. Občanský zákoník v § 2101 v tomto směru kopíruje 
ustanovení Úmluvy.  
149 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 632. 
150 Tamtéž, s. 632. 
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takové pravidlo neobsahuje. Vyšel z toho, že Úmluva obdobné právo kupujícího stanoví 

v jiných ustanoveních, a analogicky jej na danou situaci použil.151 

Prodávající se zhojením vad sice zbaví hrozby odpovědnosti, kupujícímu však zůstává 

zachován nárok na náhradu škody, pokud mu v důsledku dříve existující vady a jejího 

následného odstranění škoda vznikla.152 Náhrada škody v sobě zahrnuje jak všechny výdaje 

kupujícího v souvislosti s odstraňováním vad, tak i škodu na jiném majetku způsobenou 

vadným zbožím.153  

 
1.2.3. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího 

Vzhledem k objektivnímu pojetí odpovědnosti obsahuje Úmluva jako změkčení tohoto 

pravidla ustanovení, na jejichž základě je odpovědnost prodávajícího (případně i kupujícího) 

vyloučena. Úmluva obsahuje jak ustanovení obecná, aplikovatelná na obě smluvní strany, tak 

i ustanovení speciální, aplikovatelná jen ve specifických případech. S ohledem na smluvní 

volnost stran, na které je Úmluva postavena, může být odpovědnost omezena nebo úplně 

vyloučena i vhodným smluvním ujednáním. 

 
1.2.3.1. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího vyplývající z obecných ustanovení Úmluvy 

Obecná ustanovení aplikovatelná na obě smluvní strany vylučují odpovědnost smluvní 

strany, pokud je příčinou nesplnění smlouvy nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, jejíž 

původ je mimo jejího sféru vlivu.154 Smluvní strana je rovněž zproštěna odpovědnosti 

v případě, pokud je nesplnění smlouvy způsobeno třetí osobou, na kterou převedla své 

povinnosti, a zároveň tato třetí osoba není odpovědna pro nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 

překážku, která existuje mimo její sféru vlivu.155 Dále není smluvní strana odpovědná 

za nesplnění povinností, pokud bylo způsobeno jednáním či opomenutím kupujícího.156  

Zásadní je, že obecné vyloučení odpovědnosti pro existenci nepředvídatelné 

a nepřekonatelné překážky nezávislé na vůli smluvní strany se vztahuje jen na odpovědnost 

za škodu. Smluvní strana je tedy zbavena povinnosti náhrady škody, nikoli však jiných 

povinností, vyplývajících ze speciálních ustanovení, např. těch vztahujících se na odpovědnost 

                                                
151 Soud se zejména opřel o znění článku 58 odst. 1 Úmluvy, podle kterého může kupující činit zaplacení kupní 
ceny závislým na předání zboží nebo dokladů. Rozhodnutí OLG Hamburg, Spolková republika Německo, ze dne 
15. července 2010, CISG-online 2448. 
152 Čl. 37 Úmluvy. 
153 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed. op. cit., s. 634. 
154 Čl. 79 odst. 1 Úmluvy. 
155 Čl. 79 odst. 2 Úmluvy. 
156 Čl. 80 Úmluvy. 
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prodávajícího za vady zboží.157 Ve vztahu k aplikovatelnosti tohoto ustanovení na odpovědnost 

za dodání vadného zboží je nauka nejednotná. Podle převažujícího názoru však i porušení 

povinnosti dodat zboží bezvadné spadá do jeho působnosti.158 Přímo o použití článku 79 na 

odpovědnost prodávajícího spojenou s vadností zboží rozhodoval Obchodní soud 

v Besançonu.159 Diskuze o působnosti tohoto ustanovení probíhala i v Německu. Nejvyšší soud 

SRN v případu vadného vosku na hroznové víno, dodaného poddodavatelem prodávajícího, 

shledal, že prodávající je odpovědný jak za včasné dodání zboží poddodavatelem, tak i za 

kvalitu tohoto zboží, která musí splňovat požadavky podle článku 35 Úmluvy, čímž dovodil 

aplikovatelnost článku 79 i na odpovědnost za škodu způsobenou nesouladem zboží se 

smlouvou.160 

Pro určení, zda existence překážky závisí na vůli smluvní strany je zásadní vymezení 

její sféry vlivu. Do té patří vše, nad čím má smluvní strana kontrolu, zejména organizace jejího 

provozu, její finanční způsobilost, či jednání zaměstnanců a jiných osob pověřených plněním 

jejích povinností. Zaměstnanci se neposuzují jako třetí osoby, protože jejich jednání spadá do 

sféry vlivu prodávajícího, který může na jejich jednání působit jednak jejich řádným výběrem, 

jednak dohledem nad jejich prací. Této odpovědnosti se smluvní strana nemůže zbavit ani 

odůvodněním, že zaměstnanec jednal v rozporu s jejími pokyny nebo se dopustil trestného činu, 

tedy ani sabotáže ze strany vlastního personálu nelze považovat za překážku vzniklou mimo 

sféru vlivu smluvní strany.161 Výjimkou mohou být stávky personálu, u nichž je však vždy 

potřeba posoudit podle okolností konkrétního případu míru závislosti na jednání smluvní strany 

jako zaměstnavatele. Pokud se bude jednat o stávku zaměstnanců, jejíž příčinou je spor ohledně 

pracovních podmínek, na něž má smluvní strana jako zaměstnavatel vliv, nebude odpovědnost 

smluvní strany vyloučena. Naopak generální stávky, kdy zaměstnanci vyjadřují politickou 

podporu, lze považovat za nezávislé na vůli smluvní strany.162  

V případech přenesení povinnosti na třetí osobu se takovou třetí osobou rozumí osoba, 

na kterou smluvní strana po uzavření smlouvy přenese část svých již existujících povinností, 

např. dopravce nebo subdodavatel, který má např. za prodávajícího provést všechny nebo část 

                                                
157 Čl. 79 odst. 5 Úmluvy. 
158 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1136. 
159 Rozhodnutí Tribunal de Commerce de Besançon, Francie, ze dne 19. ledna 1998, sp. zn. 97 009265. 
160 Rozhodnutí BGH, Spolková republika Německo, ze dne 24. března 1999, CISG-online 396. 
161 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1138. 
162 Tamtéž, s. 1139. 



 24 

prací na zakázce.163 Smluvní strana není odpovědná jen tehdy, pokud překážka vylučující jeho 

odpovědnost brání v plnění touto třetí osobou a pokud sama není odpovědná pro důvody již 

zmíněné.164 V případu dalšího prodeje vadného zboží dodaného subdodavatelem rozhodl 

odvolací soud v Zweibrückenu, že nelze vyloučit odpovědnost prodávajícího jen s odvoláním 

na dlouhotrvající obchodní vztah mezi prodávajícím a jeho dodavatelem. Prodávající 

argumentoval, že vzhledem k tomuto dlouhotrvajícímu obchodnímu vztahu měl důvěru 

ve svého dodavatele a věřil v kvalitu jeho zboží. Soud však shledal, že v daném případě bylo 

předmětem kupní smlouvy (a smluv s dodavatelem) zboží nové, a prodávající ho měl otestovat 

či jinak ověřit jeho kvalitu.165 Obecně ve vztahu ke způsobení nesouladu se smlouvou třetí 

stranou angažovanou prodávajícím zaujaly soudy vcelku jednotný postoj – prodávající v zásadě 

musí nést riziko spojené s nebezpečím, že jeho dodavatel nesplní své povinnosti.166  

Překážka, která brání straně ve splnění povinnosti, musí být nepředvídatelná, tzn. že by 

nebylo rozumné od prodávajícího očekávat její znalost v době uzavření smlouvy. Příkladem 

může být stávka zaměstnanců - pokud byla oznámena již v době uzavření smlouvy, není 

prodávající odpovědnosti zproštěn.167 Rovněž v případech státních omezení, která jsou známá 

v době uzavření smlouvy, nelze odpovědnost prodávajícího vyloučit.168 Soudy (případně 

rozhodčí tribunály) se rovněž z pohledu nepředvídatelnosti zabývaly argumentem výkyvů na 

trhu uváděným jako důvodem nesplnění smlouvy. Shodně judikovaly, že skutečnost, že na trhu 

daného zboží dochází k náhlým změnám, má být prodávajícímu známa, a že prodávající musí 

nést riziko dopadů takových změn.169 

Dalším předpokladem je nemožnost překážku překonat nebo se jejím následkům 

vyhnout.170 Smluvní strany musí učinit vše pro splnění svých povinností, a proto je prodávající 

např. v případě, kdy je závislý na dodání surovin pro výrobu zboží a dojde ke změně tržních 

podmínek, v jejímž důsledku mu vzrostou náklady na opatření surovin, povinen nést vyšší 

                                                
163 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 378. 
164 Čl. 79 odst. 2 písm. b) Úmluvy. 
165 Rozhodnutí OLG Zweibrücken, Spolková republika Německo, ze dne 31. března 1998, CLOUT case 272. 
166 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 376; např. Rozhodčí nález Tribunálu mezinárodní obchodní arbitráže při Ruské komoře 
obchodu a průmyslu Ruská federace, ze dne 26. března 1995, CLOUT case 140; Rozhodčí nález Rozhodčího 
soudu při Mezinárodní obchodní komoře, sp. zn. 8128/1995. 
167 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 350. 
168 Např. Rozhodnutí Arrondissementsrechtsbank’s-Hertogenbosch, Nizozemí, ze dne 2. října 1998, sp. zn. 
9981/HAZA 95-2299; Rozhodčí nález Bulharské obchodní a průmyslové komory, Bulharsko, ze dne 4. dubna 
1996, sp. zn. 56/1995. 
169 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 377. 
170 Čl. 79 odst. 1 Úmluvy. 
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náklady a nelze ho z důvodu takové situace zprostit odpovědnosti.171 Podle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu v Belgii však existuje hranice, kdy se od prodávajícího neočekává absolutní 

splnění povinností. Konkrétně, podle tohoto rozhodnutí, se jedná např. o situaci, kdy dojde 

k takové změně na trhu, že prodávající nemůže vůbec obstarat potřebné zboží, nebo jen za 

nepřiměřených podmínek či nákladů.172 Rozhodnutí bylo určitým zvratem, neboť soudy do té 

doby konstantně vyžadovaly téměř absolutní nemožnost překonání překážky, a ve zmíněném 

rozhodnutí se o takovou situaci nejednalo. Například odvolací soud v Hamburku ve svém 

rozhodnutí shledal, že prodávající je povinen nést riziko růstu ceny, i když cena v daném 

případě vzrostla na trojnásobek. Uznal však, že v případě, kdy by nebylo možné zboží stejné 

nebo obdobné kvality zajistit od jiného dodavatele, byl by prodávající své odpovědnosti za 

nesplnění smlouvy zproštěn. 173 

Typickými příklady překážek vylučujících odpovědnost jsou přírodní události, 

epidemie nebo politicky podmíněné události jako občanské nepokoje a sabotáže, válka či 

obchodní embargo.174 V případě veřejnoprávních omezení jako např. kvót, omezení dovozu či 

vývozu nebo obchodních embarg je vždy rozhodné, o jaký stát se jedná a zda je v jeho případě 

možné předpokládat takové intervence, ale ve většině případů jsou tyto události mimo sféru 

vlivu smluvních stran.175 Například Bulharská obchodní komora ve svém rozhodčím nálezu 

rozhodla, že omezení vývozu uhlí ukrajinskou vládou je událostí srovnatelnou se zásahem vyšší 

moci, a tedy nepřekonatelnou překážkou nezávislou na vůli prodávajícího.176 Naopak pokud 

bude prodávajícím společnost vlastněná či řízená státem a účelem přijatého opatření je ochrana 

společnosti před podnikatelským rizikem, nelze společnost pro takovou překážku zprostit 

odpovědnosti.177  

Ve srovnání s některými národními úpravami178 není v Úmluvě zvláštní ustanovení pro 

změnu podmínek (hardship). Národní úpravy v takových případech stanoví minimálně 

povinnost znovu zahájit vyjednávání nebo dokonce povinnost smlouvu přizpůsobit novým 

                                                
171 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1140. 
172 Rozhodnutí Hof van Cassatie, Belgie, ze dne 19. července 2009, CISG-online 1963. 
173 Rozhodnutí OLG Hamburg, Spolková republika Německo, ze dne 28. února 1997, CLOUT case 277. 
174 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 349. 
175 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1137. 
176 Prodávající nebyl v daném případě odpovědnosti zproštěn, neboť opatření ukrajinské vlády byla známá již 
v době před uzavřením kupní smlouvy, a překážka tedy nebyla nepředvídatelná. Rozhodčí nález Bulharské 
obchodní a průmyslové komory, Bulharsko, ze dne 4. dubna 1996, sp. zn. 56/1995. 
177 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1137. 
178 Např. úprava německá, italská, španělská či portugalská. Rovněž podle § 1765 občanského zákoníku a čl. 1195 
francouzského občanského zákoníku. I návrh nařízení CESL obsahuje úpravu tohoto institutu v čl. 89. 
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podmínkám, což je činí flexibilnějšími, než je Úmluva.179 S touto mezerou v Úmluvě se 

ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud v Belgii vypořádal tak, že zahrnul situaci, kdy došlo 

k zásadní změně podmínek na trhu, v jejímž důsledku se povinnosti smluvních stran dostaly do 

značného nepoměru (hardship, imprévision), do působnosti článku 79 Úmluvy, tedy mezi 

nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky vzniklé mimo sféru vlivu stran.180 Toto rozhodnutí 

nebylo převratné jen ve zmírnění podmínek pro posouzení nepřekonatelnosti překážky 

(resp. konstatování, že existují hranice povinnosti smluvních stran za všech okolností plnit své 

závazky), ale i v zahrnutí situace změny podmínek (hardship) pod článek 79 Úmluvy.181 Soudy 

předtím totiž shodně konstatovaly, že tyto situace do působnosti tohoto ustanovení nepatří. 

Například italský civilní soud v Monze se ve svém rozhodnutí opřel o argumentaci, že (i) tato 

problematika není Úmluvou vůbec řešena, tedy nelze analogicky aplikovat jiné ustanovení, a že 

(ii) problematika není z působnosti Úmluvy vyloučena s odkazem na aplikaci vnitrostátních 

předpisů podle článku 4 Úmluvy.182 Soudy se ve svých rozhodnutích opíraly právě o tento 

argument a vylučovaly přejímání institutů odpovídajícím institutu změny podmínek (hardship) 

upraveném národními předpisy.183 

Zároveň je pro vyvinění prodávajícího nutné, aby překážka byla jedinou příčinou 

nesplnění smlouvy.184 

V případě, kdy prodávající nesplní svou povinnost v důsledku jednání či opomenutí 

kupujícího, je odpovědnost prodávajícího rovněž vyloučena. Toto pravidlo vychází z principu 

dobré víry185 a zásady, že prodávajícímu nelze přičítat k tíži porušení povinnosti kupujícím.186 

Mezi porušením povinnosti kupujícího a následným nesplněním smlouvy prodávajícím musí 

být příčinná souvislost,187 zavinění kupujícího není relevantní.188 V případu akrylových 

přikrývek, které nebyly nizozemským prodávajícím dodány německému kupujícímu v souladu 

                                                
179 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1130. 
180 Rozhodnutí Hof van Cassatie, Belgie, ze dne 19. července 2009, CISG-online 1963. 
181 Soud dokonce dovodil, opíraje svou interpretaci Úmluvy také o principy UNIDROIT, právo strany, která se 
dovolává pro změnu podmínek (hardship) vyloučení odpovědnosti, aby bylo znovu zahájeno vyjednávání 
smlouvy. 
182 Rozhodnutí Tribunale Civile di Monza, Itálie, ze dne 14. ledna 1993, CLOUT case 54. 
183 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 379. Kromě rozhodnutí Tribunale Civile di Monza, Itálie, ze dne 14. ledna 1993, CLOUT 
case 54 např. i rozhodnutí Landgericht Aachen, Spolková republika Německo, ze dne 14. května 1993, CLOUT 
case 47. 
184 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1136. 
185 Tamtéž, s. 1155. 
186 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 355. 
187 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1157. 
188 Tamtéž s. 1156. 
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se smlouvou, odvolací soud v Koblenci vyloučil odpovědnost prodávajícího za tento nesoulad 

ze dvou důvodů. Zaprvé, kupující v oznámení vad prodávajícímu ohledně kvantitativních 

nedostatků nespecifikoval druh přikrývek, které v dodávce chyběly, a proto podle soudu nelze 

přičítat k odpovědnosti prodávajícího, že dodal přikrývky jiného vzoru. Zadruhé, přestože 

prodávající chtěl namítané vady zhojit, kupující tuto možnost odmítl bez uvedení důvodů.189 

Naopak, jak rozhodl odvolací soud v Hamburku ve věci strojů na zmrzlinu, je v každém případu 

rozhodné, zda bylo nesplnění povinností kupujícím skutečnou příčinou nesplněné povinnosti 

prodávajícím. Ve zmíněném případu měl nizozemský prodávající dodat španělskému 

kupujícímu vybavení kavárny včetně přístroje na zmrzlinu a zboží mělo být předáno ve 

takovém stavu, aby bylo vhodné k okamžitému použití (ready-to-use), avšak prodávající tuto 

povinnost nesplnil. Na svou obranu uváděl, že prostory, které mu kupující zpřístupnil k instalaci 

daného přístroje, nebyly pro takovou instalaci vhodné, a tedy nemohl přístroj připravit 

k okamžitému provozu. Soud však tuto argumentaci odmítl, neboť shledal, že skutečnost, že 

v dané místnosti nebyl přístup k vodě a elektřině, nebránila prodávajícímu provést alespoň 

částečnou instalaci stroje, bez připojení k vodě a elektřině.190 

V případě, že na výsledné nesplnění povinností prodávajícím měly vliv obě strany, je 

prodávající odpovědnosti zproštěn, pokud podíl kupujícího na způsobení nesplnění smlouvy 

výrazně převyšuje podíl prodávajícího.191 Příkladem může být poskytnutí vadných instrukcí 

nebo technických výkresů kupujícím, nerespektování návodu k použití, nebo neumožnění 

prodávajícímu využít jeho práva zhojit vady podle článku 37 Úmluvy.192 Nesplnění povinnosti 

kupujícím zároveň nelze obecně považovat za nepřekonatelnou překážku pro prodávajícího ve 

smyslu článku 79 Úmluvy, v některých případech lze od prodávajícího vyžadovat alespoň 

pokus o vyřešení nepříznivého stavu. Například v situaci, kdy kupující dává protichůdné 

instrukce ohledně vlastností zboží, měl by se prodávající alespoň snažit o vyjasnění požadavků 

kupujícího.193 Vyloučení odpovědnosti se v důsledku jednání či opomenutí druhé strany 

vztahuje na všechny způsoby nápravy, tedy nejen na náhradu škody, ale i na právo na zvláštní 

plnění, právo vypovědět smlouvu nebo právo na slevu z kupní ceny.194 Rozsah se v případě 

                                                
189 Rozhodnutí OLG Koblenz, Spolková republika Německo, ze dne 31. ledna 1997, CLOUT case 282. 
190 Rozhodnutí OLG Hamburg, Spolková republika Německo, ze dne 25. ledna 2008, CLOUT case 1399. 
191 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 356. 
192 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1156-1157. 
193Tamtéž, s. 1158. 
194 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 357; SCHWENZER, I. 
In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. 
cit., s. 1160. 
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peněžitých nároků určí poměrně podle podílů stran na způsobení situace,195 ostatní nároky však 

rozdělit nelze.196  

 
1.2.3.2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady podle zvláštních ustanovení 

Úmluvy 

Odpovědnost prodávajícího rovněž vylučují ustanovení, která stanoví jeho povinnosti 

dodat zboží bez vad, a to jak ustanovení vztahující se k vadám faktickým, tak i ustanovení 

vztahující se k vadám právním. 

Podle článku 35 odst. 3 Úmluvy neodpovídá prodávající za vady zboží spočívající 

v rozporu se standardy kvality podle Úmluvy,197 o kterých kupující věděl nebo nemohl nevědět 

v době podpisu smlouvy.198 Vědomost rozporu zboží se smlouvou znamená, že kupující 

skutečně rozpoznal vadu zboží, nepostačuje pouhý fakt, že podepsal formulářovou smlouvu, 

jejíž součástí je i ustanovení vztahující se k přijetí vad. Na druhou stranu zdroj informace 

o vadách zboží není relevantní.199 Ohledně výkladu formulace „nemohl nevědět“ nemá nauka 

jasno. Část se přiklání k názoru, že postačuje hrubá nedbalost200 a část tvrdí, že se vyžaduje, 

aby vady byly natolik evidentní, že je kupující nemohl nerozpoznat.201 Každá situace by měla 

být posuzována soudem případ od případu.202 Jako indicie může kupujícímu sloužit příliš nízká 

cena zboží, která zjevně neodpovídá požadované kvalitě.203 Ze znění ustanovení a z Komentáře 

sekretariátu vyplývá, že je aplikovatelné jen na případy rozporu zboží se základními standardy 

kvality podle Úmluvy, nikoli rozporu se smluvními ujednáními ohledně parametrů zboží.204 

Pokud se jedná o vadu zjevnou a při zohlednění situace kupujícího (např. znalost odvětví 

a jeho subjektivní schopnosti rozpoznat vady) rozpoznatelnou a pokud kupující dobrovolně 

prohlédl zboží v době uzavření smlouvy, tedy aniž by k tomu byl povinen,205 lze takovou situaci 

                                                
195 Čl. 80 Úmluvy; TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 356. 
196 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1161. 
197 Zboží tedy nemá vlastnosti podle čl. 35 odst. 2 Úmluvy. 
198 Čl. 35 odst. 3 Úmluvy. 
199 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 166. 
200 Např. Tichý, TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 166; nebo 
SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale de marchandises, 
op. cit., s. 167. 
201 Např. Schwenzer. 
202 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 613. 
203 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 166. 
204 Komentář sekretariátu, s. 32 [online]. [cit. 2018-05-18]. Dostupné z: http://www.cisg-
online.ch/index.cfm?pageID=644#Article%2033. 
205 Kupující je povinen provést prohlídku dodaného zboží podle článku 38 Úmluvy v co nejkratší době po dodání 
zboží. 
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vykládat jako jeho souhlas koupit zboží trpící takto zjevnými vadami.206 V podobném duchu 

a s odvoláním na článek 36 Úmluvy rozhodl odvolací soud v kantonu Valais v případě 

použitých buldozerů. Italský prodávající nebyl shledán odpovědným z toho důvodu, že 

švýcarský kupující zboží otestoval a následně přijal bez výhrad, čímž dle názoru soudu 

implicitně vyjádřil souhlas se změnou smlouvy ohledně vlastností a kvality zboží.207 

Na druhou stranu v případech podvodného jednání ze strany prodávajícího nelze jeho 

odpovědnost za vady zboží vyloučit, ani kdyby vady byly na první pohled zjevné a kupující, 

který i přesto souhlasil s uzavřením smlouvy, jednal s hrubou nedbalostí. Například odvolací 

soud v Kolíně v případu vozidla s přetočeným tachometrem rozhodl, že ačkoli měl kupující 

v době uzavření smlouvy rozpoznat, že vozidlo bylo staršího roku výroby, než bylo uvedeno 

v technických dokumentech, a že počet najetých kilometrů zobrazený na tachometru 

neodpovídá skutečnému stavu, nedává s ohledem na princip dobré víry,208 v jehož duchu má 

být Úmluva interpretována, prodávajícímu právo dovolávat se vyloučení odpovědnosti.209 

V případě právních vad, kromě těch spočívajících v právech z duševního vlastnictví, je 

vyloučena odpovědnost prodávajícího, pokud kupující vyjádřil souhlas s převzetím zboží 

trpícího právními vadami.210 Ačkoli Úmluva nestanoví formální náležitosti souhlasu, pouhé 

převzetí vadného zboží bez výhrad pro vyloučení odpovědnosti nepostačuje. Musí se jednat 

o jednoznačný projev vůle kupujícího, kterým je vázán. Platnost souhlasu se však neposuzuje 

podle Úmluvy, ale podle vnitrostátní právní úpravy aplikovatelné podle kolizních norem.211 

V souvislosti s právními vadami vyplývajícími z veřejnoprávních omezení je 

podle judikatury rozhodné, zda kupující věděl o tom, že zboží nesplňuje kvalitativní podmínky 

a bude proto po překročení hranic státu dovozu zabaveno či nikoli.212 V prvním případě kupující 

de facto vyjádřil souhlas s dodáním zboží trpícím právní vadou,213 naopak v druhém případě se 

bude jednat o právní vadu zboží zakládající odpovědnost prodávajícího.214 

Pro právní vady mající základ v duševním vlastnictví třetí osoby stanoví Úmluva režim 

podobný režimu vyloučení odpovědnosti u vad faktických. Prodávající není povinen dodat 

                                                
206 Komentář sekretariátu, s. 32, op. cit. 
207 Rozhodnutí Tribunal Cantonal Valais, Švýcarsko, ze dne 28. října 1997, CLOUT case 219. 
208 Soud v rozhodnutí odkazuje na čl. 40 a čl. 7 odst. 1 Úmluvy.  
209 Rozhodnutí OLG Köln, Spolková republika Německo, ze dne 21. března 1996, CLOUT case 168. 
210 Čl. 41 Úmluvy. 
211 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 193. 
212 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 207. 
213 Rozhodčí nález Federálního rozhodčího soudu pro obvod Západní Sibiře, Ruská federace, ze dne 6. srpna 2002, 
sp. zn. F04/2712-494/A03-2002. 
214 Rozhodčí nález Tribunálu mezinárodní obchodní arbitráže při Ruské komoře obchodu a průmyslu, Ruská 
federace, ze dne 21. ledna 1998, sp. zn. 99/1997. 
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zboží bez omezení právy nebo nároky třetích osob vyplývajícími z duševního vlastnictví ve 

dvou situacích. Zaprvé, pokud kupující o existenci takových práv v době uzavření smlouvy 

věděl nebo nemohl nevědět.215 Podle komentářů postačuje hrubá nedbalost, avšak při 

posuzování, zda strana jednala s hrubou nedbalostí, je třeba odlišit situaci prodávajícího 

a kupujícího. Obecně platí, že pokud prodávající nezkontroluje ve veřejných rejstřících, zda ke 

zboží nemá třetí osoba práva plynoucí z duševního vlastnictví, se jako hrubá nedbalost posoudí. 

Naopak situace, kdy si takové informace neobstaral sám kupující, se jako hrubá nedbalost 

neposoudí, neboť prodávající má lepší znalosti ohledně prodávaného zboží a obecně se v oboru, 

do kterého prodej konkrétního zboží spadá, lépe vyzná, a má tedy v tomto ohledu lepší 

postavení.216  

Řada soudních rozhodnutí je však s výše uvedeným tvrzením v rozporu, zejména 

judikatura francouzských soudů. Například francouzský Kasační soud vyloučil odpovědnost 

prodávajícího v případu obchodu s obuví s prvky padělků, a shledal, že kupující, který je 

v postavení podnikatele (professionnel), si musí být vědom, že zboží, které kupuje, porušuje 

práva třetích osob z duševního vlastnictví.217 Se stejným odůvodněním odmítl odpovědnost 

prodávajícího i odvolací soud v Colmaru v případu koupě košil vyrobených z materiálu, který 

kopíroval vlastnosti materiálu, k němuž měla výhradní práva osoba nezapojená do tohoto 

obchodního vztahu.218 Rovněž obchodní soud ve Versailles se v případu padělaného nábytku 

rozhodl, že kupující jako podnikatel v daném oboru, konzultující s mnoha interiérovými 

designéry, měl vědět, že kupované zboží bylo padělkem.219 Dále například Nejvyšší soud Státu 

Izrael vyloučil odpovědnost prodávajícího v případu Eximin v. Textile and Footwear, kde 

prodávající vyrobil 3 000 párů konfekční obuvi pro kupujícího, který toto zboží zamýšlel dále 

prodávat v USA. Prodávající již identickou zakázku pro kupujícího splnil, cílovými zeměmi 

byly tehdy Belgie a Německo. Když však toto zboží překročilo hranice USA, bylo zabaveno, 

protože porušovalo právo z ochranné známky v USA registrované. Soud shledal, že vzhledem 

k tomu, že se v daném případě jednalo o ochrannou známku známé společnosti působící po 

                                                
215 Čl. 42 odst. 2 písm. a) Úmluvy. 
216 SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale 
de marchandises, op. cit., s. 168. 
217 Rozhodnutí Cour de Cassation, Francie, ze dne 19. března 2002, CISG-online 662. 
218 Rozhodnutí Cour d‘appel de Colmar, Francie, ze dne 13. listopadu 2002, CISG-online 792. 
219 Rozhodnutí Tribunal de grande instance de Versailles, Francie, ze dne 23. listopadu 2004, CISG-online 953. 
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celém světě,220 měl předpokládat, že tato společnost bude mít pro své produkty registrované 

ochranné známky, zvláště ve státě, kde má své sídlo.221, 222 

Druhou situací je, pokud dané právo nebo nárok vyplývá z toho, že prodávající 

postupoval z podkladů opatřených kupujícím. Úmluva obsahuje demonstrativní výčet, a to 

konkrétně technické výkresy, návrhy, vzorce.223 Důvodem pro to je, že obecné informace 

vyslovené kupujícím, které ponechávají prodávajícímu prostor pro volbu řešení, které nebude 

v rozporu s právy duševního vlastnictví, nepostačují k vyloučení odpovědnosti 

prodávajícího.224 Podklady opatřené kupujícím musí být natolik konkrétní, aby prodávajícímu 

nezbývala jiná možnost než postupovat podle nich. Pokud se prodávající během plnění smlouvy 

dozví, že převodem vlastnického práva ke zboží bude porušeno právo duševního vlastnictví 

třetí osoby, je podle principu dobré víry povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího, aby 

byla jeho odpovědnost vyloučena.225 

 
1.2.3.3. Smluvní vyloučení či omezení odpovědnosti prodávajícího 

Podle článku 6 Úmluvy mohou strany vyloučit jak její aplikaci jako celku, ale také jen 

některého z jejích ustanovení nebo změnit účinky jejích ustanovení.226 Tímto způsobem mohou 

strany změnit či omezit podmínky vzniku odpovědnosti, změnit či omezit způsoby plnění z ní 

plynoucího a celkově zavést odlišný režim odpovědnosti za vady zboží.  

V mezinárodním obchodu jsou velmi časté doložky vyšší moci, které často zahrnují 

seznam událostí vylučujících odpovědnost prodávajícího, pokud jsou příčinou nesplnění 

smlouvy z jeho strany. Tyto doložky rovněž obsahují rozdílná řešení, pokud je příčinou 

neplnění smlouvy prodávajícím dočasná překážka, nebo pokud mu v plnění brání překážka 

trvalá. V případě dočasné překážky je často dočasně přerušeno plnění smlouvy pro obě strany, 

                                                
220 V daném případě se jednalo o společnost Levi Strauss & Co, sídlící v San Francisco, California, CA, USA.  
221 V daném případě smlouva sice nespadala do působnosti Úmluvy, řídila se ustanoveními ULIS, nicméně soud 
se při jejich interpretaci opíral o relevantní ustanovení Úmluvy.  
222 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Státu Izrael, Stát Izrael, ze dne 22. srpna 1993, sp. zn. 3912/90. 
223 Čl. 42 odst. 2 písm. b) Úmluvy. 
224 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 703. 
225 AUDIT, B., La vente internationale de marchandises, Paris: L.G.D.J., 1990, 224 s. ISBN 2-275-00728-8., 
s. 112. 
226 Čl. 6 Úmluvy. Možnost vyloučení ustanovení nebo změny účinků ustanovení se nevztahuje na článek 12 
Úmluvy, který zakotvuje povinnost písemné formy pro uzavření kupní smlouvy, její změnu, zrušení a jiné projevy 
vůle stran v případě, že má alespoň jedna ze stran místo podnikání ve smluvním státě, který učinil prohlášení podle 
článku 96 Úmluvy, tedy prohlásil, že jeho právní předpisy vyžadují, aby byla kupní smlouva uzavřena 
a prokazována písemně.  
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naopak v případě překážky trvalé se strany zavazují buď smlouvu ukončit nebo znovu zahájit 

proces vyjednávání.227 

Podobně jsou do smluv vkládány i doložky pro případy změny podmínek (hardship 

clauses), které strany v situaci zásadní změny podmínek, v jejichž důsledku je významně 

narušena rovnováha v právech a povinnostech stran, zavazují buď ke změně smlouvy, nebo 

jejímu vypovězení. Aby mohlo dojít ke změně smlouvy, musí být znovu zahájeno vyjednávání, 

které může buď probíhat přímo mezi stranami nebo skrze třetí osobu. Pravomoci této třetí osoby 

určí strany samy, zpravidla může stranám dávat doporučení ohledně vhodných změn smlouvy, 

nebo ji může přímo sama měnit.228  

Na druhou stranu, v duchu výše zmíněné smluvní svobody, může prodávající 

poskytnout kupujícímu absolutní záruku týkající se vlastností zboží a vztahující se i na případy, 

kdy je zboží vadné v důsledku trvání nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla 

mimo sféru vlivu prodávajícího ve smyslu článku 79 Úmluvy. Vzhledem k tomu, že režim 

odpovědnosti a náhrady škody podle Úmluvy je velmi přísný, vyžaduje se pro platnost takové 

záruky jasné a výslovné prohlášení prodávajícího, že plně přijímá rizika spojená 

s nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami, které nemůže ovlivnit.229  

Stejně jako odpovědnost za škodu lze smluvně vyloučit i odpovědnost za vady zboží. 

Platnost takového smluvního ujednání se bude řídit vnitrostátním právem aplikovatelným podle 

kolizních norem.230 Limity, v jakých může být odpovědnost omezena, tedy vyplývají 

z vnitrostátních předpisů.231 Podle Schwenzer je situace v jednotlivých státech velice rozmanitá 

a ani např. směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách232 nepřinesla 

harmonizaci národních úprav v Evropské unii.233 Tichý zjednodušeně konstatuje, že ve většině 

států není smluvní omezení odpovědnosti za vady zboží možné.234 Lookofsky uvádí, že všechny 

                                                
227 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1152. 
228 Tamtéž, s. 1152-1153. 
229 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 1152 1153. 
230 Čl. 4 písm. a) Úmluvy; SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention 
on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 616. 
231 Občanský zákoník omezuje jen vyloučení odpovědnosti za škodu, a to v § 2898, podle kterého se nepřihlíží 
k ujednáním, kterými se vylučuje odpovědnost za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
Francouzské právo zcela vylučuje smluvní omezení či vyloučení odpovědnosti za škodu (čl. 1240 francouzského 
občanského zákoníku stanovující odpovědnost za škodu je kogentním ustanovením). 
232 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. 
Ač se tento předpis vztahuje na spotřebitelské vztahy, a ne vztahy mezi podnikateli, demonstruje obtížnost 
překonání rozdílnosti národních úprav v oblasti omezení odpovědnosti. 
233 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I. Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1152 1153. 
234 TICHÝ, L., GISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 163. 
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právní řády by měly v zásadě zaručit alespoň minimální náhradu kupujícímu pro případy dodání 

vadného zboží.235 V důsledku toho je pak absolutní vyloučení odpovědnosti prodávajícího 

nutno považovat za nulitní.236 Stejné pravidlo platí i pro vyloučení odpovědnosti za právní vady 

zboží ve smyslu článků 41 a 42 Úmluvy.237 Rovněž nelze vyloučit odpovědnost v důsledku 

vlastního podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti.238  

  

                                                
235 LOOKOFSKY, J. M., Undestanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention 
on contracts for the international sale of goods. 3rd (worldwide) ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, 2008, 243 s. ISBN 978-90-411-2589-7, s. 163. 
236 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 616. 
237 Tamtéž, s. 704. 
238 Tamtéž, s. 704. 
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2. Práva kupujícího z vadného plnění 
Kupujícímu, jemuž bylo dodáno zboží trpící vadami popsanými výše, za něž je 

odpovědný prodávající, náleží podle Úmluvy několik práv, která může vůči prodávajícímu 

uplatnit. Tato práva mohou mít podobu naturálního i peněžitého plnění, která lze, pokud to 

jejich povaha nevylučuje, uplatnit vedle sebe. V první řadě stanoví Úmluva obecné právo 

kupujícího požadovat po prodávajícím splnění jeho povinností.239 Pro případy dodání vadného 

zboží vymezuje Úmluva specifická práva, která mají řešit přímo porušení povinnosti 

prodávajícího doručit zboží bez vad. Mezi ně se řadí doručení náhradního zboží,240 odstranění 

vadného plnění241 a právo na slevu z kupní ceny.242 V souvislosti s obecnou povinností nahradit 

škodu způsobenou nesplněním povinnosti243 upravuje rovněž Úmluva právo kupujícího na 

náhradu škody244 a rovněž stanoví, že uplatnění jiných práv nárok na náhradu škody 

nevylučuje.245 Úmluva počítá i s možností kupujícího od závazku odstoupit, a to buď v případě 

nedodání zboží ani v dodatečné lhůtě nebo pro podstatné porušení povinností prodávajícím.246 

Právo na dodání náhradního zboží je rovněž vázáno na podmínku, že došlo k porušení smlouvy 

podstatným způsobem, a proto je důležité nejprve vymezit tento pojem. 

 
2.1. Pojem podstatného porušení smlouvy 

Podstatné porušení smlouvy je jedním ze zásadních pojmů Úmluvy, jeho definice je 

obsažena v článku 25, tedy hned v úvodu obecných ustanovení vztahujících se ke koupi zboží. 

Jeho vymezení je důležité proto, že Úmluva tento pojem používá v jiných ustanoveních, a to 

zejména pokud je potřeba stanovit zvláštní postup pro případ, kdy jsou porušením způsobeny 

vážnější následky. 

Pojem má 4 definiční znaky: (i) došlo k porušení povinnosti, (ii) byla tím způsobena 

újma jedné ze stran, (iii) tato újma spočívá v tom, že smluvní straně nebylo poskytnuto to, co 

podle smlouvy očekávala, a (iv) strana, která porušila svou povinnost mohla předvídat, že její 

jednání může způsobit druhé straně újmu.247 Pojem je tedy definován tak, že pokud ve značné 

míře zbavuje stranu užitku očekávaného vzhledem ke smluvním podmínkám, a takový následek 

                                                
239 Čl. 46 odst. 1 Úmluvy. 
240 Čl. 46 odst. 2 Úmluvy. 
241 Čl. 46 odst. 3 Úmluvy. 
242 Čl. 50 Úmluvy. 
243 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 407 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-108-3, s. 240. 
244 Čl. 45 odst. 1 písm. b) Úmluvy. 
245 Čl. 45 odst. 2 Úmluvy. 
246 Čl. 49 odst. 1 Úmluvy. 
247 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 120-124. 
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bylo možné předpokládat porušující stranou, jedná se o podstatné porušení smlouvy.248 

Naplnění těchto definičních znaků vede k tomu, že dává smluvní straně k dispozici silnější 

prostředky obrany, které by však měly být používány jen jestliže šetrnější prostředky 

nepostačují k odstranění nežádoucího stavu. Základním cílem Úmluvy je zachování smluvních 

vztahů, a proto je i podle judikatury potřeba při kvalifikaci porušení smlouvy postupovat cestou 

restriktivní interpretace a k závěru, že došlo k podstatnému porušení, dojít jen, jestliže o tom 

nejsou pochybnosti.249 

První podmínkou je porušení některé z povinností. Může se jednat o jakoukoli 

povinnost, nemusí to být povinnost základní, která je jádrem smluvního vztahu. Postačuje, že 

budou naplněny ostatní definiční znaky podstatného porušení. Rovněž je irelevantní, zda je 

porušena povinnost ujednaná mezi stranami ve smlouvě, nebo plynoucí stranám z Úmluvy. 

Podle judikatury může i porušení vedlejší povinnosti vést ke kvalifikaci jako podstatného 

porušení.250 Německý soud tak rozhodl v případě, kdy prodávající vystavil na veletrhu obuv 

speciálně vyrobenou na zakázku, na které byla vyznačena ochranná známka kupujícího. Zákaz 

takové prezentace byl stranami ujednán ve smlouvě, prodávající mohl očekávat, že jeho 

porušením může smlouva pro kupujícího ztratit význam, a kromě toho byl kupujícím v průběhu 

veletrhu vyzván, aby zboží z výstavy stáhl. Ačkoli se v tomto případě jednalo o vedlejší 

povinnost prodávajícího, porušení podmínky exkluzivity vyvolalo v kupujícím oprávněnou 

obavu, že prodávající nebude dále respektovat jeho práva z ochranné známky a zboží bude sám 

prodávat, a proto kupující již neměl zájem v závazku setrvávat.251 

Závažnost způsobeného následku je rozhodným definičním znakem podstatného 

porušení smlouvy. Klíčová pro určení, jestli je zmařené očekávání natolik zásadní, je otázka, 

jestli má poškozená strana dále zájem na splnění smlouvy. Zda byl zmařen zvlášť závažný 

zájem kupujícího na splnění smlouvy je v první řadě na subjektivním posouzení stran,252 

resp. může plynout ze smluvních ujednání. Je-li ve smlouvě výslovně ujednáno, že určitá 

povinnost má pro smluvní stranu zásadní význam, pak je její nesplnění podstatným porušením 

smlouvy.253 Rovněž může význam porušené povinnosti plynout z ujednání ohledně rozložení 

                                                
248 Čl. 25 Úmluvy. 
249 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 114; Rozhodnutí Bundesgericht, Švýcarsko, ze dne 18. května 2009, sp. zn. 4A_68/2009. 
250 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 114. 
251 Rozhodnutí OLG Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, ze dne 17. září 1991, CLOUT case č. 2. 
252 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 120 – 124. 
253 ŽÍDEK, P., Vady zboží jako důvod odstoupení od mezinárodní kupní smlouvy. In: Právní forum. Praha: ASPI 
a.s., 2008, 8, s. 329. ISSN 1214-7966. Dostupné z: ASPI. 
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rizika mezi stranami.254 Význam porušeného zájmu může vyplynout i z jiných okolností, 

např. z komunikace mezi stranami.255 Prvním rozhodnutím k této problematice byl rozhodčí 

nález CIETAC, ve sporu ze smlouvy na dodání hliníkových plátů pro výrobu plechovek 

nesplňující sjednaná kritéria tloušťky. Ačkoli soud shledal, že rozdíl oproti smlouvě byl 

nepatrný, jednalo se o zvlášť klíčovou vlastnost pro kupujícího, který prodávajícího opakovaně 

informoval o tom, že širší materiál nebude schopen zpracovat pro zamýšlený účel.256 Odvolací 

soud v Helsinkách dovodil zvláštní zájem kupujícího na obsahu vitamínů A a E v objednaných 

kosmetických výrobcích z komunikace s prodávajícím, ve které kupující zdůraznil, že 

přípravků bez těchto vitamínů má ve svém sortimentu dostatek.257 Odvolací soud v Basileji 

dovodil zvláštní význam povinnosti dodat kupujícímu sóju, která nebude geneticky 

modifikována, ze speciální záruky poskytnuté prodávajícím.258 

Jako doplňující kritéria se použijí ustanovení Úmluvy a obchodní zvyklosti.259 Současně 

se použije i objektivní hledisko posouzení poškození zájmů, a to hledisko rozumné osoby ve 

smyslu článku 8 odst. 2 Úmluvy.260 Soudy shodně rozhodovaly, že situace, kdy zboží nesplňuje 

vnitrostátní standardy v zemi kupujícího, nelze kvalifikovat jako podstatné porušení smlouvy, 

ledaže prodávající splňuje určitá kritéria, na základě kterých lze usoudit, že je spravedlivé po 

něm požadovat znalost a tedy i dodržení takových standardů.261 Toto pravidlo bylo prvně 

soudem vyjádřeno v rozhodnutí Nejvyššího soudu SRN v případu kontaminovaných 

novozélandských mušlí, kde soud zároveň stanovil podmínky, za kterých je prodávající povinen 

znát a dodržet vnitrostátní předpisy země dovozu vztahující se na dodávané zboží.262 O závěry 

plynoucí z tohoto rozhodnutí se opřela ve svých rozhodnutích řada soudů po celém světě.263 

Při posuzování závažnosti vady zboží z hlediska zmařeného očekávání na straně 

kupujícího je rovněž potřeba přihlížet ke snaze prodávajícího vady odstranit. Právo kupujícího 

na odstoupení od smlouvy má přednost před právem prodávajícího na dodatečné splnění 

povinností po lhůtě plynoucího z článku 48 Úmluvy, avšak fakt, že prodávající nabídne 
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kupujícímu některý ze způsobu splnění smlouvy (ať už dodání náhradního zboží nebo 

odstranění vad), může vyloučit kvalifikaci podstatného porušení smlouvy.264 V tomto smyslu 

rozhodl např. odvolací soud v Koblenci, podle kterého se v daném sporu nejednalo o podstatné 

porušení smlouvy, neboť prodávající byl schopen a ochoten vady zboží ihned odstranit 

a k takové nápravě nedošlo z vůle kupujícího, který snahu prodávajícího bezdůvodně odmítl.265 

Dalším významným znakem pojmu podstatného porušení smlouvy je předvídatelnost 

způsobené újmy. Smluvní strana tedy předpokládala, nebo alespoň měla předpokládat, že svým 

jednáním, ať konáním či opomenutím, způsobí druhé straně takovou újmu, že pro ni splnění 

smlouvy již nebude mít dále smysl.266 Rozhodným okamžikem pro posouzení předvídatelnosti 

následku je okamžik uzavření smlouvy.267 Pokud však poškozená strana mohla očekávat takový 

následek, resp. pokud by rozumná osoba se stejným postavením jako poškozená strana, za 

stejných okolností, mohla takový následek rovněž předpokládat, nelze jednání, které vedlo ke 

zmaření jejího očekávání kvalifikovat jako podstatné porušení smlouvy.268 

Za podstatné porušení smlouvy se vždy považuje neplnění smlouvy, pokud se nejedná 

jen o částečné neplnění. S ohledem na vady zboží se za podstatné porušení smlouvy považují 

takové vady, které způsobují nepoužitelnost zboží k účelu, pro jaký bylo zakoupeno. 

Francouzský Kasační soud rozhodl, že nedostatečné označení masa týkající se výroby a data 

spotřeby, které vedlo k zabavení celé dodávky veterinární správou (ač v ní byly kusy, které byly 

označeny správně), je podstatným porušením smlouvy.269 Stejně rozhodl i v případu, kdy 

italský prodávající dodal francouzskému kupujícímu uměle doslazované víno, které 

dle shodného názoru více soudních instancí nebylo vhodné ke konzumaci.270 Odvolací soud ve 

Frankfurtu nad Mohanem ve svém rozhodnutí sporu mezi italským prodávajícím a německým 

kupujícím ohledně dodání obuvi, která nesplňovala specifikaci dle smlouvy,271 shledal, že je 

pro určení, zda se jedná o podstatné porušení či nikoli, rozhodné, jestli je zboží jen nižší kvality, 

nebo jestli je dále neprodejné. Zemský soud Landshutu kvalifikoval jako podstatné porušení 

smlouvy dodání sportovního oblečení, které se po prvním vyprání srazilo o jednu až dvě 

velikosti. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že kupující (později maloobchodní prodávající) utrpěl 

škodu jednak tím, že musel přijmout vadné zboží zpět od svých zákazníků, a jednak tím, že si 
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od něj zákazníci již další zboží nechtěli kupovat.272 Rovněž se za podstatné porušení smlouvy 

považuje dodání něčeho jiného (aliud) a dodání zboží trpícího právními vadami, které 

kupujícímu brání se zbožím nakládat.273 

Naopak v případech, kdy lze dodané zboží dále prodat či zpracovat, se o podstatné 

porušení smlouvy nejedná.274 Nejvyšší soud SRN rozhodl, že jiný původ kobaltového sulfátu, 

než jaký byl ujednán ve smlouvě, není tak závažnou vadou, která by měla být považována 

za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, s ohledem na to, že původ zboží neměl na jeho 

další použití či prodej vliv.275 

Prostředky nápravy, ke kterým je možné přistoupit při podstatném porušení smlouvy, 

mají být prostředky ultima ratio, zejména právo na odstoupení od smlouvy, ale i právo 

na dodání náhradního zboží. Cílem Úmluvy je kromě zachování a splnění smlouvy i zamezit 

zbytečnému nárůstu nákladů, které vznikají při opakovaných přesunech zboží mezi stranami.276 

Proto je třeba vždy poměřit takové náklady s náklady na opravu zboží, a pokud by bylo 

odstranění vad příliš finančně náročné, bude pravděpodobné, že soud takovou situaci 

kvalifikuje jako podstatné porušení. Relevantní je i otázka, zda představují jiné finanční nároky, 

tedy sleva z kupní ceny či případně náhrada škody, pro kupujícího adekvátní kompenzaci, když 

zboží už nemůže sloužit svému účelu. Jako příklad lze uvést případ, kdy belgický prodávající 

prodal švédskému kupujícímu koně určeného pro parkurové závody. Chvíli po jeho předání se 

ukázalo, že kůň je chromý a není schopen účasti na závodech. Při veterinární prohlídce, kterou 

kupující nechal provést, se zjistilo, že kůň utrpěl několik měsíců před prodejem vážné zranění. 

V tomto případě, vzhledem ke specifickému účelu zboží, nebyla sleva z kupní ceny adekvátní 

náhradou, a zároveň nešlo uskutečnit ani odstranění vady či dodání náhradního zboží.277 

 
2.2. Splnění povinností prodávajícím 

Článek 46 Úmluvy zakotvuje právo kupujícího požadovat po prodávajícím splnění jeho 

povinností, a to jak obecně v případě porušení jakékoliv povinnosti,278 tak konkrétně 

pro situace, kdy je dodáno vadné zboží.279 V prvním případě se jedná o obecné právo požadovat 
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splnění povinnosti, v druhém případě o právo na náhradní plnění a právo na odstranění vady 

zboží. 

S právem kupujícího na splnění povinností prodávajícím, ať už v jakékoli z výše 

zmíněných forem, souvisí několik dalších problémů, které ze znění Úmluvy vyplývají. V první 

řadě se jedná o otázku vymahatelnosti naturálního plnění u národních soudů. Podle Úmluvy 

nemusí národní soudy ukládat prodávajícímu povinnost plnit in natura, pokud mu takovou 

pravomoc nepřiznává vnitrostátní právní řád.280 V důsledku toho se potom kupující, který má 

právo na splnění povinnosti ze smlouvy podle Úmluvy, nemusí takového práva domoci, pokud 

daný vnitrostátní právní řád nepřipouští variantu uložení povinnosti naturálního plnění soudem. 

Úmluva v tomto vychází z reálné situace, neboť zejména v zemích common law nejsou soudy 

oprávněny takové povinnosti ukládat.281 Článek 28 Úmluvy lze vykládat dvojím způsobem – 

národní soudce může odmítnout přiznat naturální nárok, protože (i) takový nárok nepřipouští 

hmotněprávní úprava, nebo protože (ii) takový nárok nelze přiznat podle procesních předpisů. 

Vzhledem k účelu článku 28 Úmluvy, kterým je úprava procesní oblasti, nikoli úprava 

hmotněprávní, kterou sama Úmluva obsahuje, má druhý z nastíněných výkladů přednost. Je 

však na uvážení soudu, zda takový nárok žalobci přizná nebo ne. Rovněž je důležité, že článek 

28 Úmluvy je ze své povahy kogentním ustanovením, ačkoli není výslovně uveden v článku 12 

Úmluvy.282 

Dalším institutem, který souvisí se všemi formami práva na splnění povinnosti je právo 

určit prodávajícímu dodatečnou lhůtu k plnění zakotvené v článku 47 Úmluvy. Toto právo 

náleží výhradně kupujícímu, prodávající nemůže stanovení dodatečné lhůty požadovat v řízení 

před soudem, kdy se kupující již domáhá některého z nároků plynoucích z nesplněné 

smlouvy.283 Aby mohlo uplynutí dodatečné lhůty způsobit následky podle článku 47 Úmluvy, 

je potřeba, aby byla stanovena dostatečně přesně, nejlépe konkrétním datem. Kupujícímu sice 

vzniká právo na dodatečné stanovení lhůty k plnění uplynutím lhůty původní, nicméně může ji 

určit ještě před jejím uplynutím. V takovém případě nezačne dodatečná lhůta běžet ihned, ale 

právě až po uplynutí původní lhůty k plnění. Zásadní je, že po dobu běhu dodatečné lhůty 

nemůže kupující uplatňovat žádný jiný nárok z vadného plnění. Stanovením dodatečné lhůty 

uplatňuje svůj nárok na splnění smlouvy a prodávající je po tuto dobu chráněn 

                                                
280 Čl. 28 Úmluvy. 
281 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 214 – 221; KUČERA, 
Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 234; KANDA, A., Kupní 
smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op.cit., s. 107. 
282 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 131-132. 
283 Čl. 45 odst. 3 Úmluvy. 
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před uplatňováním ostatních nároků jako je např. odstoupení od smlouvy. Jestliže by však 

prodávající kupujícímu ještě před uplynutím dodatečné lhůty oznámil, že svou povinnost 

nesplní, může kupující k uplatnění ostatních nároků přistoupit.284 Stanovením dodatečné lhůty 

k plnění není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Lze jej tedy uplatňovat současně, 

i po dobu běhu dodatečné lhůty.285  

Posledním institutem zasahujícím do práva kupujícího na splnění povinností 

prodávajícím, platným pro všechny formy splnění povinnosti, je právo prodávajícího 

dobrovolně splnit povinnosti po uplynutí lhůty k plnění. Úmluva specifikuje podmínky 

pro uplatnění tohoto práva zejména s ohledem na to, aby se negativní situace kupujícího 

způsobená nesplněnou povinností prodávajícím, ještě nezhoršovala. Proto může prodávající 

plnit svou povinnost po lhůtě jen tehdy, když tím nezpůsobí kupujícímu nepřiměřené obtíže, 

učiní tak bez zbytečného odkladu a kupující ještě neuplatnil žádný ze svých nároků.286 Jestliže 

však kupující přistoupil k odstoupení od smlouvy, prodávající právo na plnění po lhůtě nemá.287 

 
2.2.1. Právo požadovat splnění povinností obecně 

Právo na splnění povinností dle smlouvy může kupující uplatnit v případě, že 

prodávající některou ze svých povinností nesplnil. Může se jednat o jakýkoli druh povinnosti, 

kupující tak může tento nárok uplatnit např. v případech, kdy prodávající zboží nedodal včas, 

dodal na jiné než ujednané místo, nebo nedostál svým povinnostem ohledně montáže či 

instalace zboží. 

S ohledem na působnost článku 46 odst. 1 Úmluvy i na dodání vadného zboží panují 

odlišné názory. Podle Müller-Chena a Hubera se na dodání vadného zboží toto ustanovení 

nevztahuje, výjimkou jsou však případy, kdy je zboží zatíženo právními vadami.288 Pro nápravu 

vadného plnění ve formě zboží nekonformního se smlouvou se použijí prostředky stanovené 

v článku 46 odst. 2 a 3 Úmluvy, tedy buď dodání náhradního zboží nebo odstranění vad. Na 

druhou stranu, u právních vad se postupuje podle článku 46 odst. 1 Úmluvy a kupující může po 

prodávajícím požadovat splnění jeho povinností, tedy dodání zboží, jehož užívání není 

omezeno právy třetích osob. Huber za použití jazykového výkladu argumentuje, že podmínkou 

                                                
284 Čl. 47 odst. 2 Úmluvy, TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., 
s. 222 – 224. 
285 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 222 – 224. 
286 KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží), op. cit., s. 108. 
287 Čl. 48 odst. 1 Úmluvy. 
288 MÜLLER-CHEN, M. In: SCHWENZER, I. H., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 738; HUBER, P. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., München Oxford 
Baden-Baden: C.H. Beck Hart Publishing Nomos, 2018, 1253 s. ISBN 978-3-8487-4591-3, s. 675. 
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aplikace článku 46 odst. 2 a 3 Úmluvy je dodání zboží nekonformního se smlouvou ve smyslu 

článku 35 Úmluvy, a nelze prostředky nápravy ve zmíněných ustanoveních aplikovat na zboží, 

které je zatíženo právy třetích osob. Systematickým výkladem poukazuje na další podmínku 

aplikace zmíněných ustanovení, a to oznámení vady prodávajícímu podle článku 39 Úmluvy.289 

Existují ale autoři, kteří podporují odlišnou interpretaci těchto ustanovení Úmluvy.290 

Z českých autorů např. Tichý uvádí, že se článek 46 odst. 1 Úmluvy aplikuje v případě dodání 

materiálně vadného zboží,  a z podstaty věci však vylučuje aplikaci na zboží trpící právními 

vadami. Takové zboží dle Tichého je absolutně nepoužitelné, na rozdíl od zboží trpícího vadami 

faktickými, které do jisté míry užívat lze.291 

Ve vztahu k rozlišení použití článku 46 odst. 1 a článku 46 odst. 2 a 3 Úmluvy 

na případy dodání vadného zboží je dle mého názoru na místě se ztotožnit se závěrem Hubera, 

ačkoli český překlad Úmluvy takový výklad nepodporuje. Kromě jazykového výkladu 

anglického a francouzského znění Úmluvy292 takový závěr podporuje i logický, systematický 

a teleologický výklad. Pravidla stanovená v článku 46 odst. 2 a 3 Úmluvy jsou ustanoveními 

speciálními ve vztahu k článku 46 odst. 1 Úmluvy, a proto se pro případ dodání vadného zboží 

primárně použijí postupy dle odst. 2 a 3, tedy právo na dodání náhradního zboží či opravu zboží. 

Nejsou-li naplněny všechny podmínky pro uplatnění těchto práv, může kupující postupovat 

podle obecné úpravy a požadovat splnění povinnosti podle odst. 1. Navíc pro kupujícího je 

výhodnější postupovat podle ustanovení, které garantuje konkrétní formu jeho práva na splnění 

povinnosti prodávajícího, a která jsou v Úmluvě upravena specificky pro nápravu dodání 

vadného zboží, nežli postupovat podle ustanovení obecného. 

Uplatnění tohoto nároku je neslučitelné v podstatě se všemi ostatními nároky – právem 

na slevu z kupní ceny, odstoupením od smlouvy a v některých případech i náhrady škody.293 

Nárok na náhradu škody lze paralelně uplatnit v případě, že příčinou způsobené škody nebylo 

                                                
289 HUBER, P. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 675. 
290 SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale 
de marchandises, op. cit., s. 174. 
291 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 214 – 221. 
292 Anglická verze používá pro pojem bezvadnosti zboží výraz „conformity of goods“ (francouzské znění 
„conformité des marchandises“) a odlišuje ho od právních vad spočívajících v existenci práv třetích osob ke zboží, 
pro něž používá termín „third party claims“ (francouzské znění používá „droits et prétentions de tiers“). V článku 
46 odst. 2 a 3 Úmluva používá formulaci „if the goods do not conform with the contract“. Český překlad není 
chybný, nicméně formulace „jestliže zboží neodpovídá smlouvě“ obsažená v článku 46 odst. 2 a 3 Úmluvy je 
zavádějící a nenabízí jednoznačný výklad, že zboží neodpovídající smlouvě je jen zboží trpící faktickými vadami. 
Naopak z podstaty věci smlouvě neodpovídá ani zboží, na kterém lpí práva třetích osob. 
293 Čl. 46 odst. 1 Úmluvy; TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., 
s. 214 – 221; UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods, op. cit., s. 221. 
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nesplnění povinností ze smlouvy – tedy např. jedná-li se o škodu způsobenou vadným zbožím. 

V případě, že kupující již uplatnil některý z výše uvedených nároků neprávem, není uplatnění 

práva na splnění smlouvy vyloučeno.294 

Nárok na plnění nelze uplatnit, je-li požadované plnění objektivně nemožné, ať už 

absolutně (pro jakoukoliv osobu) či relativně (pro konkrétního prodávajícího). Taková 

nemožnost plnění nastala například, když prodávající nemohl dodat zboží objednané v rámci 

humanitárního programu OSN vládou Irácké republiky, neboť v Iráku vypukly nepokoje, 

pro které byly z oblasti evakuováni i zaměstnanci OSN. U.S. District Court New York rozhodl, 

že v takovém případě nelze po prodávajícím plnění požadovat.295 

Nauka rovněž diskutuje i o možnosti vyloučení tohoto nároku v případě, že plnění je 

sice možné, ale pro prodávajícího je objektivně neúměrně obtížné takové povinnosti dostát, 

s ohledem na překážky, které musí překonat (hardship). Vzhledem k tomu, že nastíněná 

problematika není Úmluvou řešena, je podle Hubera třeba se v takových případech řídit 

obecnými principy z ní vyplývajícími, jak stanoví článek 7 odst. 2 Úmluvy. Na základě tohoto 

ustanovení dovozuje aplikaci pravidla plynoucího z článku 79 odst. 1 Úmluvy. Říká, že nárok 

nemá kupující v případech, kdy překážky, které prodávajícímu brání ve splnění povinnosti, 

vznikly nezávisle na jeho vůli a není rozumné od něj očekávat, aby takovou překážku 

překonával.296 Ke stejnému názoru se kloní i Müller-Chen, který dodává, že tato výjimka se 

uplatní jen pokud je překážka trvalého charakteru. Naopak, pokud se jedná o překážku 

dočasnou, nelze splnění povinnosti požadovat jen po dobu existence překážky, jak stanoví 

článek 79 odst. 3 Úmluvy.297 Judikatura zahrnutí problematiky hardshipu do působnosti článku 

79 Úmluvy odmítala. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu v Belgii však situace, kdy dojde 

k nerovnováze v právech a povinnostech stran v důsledku zásadní změny okolností, do 

působnosti článku 79 Úmluvy patří.298 

Rovněž nelze nárok uplatnit ani v důsledku druhého důvodu vyloučení odpovědnosti 

strany za porušení povinnosti, tedy jestliže kupující zavinil porušení povinnosti vlastním 

                                                
294 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 214 – 221; HUBER, P. 
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 43 

jednáním či opomenutím.299 V případě prodávajícího však k takovému zproštění povinnosti 

prakticky nedojde, neboť prodávající je většinou tím, kdo musí nést obchodní riziko spojené 

s dostupností zboží na trhu a tržními výkyvy. Pokud prodávající není schopen splnit smlouvu 

a dodat sjednané zboží např. proto, že je na trhu nedostupné, zprostí se této povinnosti jen tehdy, 

jestliže v době uzavření smlouvy nebylo možné předpokládat takový výpadek dostupnosti 

u daného zboží.300 

Náklady na splnění povinnosti nese prodávající, neujednají-li si strany jinak. Rovněž 

pokud kupující nespecifikuje, jakým způsobem má prodávající povinnost splnit, a existuje-li 

více možností, má prodávající právo volby. Musí při tom respektovat zásadu plynoucí z článku 

48 odst. 1 Úmluvy,301 tedy že forma plnění nesmí kupujícímu způsobovat nepřiměřené prodlení 

nebo nepříjemnosti. V takových případech může kupující trvat na vhodnějším způsobu 

plnění.302 

 
2.2.2. Odstranění vady 

Právo na odstranění vady zboží náleží kupujícímu, který vadné zboží u prodávajícího 

řádně reklamoval.303 Opravu lze požadovat jak u zboží, které je věcí zastupitelnou 

i nezastupitelnou, téměř u všech faktických vad, s výjimkou vad množstevních, kdy lze 

po prodávajícím požadovat jen splnění jeho povinností za podmínek popsaných výše. Stejný 

postup se užije i u vad právních.304 Požadavek na odstranění vady musí být kupujícím vznesen 

spolu s oznámením vad zboží nebo v přiměřené době poté.305 

Ve srovnání s druhým specifickým nárokem pro nápravu dodání vadného zboží, 

dodáním zboží náhradního, se u tohoto nároku nevyžaduje tak vysoký stupeň závažnosti 

porušení smlouvy. V tomto případě Úmluva nevyžaduje naplnění znaků podstatného porušení, 

postačuje tedy porušení „běžné“.306 
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Právo na odstranění vady lze uplatňovat jen tehdy, pokud to není nepřiměřené s ohledem 

na technickou problematičnost nebo na finanční náklady oprav či dodání náhradních dílů.307 

Užitek kupujícího nesmí být v objektivním nepoměru k nákladům prodávajícího na odstranění 

vad. Rovněž jsou-li náklady na opravu zboží vyšší než náklady na dodání náhradního zboží, má 

přednost druhý z těchto nároků. Poměr nákladů na opravu a kupní ceny není pro posouzení 

přiměřenosti relevantní.308 Tichý rovněž uvádí, že nelze požadovat odstranění vady po 

prodávajícím, který ji nemůže provést sám a není schopen bez obtíží zajistit opravu třetí 

osobou.309 Situaci je však potřeba vždy posuzovat podle okolností případu – např. pokud je 

prodávající velkoobchodník, který je jen prostředníkem v prodeji zboží mezi výrobcem 

a kupujícím, který nemá vlastní lidské zdroje schopné opravu provést a je pro něj složité zajistit 

opravu třetí osobou, nelze po něm opravu zboží požadovat. V některých situacích, kdy je 

jednodušší, aby opravu zboží provedl kupující, např. proto, že se zboží nachází daleko od místa, 

kde je prodávající schopen jej opravit, a nesl by tak nepřiměřené náklady na dopravu, je 

spravedlivé požadovat, aby kupující provedl opravu sám.310 Toto řešení lze podpořit 

argumentem, že cílem Úmluvy je zajistit v první řadě plnění smluv, a až pokud splnění smlouvy 

ztratí pro smluvní strany ekonomický význam, lze přistoupit k odstoupení od závazku. 

V situaci, kdy by nebylo přiměřené požadovat po prodávajícím zajištění opravy zboží a zároveň 

byly naplněny znaky podstatného porušení smlouvy, mohl by kupující od smlouvy odstoupit.311 

Proto pokud je kupující schopen opravu provést sám, je dle mého názoru v souladu s účelem 

Úmluvy spravedlivé po něm takové jednání požadovat. Jak bude popsáno níže, pokud si strany 

nesjednají jinak, náklady na opravu nese prodávající.312 Kupujícímu pak provedením opravy 

vzniká vůči prodávajícímu nárok na úhradu nákladů opravy.313 

Dodání náhradních dílů, potřebných k provedení opravy reklamovaného zboží nespadá 

pod ustanovení článku 46 odst. 2 Úmluvy, ale je zahrnuto v nároku na opravu zboží. Proto není 
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de marchandises, op. cit., s. 174. 
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zapotřebí, aby byly v takových případech naplněny definiční znaky podstatného porušení 

smlouvy, jako tomu je právě u nároku na dodání náhradního zboží.314 

Prodávající v těchto případech nese náklady odstranění vad, neboť dodání bezvadného 

zboží je v kupní ceně zahrnuto.315 Prodávající je rovněž povinen uhradit náklady na dopravu, 

pokud zboží nelze opravit v místě, kde se nachází. Zároveň je povinen k náhradě škody, pokud 

vada zboží způsobila kupujícímu např. výpadek ve výrobě.316 Pokud je kupující vzhledem 

k okolnostem donucen opravu vadného zboží provést sám, je oprávněn po prodávajícím 

požadovat jako náhradu škody úhradu nákladů vynaložených na takovou opravu.317  

Jestliže prodávající svou povinnost odstranit vady nesplní či je jeho pokus o odstranění 

vady neúspěšný, lze takovou situaci kvalifikovat jako podstatné porušení smlouvy a kupující je 

následně oprávněn z tohoto titulu od smlouvy odstoupit.318 

 
2.2.3. Dodání náhradního zboží 

Nárok na dodání náhradního zboží vzniká kupujícímu jen v případě, že se ze strany 

kupujícího jedná o podstatné porušení smlouvy.319 Při kvalifikaci se postupuje podle článku 25 

Úmluvy, jak je popsáno výše. Požadavek na náhradní zboží nelze uplatnit, pokud je zboží 

opravitelné – v takovém případě se totiž nejedná o podstatné porušení smlouvy a lze uplatnit 

jen nárok na odstranění vady nebo slevu z kupní ceny. Ve vztahu k právu na odstranění vady 

nicméně platí, že pokud prodávající takovou nápravu odmítne provést, neprovede ji vůbec nebo 

ji provede nedostatečně, jsou naplněny znaky podstatného porušení a kupující může nárokovat 

dodání náhradního zboží.320 

Z povahy věci lze požadovat náhradu zboží jen u věcí druhových, zastupitelných.321 

Obecně platí, že pokud nelze jako náhradu dodat zboží stejného druhu, nelze považovat 

za dostačující splnění dodání zboží jiného druhu, které slouží ke stejnému účelu. Pokud se však 

                                                
314 Tamtéž, s. 173. 
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náhradní zboží jiného druhu svým ekonomickým přínosem vyrovná zboží původnímu 

a kupující při jeho dodání neztratí zájem na splnění smlouvy, je taková náhrada dostatečná.322  

Ne všechny situace, kdy je kupujícímu zboží znovu dodáváno pro nedostatky původně 

dodaného zboží se však řadí pod institut dodání náhradního zboží. Například pokud kupující 

odmítne převzít zboží proto, že ví o jeho vadách, a trvá na doručení zboží v souladu 

se smlouvou, nejedná se o uplatnění práva podle článku 46 odst. 2 Úmluvy, nýbrž o uplatnění 

obecného práva na splnění povinnosti. Důvodem je skutečnost, že v takové situaci ještě nedošlo 

k doručení zboží, neboť bylo ještě před tímto okamžikem kupujícím odmítnuto.323 Na druhou 

stranu, Müller-Chen i Huber shodně uvádí, že se pod kategorii dodání náhradního zboží zařadí 

i případy nápravy vadného plnění při dodání něčeho jiného (aliud). Huber argumentuje tím, že 

se v takovém případě jedná o podstatné porušení smlouvy, a tudíž se dodání správné věci 

posoudí jako dodání náhradního zboží.324 

Kupující nemá právo na výměnu zboží v případě, že není schopen jej prodávajícímu 

vrátit ve stavu, ve kterém mu bylo doručeno.325 Tichý tento závěr nezdůvodňuje a opírá se 

o článek 82 Úmluvy, který ale stanoví dané pravidlo pro případ odstoupení od smlouvy. 

Dle mého názoru vychází z toho, že pro dodání náhradního zboží není situace, kdy by původní 

zboží bylo poškozeno jednáním kupujícího, konkrétně řešena. Na tento nárok se z Úmluvy 

přímo vztahuje jen obecný princip vyjádřený v článku 80, tedy že nikdo nemůže uplatňovat 

nárok z nesplnění povinnosti druhou stranou, které bylo zapříčiněno jeho vlastním jednáním či 

opomenutím. Dle mého názoru lze rovněž dovodit aplikaci článku 82 Úmluvy, a to na základě 

pravidla, že pokud není daná situace Úmluvou řešena, použijí se obecné zásady, na kterých je 

Úmluva postavena. Nárok na dodání náhradního zboží má s odstoupením od smlouvy několik 

shodných znaků a mj. uplatněním obou těchto práv vznikne kupujícímu povinnost vrátit 

prodávajícímu dodané zboží. Z tohoto pravidla stanoví Úmluva v souvislosti s odstoupením od 

smlouvy výjimky, a to pokud (i) tuto nemožnost nezavinil kupující svým jednáním, (ii) zhoršení 

stavu zboží je důsledkem provedení prohlídky zboží, ke které je kupující po převzetí zboží 

podle Úmluvy povinen, a pokud (iii) kupující zboží předtím, než vyšly jeho vady najevo, prodal 
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nebo sám spotřeboval při obvyklém použití.326 Navíc, pokud by tedy kupující poškodil zboží 

jiným svým jednáním a následně požadoval po prodávajícím dodání zboží náhradního, jednal 

by v rozporu s principem dobré víry, který je rovněž základní zásadou, na nichž je Úmluva 

vystavena.327 

Předpokladem platnosti nároku je realizace procesu reklamace kupujícím a uplatnění 

nároku současně s ní nebo v přiměřené době poté. Náklady související s výměnou zboží nese 

prodávající, který je rovněž povinen uhradit veškerou škodu, kterou vadné zboží kupujícímu 

způsobilo.328 Toto pravidlo alokace nákladů na zhojení vad, zmíněné v předchozích kapitolách 

v souvislosti s jinými nároky, se dovozuje na základě článku 7 odst. 2 Úmluvy z ustanovení 

článku 48 odst. 1 Úmluvy.329 Podle něj nese náklady na splnění svých smluvních povinností po 

lhůtě prodávající.330 Interpretaci tohoto pravidla jako obecnou zásadu podporuje argument, že 

kupní cena v sobě zahrnuje řádné doručení zboží v souladu se smluvními podmínkami, 

a náklady na odstranění vadného plnění vznikly jen v důsledku porušení povinností 

prodávajícím.331 Pokud ani náhradní zboží neodpovídá požadavkům smlouvy, může kupující 

uplatnit tento nárok znovu nebo kterýkoli jiný z nároků, případně přistoupit k odstoupení od 

smlouvy.332 

 
2.3. Snížení ceny 

Snížení kupní ceny může kupující požadovat jen v případě dodání vadného zboží.333 

Právo na slevu z kupní ceny je nárokem typickým pro tento nedostatek plnění a je obsaženo 

i v českém či francouzském právním řádu.334 Na druhou stranu, common law takový institut 

nezná a kupující má namísto toho jen právo na náhradu škody.335 Účelem je obnova rovného 

ekonomického postavení stran, které bylo narušeno tím, že dodané zboží vzhledem ke svým 

defektům neodpovídá ujednané nebo již zaplacené ceně.  
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Jednoznačně lze uplatnit tento nárok v případě dodání zboží trpícího faktickými vadami. 

Pro zboží, na kterém lpí práva třetích stran, se názory nauky liší.336 Příčinou nejasností jsou 

opět formulace relevantních ustanovení v autentických zněních Úmluvy.337 Většina autorů se 

přiklání k názoru, že pojem zboží bez faktických vad, jak je definován v článku 35 Úmluvy 

a jak je v části III Úmluvy odlišen od právních vad, je terminus technicus a měl by být 

interpretován konzistentně při aplikaci všech ustanovení Úmluvy.338 V zájmu zachování právní 

jistoty a jednoznačného výkladu Úmluvy jsou tyto závěry dle mého názoru správné. Na druhou 

stranu, v důsledku takové interpretace nelze nárok na slevu z kupní ceny tedy u právních vad 

uplatnit. Kupujícímu pak z finančních nároků vůči prodávajícímu zbývá jen nárok na náhradu 

škody. Ten je však v porovnání s právem na slevu z kupní ceny složitější uplatnit, jak bude 

popsáno níže. Takové rozlišování mezi právy z faktických a právních vad v tomto případě však 

není dle mého názoru opodstatněné. 

Kupující nemůže nárok na snížení kupní ceny uplatnit, pokud je prodávající schopen 

své povinnosti dodatečně splnit, nebo pokud kupující takové dodatečné splnění povinností 

dobrovolně odmítne.339 Pro to, aby byl nárok vyloučen, je třeba, aby prodávající skutečně své 

povinnosti dodatečně splnil, nebo aby kupující jednoznačně odmítl přijmout takové dodatečné 

plnění.340 Úmluva rovněž vylučuje uplatnění tohoto nároku, pokud kupující o vadách zboží 

věděl nebo o nich nemohl nevědět v době uzavření smlouvy, nebo pokud v rozumné době 

prodávajícímu vady neoznámí.341 

Výše slevy má odpovídat poměru mezi hodnotou zboží v době jeho dodání a hodnotou, 

kterou by v tom okamžiku mělo zboží bez vad.342 Pro určení těchto hodnot je rozhodný okamžik 

doručení zboží a místo, kde k doručení (či převzetí zboží kupujícím) dojde. Je zásadní tyto 
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okamžiky určit, neboť hodnota zboží se může v závislosti na čase a místě měnit. Pro stanovení 

výše slevy není rozhodné, zda byla kupujícímu vadným zbožím způsobena jiná škoda, nebo zda 

získal nějaké výhody i přes vady zboží.343 V případě, kdy zboží již nemá vzhledem k rozsahu 

jeho vad žádnou hodnotu, lze snížit kupní cenu až na nulu.344 Rozhodl tak Nejvyšší soud SRN 

v případu, kdy prodávající dodal kupujícímu vepřové maso, u kterého bylo podezření na 

kontaminaci dioxinem. Soud shledal, že v případech, kdy jsou předmětem smluv potraviny, 

postačuje samo podezření ze závadnosti zboží pro lidské zdraví pro to, aby byla konstatována 

jeho vadnost. V daném případě soud rozhodl s ohledem na další nepoužitelnost zboží, že 

kupujícímu náleží právo na snížení kupní ceny na nulu.345 Ke stejnému závěru došel i rakouský 

Nejvyšší soud v případu neopravitelných kávovarů.346 Odvolací soud v Kolíně nad Rýnem své 

rozhodnutí o možnosti snížit kupní cenu na nulu v případu dodání vadných brambor odůvodnil 

tím, že kupující má právo na slevu ve výši ztráty, kterou dodáním vadného zboží utrpěl.347 

Z praktického hlediska kupující v takové situaci od smlouvy pravděpodobně odstoupí, 

pokud by ale z nějakého důvodu nemohl splnit podmínky pro odstoupení od smlouvy, je toto 

ustanovení a možnost snížit kupní cenu na nulu užitečné.348 Taková situace nastane, pokud 

kupujícímu uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Právo na snížení kupní ceny totiž není 

nijak časově omezeno. K tomuto závěru došel odvolací soud v Koblenci při rozhodování sporu 

mezi italským výrobcem lahví na víno a německým kupujícím.349 

Nárok může kupující uplatnit bez ohledu na to, zda byla kupní cena již zaplacena nebo 

ne, avšak Úmluva přímo upravuje jen situaci, kdy ještě nedošlo k zaplacení ceny.350 

Schlechtriem argumentuje, že pokud dojde k zaplacení původně ujednané ceny a až poté vyjdou 

najevo vady, které mohou být důvodem pro uplatnění slevy, lze na základě článku 7 odst. 2 

Úmluvy postupovat podle pravidla pro řešení následků odstoupení od smlouvy jako obecné 

zásady. Článek 81 odst. 2 Úmluvy stanoví, že plnila-li jedna ze stran druhé straně, může poté, 
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co od smlouvy odstoupila, po druhé straně požadovat své plnění zpět.351 Pokud již byla kupní 

cena uhrazena, je tento druh nároku podobný nároku na náhradu škody. I přes tuto podobnost 

zůstává však nárok na slevu z kupní ceny nezávislý na náhradě škody a oba lze uplatnit 

zároveň.352 Je tomu tak proto, že každý z nároků má odlišnou povahu a předpoklady uplatnění. 

Právo na snížení kupní ceny je pro kupujícího výhodnější, neboť není tolik omezeno jako právo 

na náhradu škody. Není podmíněno existencí škody, nedodržení povinnosti ke snížení škod 

kupujícím nemá na jeho oprávněnost vliv, nárok může být uplatněn bez ohledu na to, zda bylo 

poškození zboží předvídatelné či nikoli. Nárok na snížení kupní ceny rovněž nelze zamítnout 

s odvoláním na důvody zproštění odpovědnosti vymezené v článku 79 Úmluvy (zásah vyšší 

moci tedy není relevantní). V poslední řadě je na místě zmínit, že i způsob výpočtu slevy 

z kupní ceny stanovený Úmluvou může být pro kupujícího příznivější.353 

Nárok se uplatní jednostranným oznámením prodávajícímu.354 Úmluva nestanoví 

formální náležitosti takového oznámení, musí z něj však být bezpochyby jasné, že kupující 

požaduje snížení kupní ceny, a to včetně použití tohoto konkrétního terminologického označení. 

V opačném případě by mohlo dojít k nejasnostem a jednání kupujícího by se mohlo považovat 

za výkon zadržovacího práva ve smyslu článků 58 a 71 Úmluvy.355 Zda musí být v omezení 

přesně vymezena výše slevy z Úmluvy neplyne, nicméně vzhledem k tomu, že konkrétně 

stanoví metodu výpočtu její výše, je vhodné, aby kupující požadovanou výši slevy co nejblíže 

specifikoval. V případě, že před zjištěním vad zboží došlo k zaplacení kupní ceny v původní 

výši, bude taková specifikace nezbytná. Pro srovnání, francouzský občanský zákoník stanoví 

odlišný postup pro uplatnění slevy podle toho, zda byla kupní cena již zaplacena či nikoliv. 

Jestliže k její úhradě ještě nedošlo, může snížení ceny uplatnit kupující jednostranně. Pokud 

však byla kupní cena zaplacena, musí se kupující obrátit na soud, který o snížení ceny rozhodne. 

Úmluva žádné obdobné ustanovení neobsahuje, vychází z toho, že jejím účelem je snížit co 

nejvíce náklady stran, a ukládat stranám povinnost obracet se se svými nároky k soudu, aniž by  

                                                
351 Čl. 81 odst. 2 Úmluvy; SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente 
internationale de marchandises, op. cit., s. 188. 
352 Čl. 50 Úmluvy. 
353 BACH, I. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 731. 
354 BACH, I. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 731, 736; SCHLECHTRIEM, P., 
WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale de marchandises, op. cit., s. 187; 
MÜLLER-CHEN, M. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 802. 
355 Článek 58 Úmluvy dává kupujícímu právo nezaplatit kupní cenu, pokud si zboží nemohl předtím prohlédnout. 
Článek 71 dává oběma stranám možnost pozastavit své plnění, je-li byť jen zčásti zřejmé, že druhá strana své 
povinnosti nesplní.  



 51 

mohly o takovém nároku nejprve mezi sebou jednat, by bylo v rozporu s touto myšlenkou. 

V případě, kdy kupující nárokuje snížení ceny v důsledku skrytých vad zboží, francouzská 

judikatura dovodila povinnost věc předložit soudu k rozhodnutí, které musí být podloženo 

závěry znaleckého posudku.356  

Nárok na snížení kupní ceny není v zásadě slučitelný s jinými nároky, kupující tedy 

po jeho uplatnění ztrácí právo na naturální plnění či odstoupení od smlouvy. Vztah k nároku na 

náhradu škody se liší podle toho, jaká byla příčina škody, jejíž náhrada je požadována. Pokud 

se jedná o škodu v podobě nižší hodnoty zboží, než za jakou bylo zaplaceno, je takový nárok 

nepřípustný, neboť se jedná o náhradu té samé ztráty. Jestliže se však jedná o škodu způsobenou 

vadným zbožím, nárok uplatněním slevy nezaniká a lze je uplatnit paralelně. 

 
2.4. Odstoupení od smlouvy 

Přestože Úmluva celkově upřednostňuje splnění smluvních závazků před jejich 

předčasným ukončením, obsahuje i ustanovení zakládající právo kupujícího odstoupit 

od smlouvy. Účelem je zajistit ochranu zájmů stran v případě, že se snaha o splnění smlouvy 

stane ekonomicky neúnosnou. Odstoupení od smlouvy je však nutno považovat za krajní 

řešení.357 Úmluva proto pro takový postup stanoví přísné podmínky. 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve dvou situacích a pro jejich rozlišení je 

zásadní pojem podstatného porušení smlouvy, popsaný výše.358 Odstoupit od smlouvy lze právě 

v případě podstatného porušení smlouvy,359 tedy pokud byla v důsledku nesplnění povinností 

prodávajícím zásadně snížena očekávaná míra užitku kupujícího. Za podstatné porušení se 

považuje i doručení zboží, jehož vady nejsou odstranitelné, např. dodání padělaného obrazu 

nebo zboží trpícího právními vadami.360  

Druhým případem je situace, kdy nebylo zboží dodáno v dodatečné lhůtě určené 

kupujícím v souladu s článkem 47 odst. 1 Úmluvy nebo pokud prodávající kupujícímu oznámil, 

že v takto určené lhůtě dodatečně své povinnosti nesplní.361 Úmluva tedy vychází 

z předpokladu, že v zájmu zachování smlouvy má být prodávajícímu nejprve poskytnuta 

                                                
356 WIEDERKEHR, G., HENRY, X., TISSERAND-MARTIN, A., VENANDET, G., ANCEL, P., GUIOMARD, 
P. Code civil [annoté], 117e édition Paris: Dalloz, 2017, 3095 s. ISBN 978-2-247-16859-0; Přednáška Prof. Denise 
Mazeauda, 7. prosince 2017. 
357 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230-236 
358 KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží), op. cit., s. 110. 
359 Čl. 49 odst. 1 písm. a) Úmluvy. 
360 MÜLLER-CHEN, M. in: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford: Oxford University Press, 2010, 1480 s. ISBN 978-0-19-956897-0; ISBN 0-19-
956897-9, s. 750 – 751. 
361 Čl. 49 odst. 1 písm. b) Úmluvy. 
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dodatečná lhůta k plnění, pokud jeho jednání nenaplnilo znaky podstatného porušení 

smlouvy.362, 363 Dle Tichého je v tomto případě důvodem pro odstoupení od smlouvy její 

neplnění jako takové, nikoli plnění s vadami.364 

Další z podmínek platného odstoupení od smlouvy je řádné uplatnění reklamace vad.365 

Například švýcarský soud v případu vadného nábytku dodaného italským prodávajícím 

švýcarskému kupujícímu rozhodl, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, neboť 

prodávajícího řádně o zjištěných vadách neinformoval.366 Kupující nemá právo na odstoupení 

od smlouvy, jestliže není schopen vadné zboží vrátit ve stavu, v jakém mu bylo dodáno,367 nebo 

pokud jsou vady zboží důsledkem jeho vlastního jednání.368 Vyloučení odpovědnosti 

prodávajícího nemá na právo odstoupit od smlouvy žádný vliv.369 

Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká, pokud od smlouvy neodstoupí 

v přiměřené době poté, co se dozvěděl o dodávce zboží prodávajícím.370 Kupující rovněž ztratí 

toto právo, pokud sám odmítne nabídku prodávajícího zhojit vady. V tomto smyslu rozhodl 

obvodní soud v Koblenci v případu dodání akrylových přikrývek. Prodávající nabídl 

kupujícímu dodání nového zboží, které by bylo v souladu se smlouvou, avšak kupující tuto 

nabídku odmítl a oznámil prodávajícímu svůj úmysl závazek ukončit. Dle soudu je 

při posuzování závažnosti porušení povinnosti potřeba vzít v úvahu i vůli strany toto porušení 

napravit, v tomto případě dodat náhradní zboží bez toho, aniž by tím způsobila nepřiměřené 

obtíže druhé straně. Navíc, dle článku 80 Úmluvy se strana nemůže domáhat nároků z nesplnění 

                                                
362 KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží), op. cit., s. 111.  
363 Francouzský občanský zákoník v článku 1225 stanoví jako podmínku odstoupení od smlouvy tzv. uvedení 
v prodlení (mise en demeure). V podstatě se jedná o poskytnutí dodatečné lhůty k plnění a při jejím marném 
uplynutí může smluvní strana uplatnit právo od závazku odstoupit. Občanský zákoník žádnou takovou podmínku 
nestanoví. FRANÇOIS, C., Présentation des articles 1224 à 1230 de la nouvelle sous-section 4 « La résolution » 
[online]. [cit. 2018-10-31]. Dostupné z: https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-
contrats/titre3/stitre1/chap4/sect5/ssect4-resolution/. 
364 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236; MÜLLER-
CHEN, M. in: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
3rd ed., op. cit., s. 753. 
365 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236; MÜLLER-
CHEN, M. in: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
3rd ed., op. cit., s. 750. 
366 Rozhodnutí Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, ze dne 27. dubna 1992, sp. zn. 6252. 
367 Čl. 82 Úmluvy; SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente 
internationale de marchandises, op. cit., s. 184. 
368 Čl. 80 Úmluvy; TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 - 
236 
369 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236; MÜLLER-
CHEN, M. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
3rd ed., op. cit., s. 748. 
370 Čl. 49 odst. 2 Úmluvy; KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, 
op. cit., s. 237. 
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smlouvy druhou stranou, jestliže takové nesplnění povinnosti zapříčinila svým jednáním. Soud 

v daném případě uzavřel, že nejenže se nejednalo o podstatné porušení smlouvy a nebyla tedy 

naplněna podmínka pro odstoupení, ale zároveň že prodávající o toto právo přišel (stejně jako 

o další práva plynoucí z vadného plnění) v důsledku svého jednání.371 

Odstoupení od smlouvy v zásadě není nijak časově omezeno.372 Limit nastane až 

v okamžiku, kdy prodávající dodal zboží, poté kupující musí od smlouvy odstoupit v přiměřené 

době od tohoto doručení.373 Toto omezení se však vztahuje jen na případy úplného dodání, při 

částečném plnění má kupující časově neomezené právo na odstoupení od smlouvy zachováno. 

Přiměřenost lhůty se posuzuje podle okolností konkrétního případu.374 Rozhodující jsou 

hlediska jako druh zboží a typ vady, možnosti jeho užívání nebo dalšího prodeje nebo 

trvanlivost. V úvahu rovněž přichází chování prodávajícího po oznámení vad.375 Podle Tichého 

je delší než lhůta pro reklamaci vad plynoucí z článku 39 Úmluvy.376 Takový závěr plyne 

z funkce této lhůty – kupujícímu musí být dán dostatečný čas na zvážení, zda je schopen vadné 

zboží dále používat či prodat. V případech, kdy se jedná o zboží s nízkou trvanlivostí, zboží 

sezónní nebo zboží, u kterého dochází k prudkým změnám ceny, by se však měl kupující 

rozhodovat rychle.377 Lhůta by neměla překračovat hranici několika měsíců, za přiměřenou se 

zpravidla považuje lhůta dvou měsíců.378 V případu, kdy francouzský prodávající dodal 

kupujícímu ze Spojených arabských emirátů skleněné panely nepoužitelné pro ve smlouvě 

specifikované účely, rozhodl odvolací soud v Paříži, že kupující ztratil své právo odstoupit od 

smlouvy, neboť žalobu, ve které se prvně domáhal ukončení závazku, podal až 15 měsíců po 

oznámení vad prodávajícímu.379 Nizozemský soud ve svém rozhodnutí považoval za 

nepřiměřenou dobu 8 měsíců,380 Nejvyšší soud SRN ve svém rozhodnutí shledal, že odstup 

5 měsíců od dodání zboží rovněž není přiměřený.381 Naopak oznámení odstoupení od smlouvy 

do 2 měsíců po zjištění vad zboží považoval kantonský soud ve Valais za přijatelné.382 Pro 

                                                
371 Rozhodnutí OLG Koblenz, Spolková republika Německo, ze dne 31. ledna 1997, CLOUT case č. 282. 
372 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236; 
SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale de marchandises, 
op. cit., s. 183. 
373 Čl. 49 odst. 2 Úmluvy. 
374 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236. 
375 MÜLLER-CHEN, M. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 3rd ed., op. cit., s. 761 – 762. 
376 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236. 
377 MÜLLER-CHEN, M. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 3rd ed., op. cit., s. 762. 
378 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236. 
379 Rozhodnutí Cour d’appel de Paris, Francie, ze dne 14. června 2001, CLOUT case 481. 
380 Rozhodnutí Odvolacího soudu v ‘s-Hertogenbosch, Nizozemí, ze dne 11. října 2005, CLOUT case 944. 
381 Rozhodnutí BGH, Spolková republika Německo, ze dne 15. února 1995, CLOUT case 124. 
382 Rozhodnutí Tribunal cantonal du canton du Valais, Švýcarsko, ze dne 21. února 2005, CLOUT case 905. 
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dodání vadného zboží počíná běžet tato lhůta od okamžiku, kdy kupující vady odhalil nebo je 

mohl odhalit.383  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti až v okamžiku oznámení odstoupení 

prodávajícímu.384 Úmluva nestanoví žádné zvláštní náležitosti takové notifikace, může být tedy 

provedena v jakékoli formě, a v souladu s judikaturou i dokonce implicitní.385 Například 

odvolací soud v Mnichově rozhodl, že v případě, kdy prodávající výslovně odmítne plnit, není 

třeba, aby mu kupující ještě zasílal oznámení o výpovědi smlouvy. Zdůvodnil to tím, že 

požadovat po kupujícím takové kroky by bylo zbytečně formalistické, a navíc v rozporu 

s principem dobré víry.386 Shodně rozhodl i rakouský Nejvyšší soud, který dodal, že odstoupení 

od smlouvy lze dovodit i z podání žaloby a domáhání se ukončení závazku u soudu.387 Každý 

případ je však nutno posuzovat vzhledem ke konkrétním okolnostem. Z obsahu však musí být 

prodávajícímu bezpochyby zřejmý úmysl kupujícího závazek ukončit. Jako kritérium 

posouzení se použije kritérium rozumné osoby vymezené článkem 8 odst. 3 Úmluvy.388 

Oznámení může být spojeno i s oznámením dodatečné lhůty k plnění, je-li z něho jasné, že po 

uplynutí stanovené lhůty kupující plnění odmítne a od smlouvy odstoupí.389 

Odstoupení od smlouvy osvobozuje smluvní strany z plnění do té doby nesplněných 

povinností.390 Pokud některá strana do okamžiku ukončení závazku něco plnila, např. zaplatila 

kupní cenu, má nárok na vrácení tohoto plnění.391 Odstoupení se však nevztahuje na všechna 

smluvní ustanovení, některá z nich zůstávají v platnosti i přes zánik smluvního vztahu. Mezi 

taková ujednání se řadí např. rozhodčí doložky, ujednání o volbě práva nebo volbě soudu, 

smluvní pokutě či o omezení odpovědnosti.392 

 

 

 

                                                
383 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236. 
384 Čl. 26 Úmluvy; KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 110. 
385 KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží), op. cit., s. 110; TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., 
s. 230 – 236; MÜLLER-CHEN, M. in: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International 
Sale of Goods (CISG), 3rd ed., op. cit., s. 757. 
386 Rozhodnutí OLG München, Spolková republika Německo, ze dne 15. září 2004, CLOUT case 595. 
387 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 5. července 2001, CLOUT case 535. 
388 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 230 – 236. 
389 MÜLLER-CHEN, M. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 3rd ed., op. cit., s. 757. 
390 Čl. 81 odst. 1 Úmluvy. 
391 Čl. 81 odst. 2 Úmluvy. 
392 Čl. 81 odst. 1 Úmluvy; OTT, F., MATTEY, P., Le commerce international des marchandises, Paris: Schulthess 
Editions Romandes Bruylant L.G.D.J, 2010, 325 s. ISBN 978-3-7255-5930-5, s. 37. 
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2.5. Náhrada škody 

Kromě výše uvedených práv náleží kupujícímu, poškozenému dodáním zboží s vadami, 

právo na náhradu škody.393 Toto právo je nerozšířenějším prostředkem ochrany, který lze 

uplatňovat jednak samostatně, ale i současně jako doplnění jiných nápravných prostředků.394 

Charakter doplňkového instrumentu bude mít náhrada škody právě v případech dodání vadného 

zboží. Přestože platí, že nárok na náhradu škody lze uplatnit současně s jinými nároky, 

konkrétní výše náhrady škody v sobě bude odrážet skutečnost, zda byl uplatněn i jiný 

prostředek ochrany.395 

Vzhledem k tomu, že toto právo náleží za určitých podmínek i prodávajícímu, je úprava 

náhrady škody obsažena ve společných ustanoveních a mohou ji uplatnit obě strany stejným 

způsobem, pokud jsou v pozici poškozeného. Oproti výše uvedeným právům je tento druh 

nápravy specifický ještě v tom, že z odpovědnosti za způsobenou škodu se lze vyvinit podle 

článku 79 Úmluvy.396 Jak bylo popsáno výše, jedná se o situace, kdy dojde k porušení 

povinnosti ze smlouvy v důsledku nepředvídatelné, neodvratitelné a nepřekonatelné překážky 

existující nezávisle na vůli škůdce.397 Rovněž je vyloučena odpovědnost prodávajícího do té 

míry, do jaké kupující porušení smlouvy prodávajícím způsobil vlastním jednáním.398 

Úmluva se náhradě škody věnuje v ustanoveních článků 74 až 77. Článek 74 se zabývá 

obecnou úpravou náhrady škody, včetně některých podmínek odpovědnosti škůdce.399 

Následující články se věnují náhradě škody ve specifické situaci, kdy dojde k odstoupení 

od smlouvy.400 Tato ustanovení jsou ve vztahu speciality k článku 74 Úmluvy, který se tedy 

v případech náhrady škody při odstoupení od smlouvy použije subsidiárně.401 Článek 77 

Úmluvy stanoví obecnou povinnost poškozeného zabránit vzniku další škody a vynaložit snahu 

na její minimalizaci.402 

 

                                                
393 Čl. 45 odst. 1 písm. b) Úmluvy. 
394 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333; VALDHANS, 
J., Náhrada škody v režimu Vídeňské úmluvy. In: Právní fórum. Praha: ASPI a.s., 2008, 8, s. 342. ISSN 1214-
7966. Dostupné z: ASPI. 
395 Např. nárok na snížení kupní ceny v situaci, kdy by kupující požadoval náhradu škody v rozsahu snížené 
hodnoty zboží. V takovém případě by byl jeden nárok uplatňován de facto duplicitně. Náhradu škody lze současně 
s právem na slevu z kupní ceny uplatnit, pokud má kompenzovat škodu způsobenou vadným zbožím a nikoli nižší 
hodnotu takového zboží. SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. cit, s. 1060. 
396 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 246. 
397 Čl. 79 Úmluvy. 
398 Čl. 80 Úmluvy. 
399 Čl. 74 Úmluvy. 
400 Čl. 75 a 76 Úmluvy. 
401 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
402 Čl. 77 Úmluvy. 
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2.5.1. Předpoklady existence nároku 

Smluvní strana je odpovědná za porušení jakékoliv povinnosti plynoucí ze smluvního 

závazku a je povinna k náhradě škody, jestliže taková škoda vznikla v příčinné souvislosti 

s porušením povinnosti.403 Odpovědnost za porušení povinnosti nezávisí na zavinění smluvní 

strany, jedná se tedy o objektivní odpovědnost.404 Přísnost tohoto pravidla Úmluva zmírňuje 

jednak možnostmi vyvinění, dále stanovením podmínky předvídatelnosti a prevenční 

povinnosti poškozeného. Aby mohla být náhrada škody poškozené straně přiznána, musí být 

naplněny čtyři předpoklady: (i) došlo k porušení povinnosti plynoucí ze smlouvy, (ii) smluvní 

straně vznikla škoda, (iii) mezi porušením povinnosti a vzniklou škodou je příčinná souvislost, 

a (iv) taková škoda byla nebo měla být porušující stranou předvídána.405 

Prvním předpokladem existence nároku na náhradu škody je porušení povinnosti 

plynoucí ze smluvního vztahu. Může se jednat o jakoukoli povinnost, plynoucí ze smluvních 

ujednání nebo Úmluvy, povinnost hlavní i vedlejší, plynoucí z realizace smlouvy. V zásadě se 

jako porušení smluvní povinnosti považuje dokonané jednání strany, avšak ve výjimečných 

případech lze za porušení pro účely náhrady škody považovat hrozbu ve smyslu článku 72 odst. 

1 Úmluvy.406 

Druhým a pro vymezení problematickým předpokladem je existence škody. Úmluva 

nerozlišuje pojem materiální a nemateriální újmy, jako tak činí např. občanský zákoník.407 

Pracuje s jednotným pojmem škody, který však není nikde definován, resp. z článku 74 Úmluvy 

vyplývá, že se za škodu považuje ztráta, včetně ušlého zisku, kterou smluvní strana utrpěla 

v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou.408 Tato definice je velmi neurčitá 

a pojem škody je blíže specifikován hlavně naukou a rozsáhlou judikaturou.409 Nauka se 

shoduje v tom, že se hradí přímá i nepřímá škoda, ač Úmluva výslovně pamatuje jen na škodu 

přímou. Při posuzování, zda je škoda v příčinné souvislosti s jednáním škůdce, nauka zmiňuje 

postupy podle tzv. „but for rule“ nebo pravidla „sine qua non“, tzn. že se posuzuje, zda by 

                                                
403 KANDA, A., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží), op. cit., s. 164. 
404 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 246; TICHÝ, 
L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
405 CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 268 s. Spisy Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 978-80-210-5956-6, s. 228. 
406 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
407 § 2894 občanského zákoníku. Pro srovnání, francouzský občanský zákoník rovněž nerozlišuje pojmy materiální 
a nemateriální újmy, ale v souladu s judikaturou a s principem plné kompenzace zahrnuje jednotný pojem újmy 
oba tyto její druhy. BRAUDO, S., Définition de Préjudice [online]. [cit. 2018 -11-05]. Dostupné 
z: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prejudice.php. 
408 Čl. 74 Úmluvy. 
409 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
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k danému následku došlo i bez jednání škůdce.410 Tuto interpretaci použil i Nejvyšší soud 

v nedávném rozhodnutí ve sporu z kupní smlouvy na fotovoltaické panely uzavřené mezi 

německým prodávajícím a českými kupujícími.411 

Za škodu jsou v tomto smyslu považovány i náklady vzniklé v souvislosti s plněním 

povinnosti zmírnit škodu podle článku 77 Úmluvy, nároky třetích osob uplatněné vůči 

kupujícímu nebo škoda způsobená odstoupením třetích osob od smluv navazujících na původní 

kupní smlouvu.412 Rakouský Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zahrnul do náhrady škody 

náklady, které kupující vynaložil na opravu vadných chladičů, i škodu, kterou kupující musel 

uhradit svému obchodnímu partnerovi za nedodržení termínu dodávky, neboť objednané 

zařízení nebylo v danou dobu funkční z důvodu vadných chladičů.413 Regres náhrady škody, 

kterou byl kupující povinen zaplatit cílovému zákazníkovi za prodej vozidla staršího data, než 

bylo uvedeno, a s přetočeným tachometrem, byl rovněž uznán soudem za možný.414 Dále soudy 

za škodu, která může být podle článku 74 nahrazena, uznávaly náklady, jež smluvní strana 

vynaložila v domnění, že smlouva bude řádně splněna. Federální odvolací soud v případu 

Delchi rozhodl o náhradě nákladů spojených se skladováním vadných kompresorů, jejich 

dopravou zpět prodávajícímu a kupní cenou za doplňkové materiály a nářadí, které kupující 

koupil, aby mohl kompresory řádně užívat,415 a které vzhledem k nepoužitelnosti kompresorů 

již nepotřeboval.416 V rozhodčím nálezu Rozhodčího institutu při Obchodní komoře ve 

Stockholmu byla přiznána americkému kupujícímu v rámci náhrady škody i náhrada nákladů 

spojených s kontrolou zboží.417 Mezinárodní obchodní komora ve svém rozhodčím nálezu 

                                                
410 VALDHANS, J., Náhrada škody v režimu Vídeňské úmluvy, op. cit.; TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
411 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Česká republika, ze dne 18. dubna 2019, sp. zn. 32 Cdo 2978/2016. 
412 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, s. 186. 
413 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 14. ledna 2002, CLOUT case 541. 
414 Rozhodnutí OLG Köln, Spolková republika Německo, ze dne 21. května 1996, CLOUT case 168. 
415 V daném případě je instalovat do klimatizačních jednotek. 
416 Rozhodnutí U.S. [federal] Circuit Court of Appeals (2nd Cir.), Spojené státy americké, ze dne 6. prosince 1995, 
CLOUT case 138. 
417 Rozhodčí nález Rozhodčího institutu při Obchodní komoře ve Stockholmu, Švédsko, ze dne 5. června 1998, 
CLOUT case 237; VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 
pohledem Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, 
N., DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 181 – 211. Spisy Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity. ISBN 978-80-210-7491-0, s. 186. 
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poškozenému kupujícímu přiznala v rámci náhrady škody kromě náhrady nákladů spojených 

se zachováním zboží a minimalizací škody i náhradu výdajů spojených s obstaráním půjčky.418 

Sporné v judikatuře soudů i v nauce zůstává, zda lze do náhrady škody zahrnovat 

i náklady na právní zastoupení.419 V rozhodnutí Zapata soud zdůraznil, že náhrada škody 

dle Úmluvy vychází z principu úplné kompenzace, tedy že poškozená strana má dle článku 74 

Úmluvy nárok na náhradu takové částky, která se rovná jeho celkové ztrátě, již mu svým 

jednáním způsobila druhá strana. V souladu s tím přiznala poškozené straně i náhradu 

procesních nákladů, tedy i nákladů právního zastoupení, ačkoli podle amerického práva jsou 

strany zpravidla povinny nést samy náklady řízení.420 Toto rozhodnutí bylo však zvráceno 

odvolacím soudem, podle kterého není otázka nákladů řízení otázkou hmotněprávní nýbrž 

procesní, a proto se její řešení nemohlo řídit Úmluvou, ale právním řádem dle místa sudiště.421 

Schwenzer s takovým odůvodněním nesouhlasí a uvádí, že pokud by měl být posuzován rozsah 

působnosti článku 74 Úmluvy podle práva místa soudu, došlo by k nejednotné interpretaci 

Úmluvy, neboť se řešení této otázky v jednotlivých vnitrostátních právních řádech liší. Na 

druhou stranu ale dochází ke stejnému závěru, tedy že náklady řízení by neměly být do škody, 

která má být nahrazena, zahrnuty. Argumentuje tím, že by v takových případech byla náhrada 

nákladů řízení přiznávána jen úspěšným žalobcům a nikoli úspěšným žalovaným, což by 

znamenalo nerovné postavení stran, jež by porušovalo základní principy Úmluvy. Od nákladů 

řízení je navíc potřeba odlišit i náklady na právní zastoupení vzniklé ještě před zahájením 

případného sporu.422 Federální odvolací soud v případu Zapata vyslovil názor, že je třeba 

odlišovat tyto náklady od nákladů řízení a že je možné, na rozdíl od nákladů řízení, jejich 

kompenzaci jako náhradu škody podle Úmluvy poškozenému přiznat, neboť je lze považovat 

za náklady nutné ke snížení škody.423 

                                                
418 Rozhodčí nález Rozhodčího tribunálu při Mezinárodní obchodní komoře, z roku 1994, CLOUT case 304; 
Rozhodčí nález Rozhodčího tribunálu pro zahraniční obchod při Srbské obchodní komoře, Srbsko, ze dne 1. října 
2007, CISG-online 1793. 
419 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 186. 
420 Rozhodnutí U.S. District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division [federal court of 1st instance], 
ze dne 28. srpna 2001, CLOUT case 434. 
421 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 186. 
422 SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. 
cit., s. 1068 – 1069. 
423 Federal Court of Appeals, 7th Circuit, Spojené státy americké, ze dne 19. listopadu 2002, CLOUT case 611. 
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Nejednotnost panuje i v otázce, zda lze podle článku 74 Úmluvy kompenzovat 

i nemateriální újmu. Na jednu stranu, Úmluva s tímto samostatným pojmem nepracuje, což je 

v souladu s jejím zaměřením na úpravu vztahů výhradně obchodní povahy.424 Navíc, 

v obchodních transakcích zpravidla dochází jen k újmě ekonomického charakteru.425 

Na druhou stranu, institut náhrady škody podle Úmluvy vychází z principu plné kompenzace, 

a tudíž má být podle ní poškozenému nahrazena veškerá ztráta, kterou porušením povinnosti 

druhou stranou utrpěl.426 Úmluva výslovně v článku 5 vylučuje náhradu újmy za smrt nebo 

ublížení na zdraví.427 Schwenzer však uvádí, že náhradu škody na zdraví, kterou byl kupující 

nucen v důsledku vadnosti zboží uhradit cílovým zákazníkům, lze regresně vymáhat 

po původním prodávajícím.428 Možnost či nemožnost kompenzace nemateriální újmy jiného 

charakteru však z Úmluvy přímo neplyne. 

Zajímavá je otázka náhrady poškození dobré pověsti či goodwillu.429 Taková 

nemateriální újma může být způsobena i právnickým osobám, které jsou zpravidla subjektem 

v mezinárodních obchodech a které běžně ze své podstaty nemohou imateriální újmu 

pociťovat.430 Dle Schwenzer je ztrátu na goodwillu vzhledem k jeho ekonomickému významu 

potřeba považovat za materiální újmu. Na druhou stranu, taková ztráta se, vzhledem k tomu, že 

pojmy nelze jednoznačně definovat, bude těžko prokazovat a určovat její rozsah.431 Problémem 

zahrnutí nemateriální újmy pod náhradu škody dle Úmluvy se ve svých rozhodnutích zabývala 

řada soudů, nicméně nedocházejí k jednotnému závěru. V některých případech soudy 

shledávají, že tento nárok lze v souladu s Úmluvou přiznat,432 jiné naopak rozhodly, že kupující 

má nárok náhradu za poškození dobré pověsti jen do té míry, v jaké se projeví ve ztrátě na 

obratu, a taková ztráta pak bude v souladu s Úmluvou kompenzována jako ušlý zisk.433 

                                                
424 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 190. 
425 SAIDOV, D., The Law of Damages in International Sales, Oxford : Hart, 2008, 294 s. ISBN 978-1-84113-742-
1, s. 58. 
426 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 190. 
427 Čl. 5 Úmluvy. 
428 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1062. 
429 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337. 
430 SAIDOV, D., The Law of Damages in International Sales, op. cit., s. 58. 
431 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1071; SAIDOV, D., The Law of Damages in International Sales, op. cit., 
s. 61. 
432 Rozhodnutí Helsingin hoviokeus, Finsko, ze dne 26. října 2000, sp. zn. S 00/82. 
433 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337. 
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Například v případu rozhodovaném při Ruské komoře obchodu a průmyslu bylo shledáno, že 

zhoršení dobré pověsti zboží se projeví ve ztrátě na zisku a takovou ztrátu lze jako náhradu 

škody přiznat.434 Poradní komise pro Úmluvu ve svém stanovisku k problematice výpočtu 

náhrady škody uvádí, že škoda v podobě ztráty na goodwillu či dobré pověsti může být 

kompenzována jen do té míry, do jaké se projeví jako finanční ztráta.435 

Jako škodu nelze postupem podle článku 74 Úmluvy požadovat vrácení zisku 

plynoucího škůdci z porušení smlouvy. Prospěch, který svým jednáním smluvní strana získala, 

se zohlední při posuzování nároku a určování konkrétní výše náhrady škody. Tento postup 

vykazuje určité sankční prvky, ačkoli obecně platí, že Úmluva nedovoluje ukládat tzv. „punitive 

damages“ známé v common law a sloužící k potrestání škodné strany.436 

Posledním znakem, který musí být splněn, aby měla smluvní strana nárok na náhradu 

škody je předvídatelnost. Tento institut má dvojí význam – zaprvé je jedním z definičních znaků 

škody ve smyslu Úmluvy a zadruhé slouží jako prostředek omezení rozsahu náhrady škody, 

neboť podle Úmluvy nelze kompenzovat škodu, která nebyla poškozující stranou 

předvídatelná. Koncept předvídatelnosti pochází původně z francouzského práva.437 Byl 

zakotven v původním znění občanského zákoníku z roku 1804 a skrze soudní precedenty byl 

převzat nejprve americkým a posléze anglickým právem a dodnes má v právních systémech 

common law velký význam. Pro srovnání, občanský zákoník s pojmem předvídatelnosti 

v rámci náhrady škody nepracuje, a to i přesto, že za porušení smlouvy se dle občanského 

zákoníku odpovídá objektivně.438 Takové pojetí náhrady škody je pro smluvní strany velmi 

nevýhodné, zejména z hlediska právní jistoty.439  

Úmluva v článku 74 jasně vymezuje okamžik, ke kterému se vědomí strany o možných 

následcích posuzuje. Tímto okamžikem je uzavření smlouvy. Takové vymezení je vhodné, 

neboť v okamžiku, kdy smluvní strany vstupují do obchodního závazku, je na místě, aby 

                                                
434 Rozhodčí nález Tribunálu mezinárodní obchodní arbitráže při Ruské komoře obchodu a průmyslu, Ruská 
federace, ze dne 24. ledna 2000, sp. zn. 54/1999. 
435 Stanovisko Poradní komise pro Úmluvu č. 6 k výpočtu náhrady škody podle článku 74 Úmluvy [online]. 
[cit. 2018-11-05]. Dostupné z: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op6.html#*. 
436 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1060. 
437 Dnes v čl. 1150 francouzského občanského zákoníku. 
438 § 2913 OZ; VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 
pohledem Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, 
N., DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 193 – 199. 
439 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 199. 
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pečlivě zvážily rizika, která jim z něho plynou. Předvídatelnost následků se posuzuje primárně 

subjektivně, tedy s ohledem na znalosti a okolnosti, které byly porušující straně známé v době 

uzavírání smlouvy. Vzhledem k tomu, že představy strany o možných následcích jejího 

případného jednání v rozporu se smlouvou jsou obtížně prokazatelné, je subjektivní hledisko 

doplněno ještě kritériem objektivním. Použije se kritérium rozumné osoby440 a posuzuje se, zda 

taková osoba v postavení porušující strany v době uzavření smlouvy mohla a měla mít určité 

znalosti a mohla a měla předpokládat určité skutečnosti.441 Tímto postupem byla posuzována 

předvídatelnost škody např. rakouským Nejvyšším soudem v případu vadných chladičů.442  

Rozsah skutečností a jejich následků, které mají být smluvní stranou předvídány je 

dle nauky velmi liberální. Pro přiznání nároku na náhradu škody postačuje, že strana v době 

uzavření smlouvy předvídala možnost jejího porušení. Neočekává se tedy, že strany v době 

uzavírání smlouvy jsou srozuměny s tím, že svůj závazek poruší. Ohledně samotné škody by 

měly smluvní strany předvídat její druh a v hrubých rysech i rozsah,443 nicméně v tomto směru 

postačuje mít představu o maximální možné škodě plynoucí z určitého porušení smlouvy.444 

Pro posouzení oprávněnosti nároku na náhradu škody je rovněž potřeba zhodnotit, zda 

není naplněna některá z podmínek vyvinění, v důsledku které nemůže být škůdce odpovědný 

za způsobenou škodu. Podmínky, za kterých je vyloučena odpovědnost smluvních stran 

za způsobenou škodu jsou popsány v kapitole 1.2.3.1 výše. 

Speciální ustanovení v článcích 75 a 76 Úmluvy obsahují několik dalších předpokladů 

pro oprávněnost nároku na náhradu škody. V obou případech je podmínkou aplikace těchto 

článků účinné zrušení smlouvy.445 Jak rozhodl odvolací soud v Mnichově ve sporu 

mezi italskou koželužnou a německým výrobcem nábytku, tato podmínka se považuje 

za splněnou i v situaci, kdy smlouva ukončena nebyla, ale smluvní strana výslovně odepřela 

plnění svých povinností.446 Požadovat v takové situaci po poškozené straně, aby oznámila 

druhé straně odstoupení od smlouvy, by bylo zbytečným formalismem.447 

                                                
440 Čl. 8 odst. 2 Úmluvy.  
441 CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, op. cit., s. 234 – 235. 
442 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 14. ledna 2002, CLOUT case 541. 
443 Tamtéž. 
444 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 197; CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. 
In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, op. cit., s. 236 – 
237. 
445 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337, 338 – 340. 
446 Rozhodnutí OLG München, Spolková republika Německo, ze dne 15. září 2004, CLOUT case 595. 
447 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337, 338 – 340. 
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Důležitým předpokladem náhrady škody podle článku 75 Úmluvy je uskutečnění 

náhradního obchodu poškozenou stranou přiměřeným způsobem a v přiměřené době 

po odstoupení od smlouvy.448 Za náhradní obchod se považuje uskutečněné konkrétní jednání 

v časové i věcné souvislosti s původní smlouvou, jež má sloužit k odstranění negativních 

následků původní nesplněné smlouvy.449 Náhradní obchod musí mít věcnou souvislost 

s původní kupní smlouvou, tzn. že musí být způsobilý uspokojit nenaplněné očekávání 

poškozené strany z původní smlouvy.450 Kromě např. uzavření kupní smlouvy na náhradní 

zboží po oznámení odstoupení od původní smlouvy se za náhradní obchod považuje i pořízení 

náhradního zboží již před takovým ukončením závazku. Naopak dané ustanovení se neuplatní, 

zhotoví-li kupující sám objednané zboží. V takovém případě se postupuje stejně jako v situaci, 

kdy kupující na své náklady nechá odstranit vady zboží, tzn. že se použije obecné ustanovení 

o náhradě škody v článku 74 Úmluvy.451 Poškozená strana není k uskutečnění náhradního 

obchodu podle Úmluvy povinna, nicméně v případě, že k němu nepřistoupí, se může stát, že jí 

posléze bude přiznána nižší náhrada škody v důsledku nedodržení povinnosti vynaložit snahu 

ke zmírnění škody.452 

Náhradní obchod musí rovněž splňovat podmínku přiměřenosti. Jednak musí být 

přiměřený z hlediska výhodnosti transakce, navíc k němu musí dojít v přiměřené době 

po odstoupení od smlouvy, příp. okamžiku, kdy je zřejmé, že smluvní strana povinnosti 

ze smlouvy odmítá splnit. Přiměřenost z hlediska výhodnosti se posuzuje objektivně, tedy 

podle kritéria rozumné osoby.453, 454 Od poškozené strany se očekává, že bude jednat jako 

pečlivý obchodník a bude se snažit uzavřít pro něj co nejvýhodnější náhradní obchod, nicméně 

se nepředpokládá vynaložení nepřiměřeného úsilí při hledání nejvýhodnější možnosti.455 

Účelem požadavku časové přiměřenosti je zabránit spekulačním tendencím, nicméně je vhodné 

ponechat poškozené straně dostatek času na posouzení nabídek a přijetí rozhodnutí uzavřít 

vhodný náhradní obchod. Každou situaci je potřeba posuzovat samostatně, s ohledem na druh 

zboží, které je předmětem transakce a aktuální situaci na trhu. V případě zboží, u něhož 

                                                
448 Čl. 75 Úmluvy. 
449 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337. 
450 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1087 – 1088. 
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453 Čl. 8 odst. 2 Úmluvy. 
454 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337. 
455 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1090. 
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nedochází k častému kolísání cen, se považuje za přiměřenou lhůta dvou týdnů,456 naopak 

u zboží, kde dochází k častějším výkyvům cen, je zapotřebí postupovat rychleji.457 Pokud je 

uzavření náhradního obchodu vzhledem k situaci na trhu složité, může být za přiměřenou 

považována i lhůta několika měsíců.458 Například v situaci, kdy poškozený nemohl prodat 

sezónní obuv dříve než dva měsíce po odstoupení od smlouvy, neboť byl relevantní trh nasycen, 

shledal soud tuto lhůtu za přiměřenou.459 

Postup podle článku 76 Úmluvy předpokládá, že náhradní obchod uskutečněn nebyl a že 

pro zboží existuje běžná cena.460 V případech, kdy byl náhradní obchod uskutečněn, avšak 

nesplnil kritérium přiměřenosti, jak je popsáno výše, se rovněž postupuje podle článku 76 

Úmluvy.461 Ve sporu mezi německým kupujícím a italským prodávajícím soud shledal, že tržní 

cena slaniny, která byla předmětem obchodu, byla vyšší než cena z náhradního obchodu. Proto 

rozhodl, že se při výpočtu výše náhrady škody použije namísto ceny náhradního obchodu běžná 

(tržní) cena.462 Běžná cena není v Úmluvě definována, Tichý ji vymezuje za pomoci článku 55 

Úmluvy jako cenu za zboží stejného druhu, za kterou je obchodovatelné za daných okolností. 

Nelze-li takovou cenu zjistit, postupuje se podle obecného ustanovení v článku 74. Úmluva 

stanoví, k jakému časovému okamžiku a místu má být běžná cena určována.463 Obecně se za 

rozhodný okamžik považuje okamžik odstoupení od smlouvy, avšak v případě, kdy kupující 

převzal zboží, se za rozhodný považuje okamžik převzetí. Rozhodným místem je místo, na 

které bylo nebo podle smlouvy mělo být zboží dodáno.464 Pokud takové místo nelze určit, 

posuzuje se běžná cena na tzv. náhradním místě, kde jsou, vzhledem k nákladům na dodání 

zboží,465 srovnatelné tržní podmínky a kde se obchoduje se stejným zbožím.466 

Dalším institutem, kterým Úmluva vedle požadavku na předvídatelnost škody 

a možnosti vyvinění zmírňuje jinak přísný režim objektivní odpovědnosti, je povinnost 

                                                
456 Např. smlouva, jejímž předmětem byl železo-molybden. Rozhodnutí OLG Hamburg, Spolková republika 
Německo, ze dne 28. února 1997, CLOUT case 277. 
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458 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1091. 
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461 Případně podle článku 74 Úmluvy. OTT, F., MATTEY, P., Le commerce international des marchandises, 
op. cit., s. 38. 
462 Rozhodnutí OLG Hamm, Spolková republika Německo, ze dne 22. září 1992, CLOUT case 227. 
463 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 338 – 340. 
464 Čl. 76 odst. 2 Úmluvy; Rozhodnutí OLG Hamm, Spolková republika Německo, ze dne 16. ledna 1992, CLOUT 
case 227. 
465 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1100. 
466 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 338 – 340. 
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poškozené strany učinit přiměřená opatření ke zmenšení škody.467 Úmluva vychází ze zásady 

prevence škody, podle které se nenahrazuje to, čemu mohla poškozená strana vlastním 

jednáním předejít. Německý nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ohledně nesplněné smlouvy 

na dodávku minerálů porovnal povinnost prevence škody s pravidlem plynoucím z článku 80 

Úmluvy, podle kterého nemůže strana uplatňovat proti druhé straně nároky z nesplněné 

povinnosti do té míry, do jaké k takovému nesplnění přispěla svým jednáním. Došel k závěru, 

že na základě článku 7 odst. 2 Úmluvy lze z těchto ustanovení dovodit obecný princip, 

podle kterého nemůže poškozená strana profitovat z vlastního škodu způsobujícího jednání.468 

Povinnost se vztahuje jak na snížení již vzniklé škody, tak i na zabránění škody hrozící. 

Nejedná se ovšem o povinnost v pravém smyslu, která by byla přímo vymahatelná, sankce za 

nedodržení spočívá ve snížení výše vlastního nároku.469 V Úmluvě není stanoveno, zda tato 

povinnost ovlivňuje jen nárok na náhradu škody nebo i jiné nároky plynoucí z porušení. 

Schwenzer se přiklání k názoru, že povinnost prevence je obecným principem platným 

v mezinárodním obchodu, a proto by mělo mít nedodržení této povinnosti vliv i na ostatní 

prostředky ochrany nárokované poškozeným.470 

Povinnost poškozeného spočívá v přijetí opatření přiměřených situaci.471 Přiměřenost 

se posuzuje primárně podle zvyklostí mezi stranami a obecných obchodních zvyklostí v daném 

odvětví, jako doplňující se použije kritérium rozumné osoby.472, 473 Může jimi být 

např. uzavření náhradního obchodu, jak je popsáno výše, nebo zamezení vzniku následných 

škod a škod způsobených vadným zbožím. V souvislosti s požadavkem na uzavření náhradního 

obchodu je potřeba rozlišovat dvě situace. V prvním případě, kdy nedojde k odstoupení od 

smlouvy, musí poškozená strana přistoupit k náhradní transakci, aby zamezila vzniku dalších 

škod. Na druhou stranu, jestliže dojde k odstoupení od smlouvy, je poškozený povinen uzavřít 

náhradní obchod jen tehdy, jestliže tak výsledná ztráta bude nižší, než kdyby jej neuzavřel 

a uplatňoval by náhradu škody podle článku 76 Úmluvy, tedy s ohledem na běžnou cenu 

zboží.474 Dle rozhodnutí tribunálu mezinárodní arbitráže při Ruské komoře obchodu a průmyslu 
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nepřijal kupující přiměřená opatření, když nevypověděl smlouvu, u které bylo zřejmé, že ji 

prodávající nesplní, a nepřistoupil k náhradnímu obchodu.475 

Za přiměřené opatření pro snížení škody se rovněž považuje provedení opravy zboží 

kupujícím na jeho náklady, které posléze může v rámci náhrady škody požadovat 

po prodávajícím.476 V nálezu CIETAC rozhodčí tribunál shledal, že postup, kdy prodávající na 

své náklady provedl opravu vadného oblečení, byl v souladu s povinností poškozené strany 

přijmout přiměřená opatření ke zmírnění škody. Kupujícímu však nepřiznal náhradu nákladů 

vynaložených na opravu, neboť každý nárok na náhradu škody musí splňovat kritérium 

předvídatelnosti, aby byl legitimní. Tribunál shledal, že kupující měl před provedením opravy 

prodávajícího informovat o rozsahu nákladů na opravu.477 

V rozhodnutí odvolací soud v Kolíně nad Rýnem dokonce za porušení prevenční 

povinnosti považoval, když kupující před namícháním směsi pro výrobu skla nezkontroloval 

kvalitu hydroxidu hlinitého dodaného prodávajícím. Přípravek byl vadný a v důsledku toho 

kupující vyrobil nekvalitní sklo.478 

Náklady na zmírnění škod nese strana, která je za ně odpovědná,479 nicméně i zde musí 

být v souladu s požadavkem přiměřenosti a předvídatelnosti.480 

 
2.5.2. Rozsah náhrady škody 

Funkcí náhrady škody dle Úmluvy je vyrovnání a cílem tedy je, aby byl dosažen 

ekonomický stav poškozeného před jejím způsobením.481 Úmluva, shodně s českou 

a francouzskou právní úpravou vychází z principu úplné kompenzace.482 To v důsledku 

znamená, že se hradí ztráta na majetku poškozeného (skutečná škoda) i ušlý zisk, tedy 

výhodnější postavení poškozeného, ve kterém by se nacházel, kdyby nedošlo k porušení 

smlouvy. Na základě tohoto principu má být hrazena veškerá újma, která poškozenému 
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476 SAIDOV, D., The Law of Damages in International Sales, op. cit., s. 140. 
477 Rozhodčí nález CIETAC, Čínská lidová republika, ze dne 31. ledna 2000, CLOUT case 1168. 
478 Rozhodnutí OLG Köln, Spolková republika Německo, ze dne 21. srpna 1997, CLOUT case 284. 
479 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 341 – 342. 
480 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1109. 
481 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
482 V judikatuře např. Rozhodnutí U.S. [Federal] District Court for the Northern District of New York, ze dne 
9. září 1994, CLOUT case 85; Rozhodnutí OLG Hamburg, Spolková republika Německo, ze dne 26. listopadu 
1999, CLOUT case 348. 
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z porušené smlouvy vznikla,483 včetně nákladů vynaložených ve víře, že bude smlouva 

splněna.484 

Jako ušlý zisk se hradí jednak pravděpodobný zisk v době porušení smlouvy, tak i zisk, 

kterého by poškozená strana pravděpodobně docílila v budoucnu, vždy však musí být splněno 

kritérium předvídatelnosti.485 Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře přiznal ve 

sporu o nekvalitní kole náhradu ušlého zisku, který utrpěl kupující oproti zisku očekávanému 

při dodání zboží. Kupující objednal zboží s úmyslem jej dále prodávat, nicméně vzhledem 

k nízké kvalitě musel nejprve dodaný nápoj namíchat s nápojem vyšší kvality, aby bylo zboží 

vůbec prodejné, avšak ani poté se mu při prodeji nepodařilo dosáhnout na tržní cenu, kterou 

mohl požadovat za zboží v kvalitě podle původní smlouvy s prodávajícím.486 Rovněž se 

nahrazuje i zmařená naděje.487  

Rozsah náhrady škody je limitován tak, že nelze požadovat více než ztrátu, kterou 

v případě daného porušení smlouvy škůdce předpokládal v době uzavření smlouvy nebo musel 

předpokládat vzhledem ke skutečnostem, které mu v ten okamžik byly nebo měly být známy.488 

Znění článku 74 Úmluvy nedává prostor pro naturální náhradu škody v podobě 

navrácení v předešlý stav. Kompenzováno bude tedy vždy v penězích.489 

Výše škody se určí jako rozdíl mezi situací, ve které by se kupující nacházel, kdyby 

nedošlo k porušení smlouvy, a situací, ve které se v danou dobu nachází. V souladu s principem 

plné kompenzace je při tom potřeba vzít v úvahu všechny ekonomické hodnoty v obchodním 

podnikatelském styku a za určitých podmínek i některé nemateriální hodnoty, např. v případech 

kdy dochází k ztrátě na dobré pověsti či goodwillu.490 

Poškozená strana musí výši požadované náhrady přesně určit s ohledem na konkrétní 

ekonomické hodnoty.491 Pokud je předmětem porušení, jež je důvodem pro odstoupení 

od smlouvy, zboží s běžnou cenou, které poškozená strana dále neprodala, určuje se výše škody 

                                                
483 VALDHANS, J., FUNKOVÁ, H., ŠIMKOVÁ I., Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu pohledem 
Vídeňské úmluvy, Principů UNIDROIT, PECL a nového občanského zákoníku. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
DRLIČKOVÁ K., VALDHANS, J., KYSELOVSKÁ, T., Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních 
obchodních transakcí, op. cit., s. 184; SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention 
on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1058. 
484 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 14. ledna 2002, CLOUT case 541. 
485 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333, VALDHANS, 
J., Náhrada škody v režimu Vídeňské úmluvy, op. cit.. 
486 Rozhodčí nález Rozhodčího tribunálu při Mezinárodní obchodní komoře, z června 1999, CISG-online 705. 
487 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
488 Čl. 74 Úmluvy. 
489 CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, op. cit., s. 224; TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
490 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 325 – 333. 
491 Tamtéž, s. 325 - 333. 
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abstraktně – rozdílem mezi kupní cenou dle smlouvy a běžnou cenou zboží v době odstoupení 

od smlouvy (příp. v době převzetí zboží).492 

V případě odstoupení od smlouvy se postupuje podle speciálních ustanovení v článcích 

75 a 76 Úmluvy. Pokud byl uskutečněn náhradní obchod je poškozený oprávněn požadovat 

náhradu škody ve výši rozdílu mezi zaplacenou kupní cenou a cenou náhradního obchodu.493 

Pokud nebyl náhradní obchod uskutečněn, nahrazuje se škoda ve výši rozdílu mezi kupní cenou 

a běžnou cenou zboží na daném trhu v okamžiku účinného odstoupení od smlouvy.494 

V důsledku uplatnění nároku podle těchto speciálních ustanovení poškozený neztrácí právo na 

náhradu následných škod, případně náhradu nákladů spojených s uskutečněním náhradního 

obchodu,495 rovněž lze zahrnout náhradu zmařených nákladů.496 

 
2.5.3. Smluvní úprava náhrady škody 

Ustanovení Úmluvy ohledně náhrady škody jsou ustanoveními dispozitivními 

a smluvní strany si tedy mohou podle článku 6 Úmluvy rozsah a podmínky náhrady škody 

upravit smluvně.497 Nauka se shoduje na tom, že znění článku dokonce 74 Úmluvy podporuje 

smluvní ujednání stran směřující k řešení případné náhrady škody.498 Taková smluvní ujednání 

jsou v zájmu stran, neboť oběma poskytnou jistotu ohledně toho, co mohou v případě porušení 

očekávat. V zájmu stran je rovněž i stanovit horní hranici náhrady škody, což Úmluva rovněž 

nezakazuje.499 

Problematika posuzování a interpretace takových smluvních ujednání není na první 

pohled jednoznačná. Posuzování jejich platnosti je vyloučeno z působnosti Úmluvy, proto se 

posoudí podle národního práva určeného podle kolizních norem.500 Na druhou stranu, Úmluva 

vylučuje použití národního práva pro posouzení nároku na náhradu škody.501 Cisár a Halla 

dovozují, že při výkladu limitačních ustanovení se bude postupovat podle Úmluvy a ustanovení  

                                                
492 Čl. 76 odst. 1 Úmluvy. 
493 Čl. 75 Úmluvy. 
494 Čl. 76 odst. 1 Úmluvy. 
495 Rozhodčí nález Rozhodčího tribunálu při Mezinárodní obchodní komoře, z roku 1995, sp. zn. 8128/1995. 
496 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 334 – 337, 338 – 340. 
497 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1081. 
498 CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, op. cit., s. 238. 
499 Čl. 6 ve spojení s Čl. 12 Úmluvy. 
500 Čl. 4 písm. a) Úmluvy. Vyplývá i z judikatury. POLÁČEK, B., Praktikum mezinárodního práva soukromého a 
práva mezinárodního obchodu, Praha: Wolters Kluwer, 2017, 336 s. ISBN 978-80-7552-770-7, s. 117. 
501 Úprava problematiky náhrady škody je v Úmluvě obsažena kompletně, proto je vyloučeno použití rozhodného 
vnitrostátního práva. CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. In: ROZEHNALOVÁ, N., 
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, op. cit., s. 238 – 239. 
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se budou interpretovat podle článku 7 odst. 2 pomocí obecných principů, ze kterých Úmluva 

vychází.502 K tomuto závěru se kloní i Schwenzer, která upřesňuje, že začlenění ujednání do 

smlouvy a následná interpretace má být v souladu s Úmluvou, avšak platnost těchto ujednání 

bude vždy otázkou aplikovatelného národního práva.503 

Smluvní strany mohou náhradu škody smluvně upravit v zásadě dvěma způsoby. 

V první řadě lze způsob náhrady škody ve smlouvě vymezit paušální částkou pro případ 

porušení konkrétní povinnosti. Do této kategorie spadají jak ujednání ohledně náhrady škody, 

tak i ujednání o smluvních pokutách.504 Taková ujednání jsou ve státech kontinentální právní 

kultury, na rozdíl od common law, posuzována jako platná a jsou tedy i vymahatelná.505 Pokud 

jsou však sjednané částky zjevně nepřiměřené, mohou je soudy či rozhodčí tribunály snížit.506 

Otázku, zda je konkrétní ujednání dostatečnou obranou proti konkrétnímu porušení smlouvy 

a zda je možné vedle ujednané náhrady škody (příp. smluvní pokuty) požadovat i jiný způsob 

nápravy, je vždy nutno posoudit případ od případu podle konkrétní smlouvy.507  

Druhým způsobem je stanovit limity náhrady škody.508 Lze sjednat maximální částku, 

která může být jako náhrada škody vyplacena,509 omezit možnost náhrady škody na určité typy 

porušení, jednání stran či určité druhy škod, a za určitých podmínek je možné úplně vyloučit 

právo na náhradu škody.510 Platnost takových ujednání musí být podle národního práva 

posuzována ve světle principu plné náhrady, ze kterého náhrada škody podle Úmluvy vychází. 

Smluvní strana nesmí být úplně zbavena všech nároků, vždy musí mít možnost uplatnit alespoň 

nějaký ochranný prostředek. Rovněž se nelze předem vzdát náhrady škody z úmyslného jednání 

                                                
502 CISÁR, I., HALLA, S. In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano 
či ne?, op. cit., s. 238 – 239. 
503 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1081 – 1082; Rozhodnutí OLG Zweibrücken, Spolková republika Německo, 
ze dne 31. března 1998, CLOUT case 272. 
504 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1081 - 1082. 
505 § 2048 a násl. občanského zákoníku, čl. 1231-5 francouzského občanského zákoníku; SCHWENZER, I. 
In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. 
cit., s. 1082. 
506 § 2051 občanského zákoníku, čl. 1231-5 francouzského občanského zákoníku; SCHWENZER, I. 
In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. 
cit., s. 1082. 
507 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1082. 
508 Tamtéž, s. 1083. 
509 CISÁR, I., HALLA, S., Problematika náhrady škody v CISG. In: ROZEHNALOVÁ, N., Úmluva OSN 
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – ano či ne?, op. cit., s. 238; SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., 
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 1081. 
510 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 1083. 
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či jednání v hrubé nedbalosti.511 K takovému závěru došel odvolací soud v Zweibrückenu 

v případu dodaní vadného ochranného vosku na hroznové víno, podle kterého nelze v souladu 

s německým právem, aplikovatelným na daný případ, ve smlouvě zcela vyloučit odpovědnost 

bez ohledu na stupeň zavinění.512 

  

                                                
511 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG), 4th ed., op. cit., s. 1083. 
512 Rozhodnutí OLG Zweibrücken, Spolková republika Německo, ze dne 31. března 1998, CLOUT case 272. 
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3. Uplatnění nároků kupujícím 
Pro to, aby mohly být kupujícímu zachovány výše popsané nároky, je zapotřebí, aby 

dodržel Úmluvou stanovený postup, provedl prohlídku zboží a řádně a včas oznámil 

prodávajícímu existenci vad. Z tohoto pravidla však existují výjimky, na základě kterých jsou 

nároky kupujícího zachovány, přestože nedodržel předepsaná pravidla reklamace. Tyto 

výjimky jsou popsány v poslední kapitole. 

 
3.1. Reklamační proces 

Reklamační proces pro řešení dodání vadného zboží dle Úmluvy lze rozdělit do tří fází. 

První z nich je prohlídka zboží, kterou je kupující povinen provést, druhou je oznámení vad 

prodávajícímu a třetí je volba a uplatnění nároku z vadného plnění.513 Úmluva nestanoví 

povinnost prodávajícího reklamaci zboží vyřídit. V případech, kdy stížnost kupujícího 

na nesplnění smluvní povinnosti nebude vyřízena, nezbývá kupujícímu než se se svými nároky 

obrátit na soud či rozhodčí tribunál. 

Občanský zákoník v tomto ohledu upravuje jen povinnost kupujícího oznámit 

prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si věc prohlédnout a vadu 

zjistit.514 Neoznámení vady způsobem předvídaným občanským zákoníkem má za následek 

případné nepřiznání nároku soudem.515 Francouzský občanský zákoník neobsahuje žádné 

ustanovení zakotvující povinnost kupujícího zkontrolovat zboží a oznámit prodávajícímu 

kontrolou či jinak zjištěné vady. Povinnost oznámit zjištění vad plyne z judikatury, podle které 

kupující ztratí své nároky plynoucí z vadného plnění, jestliže o existenci nesrovnalostí ihned po 

zjištění neinformuje prodávajícího.516 

Ačkoli Úmluva nepoužívá praxí zavedené rozlišování vad na zjevné a skryté, je odlišení 

těchto pojmů s ohledem na postup reklamace a zejména běh lhůty k jejímu uplatnění zásadní.517 

Reklamace právních vad nespadá do působnosti článků 38 a 39 Úmluvy, pro ně je stanoven 

zvláštní režim v článku 43 Úmluvy, proto bude tato problematika popsána ve zvláštní kapitole. 

 
 
 
 

                                                
513 KAPITÁN, Z., Reklamace a následky porušení smlouvy podle Vídeňské úmluvy. In: Právní fórum. Praha: 
ASPI a.s., 2008, 8, s. 321. ISSN 1214-7966. Dostupné z: ASPI. 
514 § 2112 občanského zákoníku. 
515 Tamtéž. 
516 SCHLECHTRIEM, P., WITZ, C., Convention de Vienne sur les Contrats de vente internationale 
de marchandises, op. cit., s. 149. 
517 KAPITÁN, Zdeněk. Reklamace a následky porušení smlouvy podle Vídeňské úmluvy, op. cit. 
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3.1.1. Prohlídka zboží 

Prohlídka zboží není podle Tichého povinností kupujícího, jedná se o jeho právo. Pokud 

však kupující toto právo nevykoná, může přijít o právo platně reklamovat vady zboží zjištěné 

po lhůtě pro reklamaci a z toho vyplývající nároky. Prohlídka však není podmínkou uplatnění 

reklamace, lze k ní tedy přistoupit, i když kupující zboží při převzetí nebo krátce poté 

nezkontroloval.518 Kupující však může o práva z vadného plnění přijít, pokud v důsledku 

neprovedené kontroly vady zboží včas neodhalí a uplyne mu lhůta pro uplatnění reklamace.519 

Na druhou stranu, pokud kupující uplatní reklamaci ve lhůtě, není relevantní, zda předtím 

provedl prohlídku zboží.520 Důkazní situace kupujícího však bude v takovém případě složitější. 

Účelem prohlídky zboží je zjistit, zda zboží odpovídá smlouvě, a tedy splňuje kritéria 

bezvadnosti, jak jsou vymezena v článku 35 Úmluvy. Zjišťuje se, zda zboží odpovídá 

specifikacím ve smlouvě, ujednané kvalitě, množství, soulad s předlohou či vzorkem, absence 

vad plynoucích z nevhodného či vadného balení.521 Kupující může provést prohlídku zboží 

u všech transakcí, nicméně z hlediska uplatnění reklamace je relevantní jen pokud zboží trpí 

zjevnými vadami. Skryté vady nejsou ze své podstaty zjistitelné prohlídkou zboží.522 

V případech, kdy lze vady zjistit jen užíváním zboží, není pro uplatnění nároků z vad 

neprovedení prohlídky relevantní.523 Prohlídka by měla být kupujícím provedena při všech 

dodávkách zboží – ať už se jedná o postupné dodávky, předčasnou či dodatečnou dodávku nebo 

dodávku náhradního zboží v souvislosti s předchozím uplatněním nároku na odstranění 

vadného plnění.524 

Kupující by měl prohlídku zboží provést v době co nejkratší. Tuto neurčitou formulaci 

použili autoři Úmluvy z toho důvodu, že předmětem mezinárodních obchodních transakcí může 

být zboží různého druhu, a proto nebylo vhodné stanovit jednotnou lhůtu pro provedení 

prohlídky.525 Z hlediska důkazního je pro kupujícího vhodnější provést prohlídku v okamžiku 

přechodu nebezpečí. Pokud prohlídku provede později a zjistí vady zboží, musí prokázat, že 

vady existovaly v okamžiku rozhodném pro určení odpovědnosti, tedy v okamžiku přechodu 

                                                
518 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 172 – 178. 
519 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 554. 
520 Tamtéž, s. 554. 
521 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 172 – 178. 
522 KAPITÁN, Zdeněk. Reklamace a následky porušení smlouvy podle Vídeňské úmluvy, op. cit. 
523 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 172 – 178. 
524 Tamtéž, s. 172 - 178. 
525 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 644. 
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nebezpečí.526 Zahrnuje-li smlouva i přepravu zboží, je možno prohlídku provést až po dodání 

zboží.527 

Úmluva počítá i se situací, kdy dojde k přesměrování dodávky a místo dodání zboží je 

změněno v průběhu přepravy, případně je zboží kupujícím znovu odesláno cílovému 

zákazníkovi. V takovém případě provede kupující prohlídku, až při dodání do nového místa 

určení.528 Praktickým příkladem je situace, kdy kupující zboží v průběhu přepravy dále prodá 

a přesměruje jej ke koncovému zákazníkovi. Účelem tohoto ustanovení je poskytnout 

kupujícímu reálnou možnost zboží řádně zkontrolovat a vzhledem k tomu, že taková adekvátní 

kontrola vyžaduje např. vyložení a vybalení zboží, je s ohledem na snížení nákladů vhodné 

tento okamžik odložit až na doručení zboží. Pro uplatnění tohoto postupu je však rozhodné, že 

kupující neměl možnost řádnou prohlídku provést až do okamžiku doručení zboží. Odvolací 

soud v Dřážďanech ve svém rozhodnutí shledal, že doba 2 měsíců, po kterou měl kupující zboží 

uskladněno, v daném případu komínové stříšky, než jej dále prodal, měla být pro kupujícího 

dostatečná pro řádné provedení prohlídky, a tudíž se na jeho situaci nevztahoval článek 38 odst. 

3 Úmluvy o pozdějším počátku běhu lhůty pro provedení prohlídky.529 Rovněž belgický 

obchodní soud v Hasseltu rozhodl, že kupující, který šest týdnů po dodání zboží dále prodal, 

měl dostatečný čas na provedení kontroly a zjištění, že označení velikostí na dodaných polo 

trikách je nesprávné a že ani vzhled zboží neodpovídá tomu, co bylo objednáno.530 Naopak 

v případu ohledně vadných zdravotnických nástrojů používaných při krevní transfúzi rozhodl 

švýcarský soud, že kupující, který dále prodal zboží nemocnici, jakožto cílovému zákazníkovi, 

sice měl dostatečný časový prostor pro provedení náležitých kontrol, nicméně vzhledem 

k tomu, že zboží muselo být až do okamžiku jeho použití uchováno ve sterilním prostředí, jej 

kupující nemohl vyložit ze zapečetěných boxů a kontrolu provést.531 

Podmínkou odložení počátku běhu lhůty pro provedení prohlídky rovněž je, že 

prodávající musel nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o možnosti přesměrování dodávky 

či dalšího odeslání zboží, a vzhledem k tomu měl předpokládat pozdější reklamaci vad. 

S ohledem na právní jistotu by měl kupující prodávajícího předem informovat o možnosti 

                                                
526 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 229. 
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POLÁČEK, B., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 184. 
529 Rozhodnutí OLG Dresden, Spolková republika Německo, ze dne 8. listopadu 2007, sp. zn. 9 U 68/07. 
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531 Rozhodnutí Obergericht Kanton Luzern, Švýcarsko, ze dne 8. ledna 1997, CLOUT case 192. 
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změny cílové destinace zboží, a tedy i prodloužení lhůty pro případnou reklamaci, souhlas 

prodávajícího s odložením prohlídky se však nevyžaduje.532 

Vzhledem k tomu, že Úmluva nestanoví jiný okamžik pro provedení prohlídky, lze 

dovodit, že obecně v Úmluvou neupravených případech, by měla být prohlídka provedena 

v okamžiku dodání.533 Přijatelnost doby, ve které je prohlídka uskutečněna se posuzuje 

podle okolností konkrétního případu.534 V běžných situacích, kdy je zboží určeno k užívání 

přímo kupujícím se považuje za přiměřené provést prohlídku během několika dní535 až jednoho 

týdne.536 Stejně tak by prohlídka neměla trvat nepřiměřeně dlouho u zboží podléhajícího rychlé 

zkáze a ani u sezónního zboží. Například ve sporu mezi italským prodávajícím a německým 

kupujícím ohledně květin, které měly kvést celé léto, avšak dle tvrzení kupujícího tuto kvalitu 

nesplnily, vyslovil soud názor, že v mezinárodním obchodu s květinami je na místě, aby 

kupující jednal již v den dodání zboží, vzhledem k jeho životnosti.537 I v tomto případě se 

přiměřenost posuzuje podle okolností případu, zejména druhu a množství zboží, technologické 

náročnosti kontroly, případně závažnosti vad, které by prohlídkou měly být odhaleny.538 

Prohlídka by dále měla být provedena rychle, má-li být dodané zboží dále zpracováváno 

a takové zpracování znemožní určení, zda bylo původní zboží bez vad.539 

Lhůta pro provedení prohlídky, aby jí zjištěné vady mohly být považovány za existující 

v době přechodu nebezpečí, počíná běžet okamžikem dodání zboží. Výjimkou jsou situace, kdy 

smlouva zahrnuje přepravu zboží. Je-li termín dodání stanoven časovým rozmezím, počíná 

lhůta běžet od okamžiku skutečného doručení. V případě předčasné dodávky je tento okamžik 

odložen až na řádný termín dodání, a to i když kupující předčasnou dodávku přijme. Bylo-li 

zboží doručeno na jiné místo, než bylo ujednáno, počíná lhůta k provedení prohlídky běžet 

v okamžiku dodání na místo dle smlouvy.540 

Způsob provedení kontroly není Úmluvou nijak vymezen. Základním principem je, že 

prohlídka musí být vhodná a rozumná. Považuje se za vhodnou, jestliže kupující může 

prohlídkou s vynaložením běžného úsilí zjistit, zda je dodané zboží v souladu se smlouvou či 

nikoli. Současně s tím je kupující povinen provést kontrolu jen do té míry, dokud je to 
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z hlediska poměru vynaložených nákladů a pravděpodobného výsledku kontroly pro něj 

rozumné.541 Měla by být provedena v souladu s mezinárodními zvyklostmi a standardy 

a s ohledem na konkrétní okolnosti, zejména na druh a množství zboží či místo a čas prohlídky. 

Režim prohlídky nepodléhá právnímu řádu v místě, kde je prováděna, ledaže by si strany toto 

právo zvolily. Při hromadných dodávkách postačuje provést kontrolu na vzorku zboží.542 

V případu vadných tablet na čištění vody zamítl soud návrhy kupujícího s tím, že vady 

u takového generického zboží mohly být zjištěny náhodným otestováním několika vzorků 

a kupující měl takové kontroly provést ihned po převzetí zboží.543 Jestliže by testování vzorku 

znamenalo narušení zboží, je žádoucí nejprve přistoupit ke kontrole vizuální, případně provést 

vhodná měření. Až pokud takový postup zakládá pochybnost o kvalitě zboží, je možné 

přistoupit k provedení hlubších testů i za cenu zničení testovaného vzorku.544 Například ve 

sporu mezi dánským prodávajícím a ruským kupujícím ohledně dodávky makrel, které dle 

ruských kontrolních orgánů nebyly vhodné ke konzumaci, shledal dánský soud, že kupující měl 

řádně zkontrolovat datum výroby na obalech zboží a poté, vzhledem k tomu, že se jednalo 

o zboží určené k lidské spotřebě a data uvedená na obalech zakládala pochybnost o jeho 

nezávadnosti, provést náhodnou kontrolu vzorků.545 Rovněž v případu dodání bavlněných látek 

nedostatečné kvality, rozhodl německý soud, že kupující měl provést jednoduchou kontrolu 

zboží při převzetí dodávky a vzhledem k pochybnostem o kvalitě, které by taková kontrola měla 

v kupujícím vyvolat, měl dále přistoupit k rozsáhlejším testům, provedeným znalcem v daném 

oboru.546 

Zda je způsob provedení prohlídky vhodný se posuzuje zejména podle objektivních 

kritérií, nicméně i některá subjektivní kritéria jsou relevantní, jsou-li nebo měla-li být 

prodávajícímu známa, např. nedostatek zkušeností či odborných znalostí kupujícího, nebo 

nedostatečná infrastruktura pro řádné provedení kontroly. Od kupujícího se nevyžaduje 

vynaložení neúměrného úsilí k odhalení potenciálních vad zboží, ale má-li odpovídající znalosti 

či zkušenosti, předpokládá se, že provede důkladnou kontrolu zboží. Rovněž existuje-li hrozba 

následné škoda velkých rozměrů, je potřeba provést prohlídku zboží důsledněji než v běžných 

                                                
541 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 560; Rozhodnutí OLG Köln, 
Spolková republika Německo, ze dne 21. ledna 2007, sp. zn. 19 U 11/07. 
542 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 172 – 178. 
543 Rozhodnutí OLG Köln, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 2006, CISG-online 1406. 
544 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 643. 
545 Rozhodnutí Sø og Handelsretten, Dánsko, ze dne 31. ledna 2002, CLOUT case 997. 
546 Rozhodnutí LG Aschaffenurg, Spolková republika Německo, ze dne 20. dubna 2006, CISG-online 1446. 



 75 

případech.547 Pro rozsah prohlídky může být rovněž důležitý obchodní vztah mezi stranami. 

Spolupracují-li spolu obchodníci delší dobu a bylo-li dodávané zboží vždy v souladu se 

smlouvou, neočekává se od kupujícího zevrubná kontrola.548 

Strany si mohou způsob prohlídky smluvně upravit. V zásadě si strany sjednávají tři 

způsoby provedení kontroly, a to: (i) výhradně kupujícím dle jeho úvahy, (ii) ve spolupráci 

s prodávajícím, a (iii) třetí, nezávislou osobou.549 Ve smlouvách jsou dále často ujednání 

ohledně doby, po kterou má být prohlídka provedena, počtu vzorků, které mají být 

kontrolovány, nebo specifikace ohledně zkušebního provozu.550 Platnost takových ujednání se 

posuzuje podle rozhodného národního práva.551 Problematická mohou být ujednání stanovující 

velmi krátkou nebo velmi dlouhou lhůtu pro provedení kontroly, neboť zakládají významnou 

nerovnováhu mezi stranami. Dle Krölla se za nepřiměřené považuje ujednání o velmi krátké 

lhůtě, která se vztahuje i na skryté vady, a na druhou stranu, dlouhá lhůta pro provedení kontroly 

stanovená v obecných obchodních podmínkách kupujícího je rovněž nepřijatelná.552 Smluvní 

ujednání ohledně času jsou rovněž v praxi velmi častá.553 Upravení těchto postupů ve smlouvě 

má spolu s praxí mezi stranami nebo relevantními obchodními zvyklostmi přednost před 

ujednáními Úmluvy. Výše popsaná kritéria hodnocení, zda byla splněna časová podmínka nebo 

zda byla prohlídka provedena v dostatečném rozsahu a vhodným způsobem, se tedy použijí 

subsidiárně.554 

 
3.1.2. Oznámení vad 

Podmínkou zachování nároku z vadného plnění je oznámení existence vad a jejich 

povahy prodávajícímu v přiměřené době po jejich zjištění kupujícím.555 Notifikační povinnost 

se vztahuje na všechny druhy faktických vad, 556 tedy jak nedostatků ohledně smluvených 

vlastností, tak i třeba množstevních nesrovnalostí.557 Občanský zákoník s oznamovací 
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povinností rovněž počítá,558 a dokonce stanoví, že oznámení vady je podmínkou přípustnosti 

uplatnění práva z vadného plnění u soudu.559 Pro srovnání, taková povinnost z francouzského 

občanského zákoníku neplyne.560 

Pojem přiměřené doby je častým předmětem výkladu soudů, nicméně jejich závěry 

nejsou jednotné.561 Vždy je potřeba lhůtu posuzovat podle okolností konkrétního případu, 

Kapitán však zobecňuje, že by se měla pohybovat v řádech několika dnů a neměla by být delší 

než několik málo týdnů.562 Přiměřenost se zkoumá s ohledem na všechny, subjektivní 

i objektivní, okolnosti případu. V úvahu připadají zejména faktory jako charakteristické znaky 

a vlastnosti zboží, jeho množství, náročnost prohlídky, snadnost zjištění vad, úmysl kupujícího 

dál zboží zpracovat či prodat. Rovněž je třeba vzít ohled na osobní a obchodní poměry 

kupujícího, velikost jeho společnosti, profesionalitu či zkušenosti v dané oblasti.563 

Základním faktorem posuzování přiměřenosti lhůty je druh zboží. Jedná-li se o zboží 

podléhající rychlé zkáze, měla by být reklamace uskutečněna okamžitě, v řádech několika 

hodin či dnů. Reklamace ovoce nizozemským kupujícím po 14 dnech od předání první dodávky 

a po 4 dnech od předání druhé dodávky byla soudem označena za opožděnou.564 Odvolací soud 

v Aix-en-Provence v rozhodnutí sporu ohledně zkažených citrusů shledal lhůtu 48 hodin pro 

uplatnění reklamace, sjednanou mezi stranami, jako přiměřenou.565 Odvolací soud v Kolíně nad 

Rýnem ve sporu mezi španělským prodávajícím a německým kupujícím ohledně dodávky 

brambor, které vykazovaly několik různých defektů, rozhodl, že v případě zboží podléhajícího 

rychlé zkáze je třeba oznámit prodávajícímu vady do 24 hodin od převzetí zboží.566 

Rovněž reklamace sezónního zboží by měla proběhnout co nejrychleji, aby měl 

prodávající reálnou možnost smlouvu splnit a aby mohlo být dané zboží v sezóně prodáno. 

Například rakouský Nejvyšší soud ve sporu z kupní smlouvy na dodávku trekingové obuvi mezi 

italským prodávajícím a rakouským kupujícím rozhodl, že u sezónního zboží je třeba 

postupovat rychle, a nejsou tedy dány podmínky pro zkrácení standardní lhůty 14 dní, kterou 
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rakouské soudy používají jako výchozí s tím, že ji mohou, s ohledem na zvláštní okolnosti 

případu, prodloužit.567 

U zboží trvanlivějšího charakteru se považuje za přiměřenou lhůta do jednoho měsíce 

a u složitějšího technického zboží, jako jsou např. různé stroje, může lhůta dosahovat dokonce 

několik měsíců.568 Například francouzský Kasační soud považoval za přiměřenou ve sporu 

mezi francouzským kupujícím a německým prodávajícím o reklamaci plechových desek lhůtu 

v délce dvou měsíců a dvou dnů.569  

Pro posuzování přiměřenosti z hlediska snadnosti zjištění vady platí přímá úměra – čím 

snadněji lze vadu zjistit, tím kratší je lhůta pro její oznámení prodávajícímu.570 Reklamaci 

uplatněnou 23 dní po převzetí zboží kupujícím v případě, kdy se jednalo o snadno zjistitelnou 

vadu, považoval soud za včasnou. V daném případu se jednalo o smlouvu na dodávku 

sportovního oblečení mezi francouzským prodávajícím a italským kupujícím. Vada zboží 

spočívala v tom, že velikosti vyznačené na zboží odpovídaly francouzským velikostem a nikoli 

italským, jak si strany ujednaly ve smlouvě, a oblečení bylo v důsledku toho příliš velké.571 

Jestliže kupující zamýšlí zboží dále zpracovat, prodat nebo s ním provést úkony, které 

by mohly zmařit určení, zda za vadu zboží odpovídá prodávající, je rovněž potřeba jako 

přiměřenou považovat lhůtu velmi krátkou.572 Například v případu reklamace stromků 

dodaných nizozemským prodávajícím německému kupujícímu shledal nizozemský odvolací 

soud za přiměřenou lhůtu 6 dní, obsaženou ve všeobecných obchodních podmínkách 

prodávajícího. Zásadním faktorem pro rozhodnutí o délce lhůty byla skutečnost, že bylo 

pravděpodobné, že stromky budou uskladněny spolu s jinými od jiných výrobců, a v důsledku 

toho by později nebylo možné zjistit, který z prodávajících vadné stromky dodal.573 

Některé soudy a nauka se začaly klonit k názoru, že je vhodné vzhledem k právní jistotě 

stanovit konkrétní lhůtu, která se použije obecně v každém případě, kdy daný spor nevykazuje 

žádné zvláštní faktory, jež by měly být při určení přiměřené lhůty zohledněny. Za vhodnou je 

zejména německými soudy považována lhůta jednoho měsíce.574 Prvním rozhodnutím, které 

bylo následováno dalšími, bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu SRN ve sporu o vadném stroji na 

                                                
567 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof, Rakousko, ze dne 27. srpna 1999, CLOUT case 423; KRÖLL, S. In: KRÖLL, 
S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): 
a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 606. 
568 SVOBODOVÁ, K., Přiměřená doba podle čl. 39 odst. 1 Vídeňské úmluvy, op. cit. 
569 Rozhodnutí Cour de Cassation, Francie, ze dne 26. května 1999, CLOUT case 315. 
570 SVOBODOVÁ, K., Přiměřená doba podle čl. 39 odst. 1 Vídeňské úmluvy, op. cit. 
571 Rozhodnutí Tribunale Civile Cuneo, Itálie, ze dne 31. ledna 1996, sp. zn. 45/96. 
572 SVOBODOVÁ, K., Přiměřená doba podle čl. 39 odst. 1 Vídeňské úmluvy, op.cit. 
573 Rozhodnutí Hof 's-Hertogenbosch, Nizozemí, ze dne 2. ledna 2007, CLOUT case 828. 
574 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 606. 
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výrobu vlhčených ubrousků.575 Stejnou, ve standardních případech aplikovatelnou lhůtu 

jednoho měsíce, považuje za přiměřenou i belgická576 či švýcarská judikatura.577 

Úmluva tuto lhůtu limituje na 2 roky od doby předání zboží kupujícímu.578 Cílem je 

dosáhnout efektivního plnění smluv a přimět kupujícího starat se o svá práva včas.579 Zároveň 

je tímto pravidlem stanovena jasná a konkrétní doba, odkdy si prodávající může být jistý, že na 

něm kupující nebude moci legitimně vymáhat nároky z případného vadného plnění. Tato 

maximální lhůta se aplikuje vždy, je-li přiměřená lhůta podle článku 39 odst. 1 Úmluvy delší 

než 2 roky.580  

Strany si mohou ujednat i kratší lhůtu581 za podmínky, že takové ujednání bude 

respektovat princip dobré víry.582 Konkrétní vymezení lhůty může rovněž vyplývat z praxe 

stran nebo obchodních zvyklostí v daném odvětví.583 V případu reklamace stromků 

nizozemským kupujícím byla lhůta pro reklamaci v délce 6 pracovních dní sjednána 

ve všeobecných obchodních podmínkách, které byly součástí kupní smlouvy.584 

Lhůta je zachována, odešle-li kupující oznámení tak, aby do okamžiku jejího konce bylo 

doručeno prodávajícímu. Skutečnost, že prodávajícímu ve skutečnosti nebylo doručeno včas 

nebo dokonce vůbec, není v tomto ohledu relevantní, neboť kupující není odpovědný za ztrátu 

či zpoždění zásilky.585 Objektivní lhůta dvou let stanovená Úmluvou je naukou často 

kritizována, zejména je dle ní nedostatečná v transakcích jejichž předmětem je zboží s delší než 

dvouletou životností.586 

Počátek běhu lhůty se liší podle toho, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté. 

V případě vad zjevných navazuje na zjištění vady při prohlídce zboží, případně uplynutí lhůty 

pro její provedení, nebyla-li prohlídka provedena.587 Nizozemský soud ve sporu mezi řeckým 

prodávajícím a nizozemským kupujícím ohledně vadných vodních melounů shledal, že pokud 
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byla prohlídka provedena, navazuje lhůta pro uplatnění reklamace na tento okamžik, a to bez 

ohledu na to, zda byla vada zboží odhalena či nikoli.588 Pro vady skryté počíná lhůta běžet od 

okamžiku, kdy kupující vadu zjistil nebo zjistit měl.589 

Úmluva nestanoví zvláštní formální požadavky oznámení, což vyrovnává pozici 

kupujícího, jehož právo na řádné uplatnění reklamace je časově omezeno.590 Avšak obsah 

oznámení by měl obsahovat konkrétní popis povahy a rozsahu vad591 a měl by z něj být patrný 

zájem kupujícího na jejich odstranění.592 Abstraktní či paušální vymezení vytýkaných vad nelze 

považovat za dostatečné, informace o vadách musí být odůvodněna skutkovými tvrzeními. 

Například u množstevních vad je třeba uvést konkrétní množství chybějícího zboží.593 Cílem je 

umožnit prodávajícímu na uplatněnou reklamaci reagovat a přijmout vhodná opatření k nápravě 

nežádoucího stavu.594 Prodávající by měl z oznámení alespoň zhruba pochopit, v čem kupující 

shledává vadu zboží,595 a měl by mít možnost posoudit opodstatněnost požadovaných nároků596 

a případně podniknout nezbytné kroky k nápravě nežádoucího stavu. V případu reklamace 

tiskařského stroje soud upřesnil, že popis vad by měl být natolik konkrétní, aby si prodávající 

mohl představit konkrétní druh a rozsah vady a mohl přistoupit ke konkrétním krokům 

směřujícím k nápravě, např. vyslat vlastního technika k posouzení vad či opravení stroje, 

nabídnout výměnu zboží nebo si případně zajistit důkazy pro soudní spor s kupujícím.597 

Jestliže kupující v oznámení vad vytkne jen to, že prodávající nesplnil smlouvu, porušil své 

povinnosti, nebo zboží není v souladu se smlouvou,598 je nižší kvality, nebo že musí být 

opraveno, nemůže prodávající posoudit, jak takovou reklamaci vyřídit.599 Odvolací soud ve  
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Frankfurtu nad Mohanem v případu reklamace vadné obuvi německým kupujícím u italského 

prodávajícího rozhodl, že způsob, jakým kupující vady zboží popsal nebyl dostatečně určitý. 

Kupující v dopise, spolu s oznámením úmyslu odstoupit od smlouvy, uvedl, že všechny modely 

vykazují vady a že zpracování kůže na nich není jednotné.600  

Vykazuje-li zboží více vad různého charakteru, je zapotřebí popsat každou z nich.601 

Pokud je předmětem smlouvy zboží, u kterého je k odhalení vad zapotřebí vyšší odbornost, 

avšak kupující takovými schopnostmi nedisponuje, stačí, když v oznámení prodávajícímu jen 

popíše projevy vady.602 V případě, že oznámení vad není pro prodávajícího srozumitelné, může 

se prodávající obrátit na kupujícího s upřesňujícími dotazy.603 Ve sporu mezi německým 

kupujícím a italským prodávajícím ohledně dodávky rostlin shledal německý soud, že bylo 

dostatečné, když kupující v oznámení vad popsal vždy vadu ve vztahu ke všem rostlinám 

jednoho druhu a blíže nespecifikoval např. konkrétní kusy, které byly takovou vadou postiženy. 

Soud v tomto rozhodnutí vyslovil názor, že v takovém případě je namístě očekávat od 

prodávajícího, že sám zahájí šetření potřebné k upřesnění vad.604 

Účinky oznámení nezávisí na tom, zdali došlo prodávajícímu, jestliže jej kupující zaslal 

vzhledem k okolnostem vhodnými prostředky.605 Kupující tedy nenese rizika ztráty nebo 

zpoždění oznámení, jestliže pro něj použije přiměřené prostředky. Těmi se rozumí zejména 

adresování oznámení správné osobě. Tou může být jak sám prodávající, tak i jeho obchodní 

zástupce či zaměstnavatel.606 Situace obchodního zástupce prodávajícího v tomto ohledu není 

jednoznačná. Za způsobilého přijmout (resp. být adresátem) reklamace zboží jej lze považovat 

jen tehdy, zahrnuje-li jeho oprávnění i fázi výkonu smlouvy a nikoli jen její uzavření. Otázku, 

zda je konkrétní osoba oprávněna přijímat reklamace, je potřeba zodpovědět podle rozhodného 

národního práva.607  

Oznámení může být zasláno e-mailem, faxem, nebo dokonce učiněno ústně či 

telefonicky, z hlediska důkazního je však vhodné mít o uskutečnění oznámení písemné 
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potvrzení.608 Princip bezformálnosti se však uplatní jen v případě, kdy ani jedna ze smluvních 

stran nemá sídlo ve státě, který učinil prohlášení podle článku 96 Úmluvy.609 

 V důsledku včasného nebo úplného neoznámení vad zanikají práva kupujícího 

z vadného plnění.610 Tento přísný režim zmírňuje článek 44 Úmluvy, podle kterého nezaniká 

právo kupujícího na slevu z kupní ceny a náhradu škody s výjimkou ušlého zisku, jestliže 

kupující oznámení neučinil z omluvitelných důvodů.611 Za omluvitelný důvod lze považovat 

dobu svátků, nemoc či úraz kupujícího, případně nedostatek jeho znalostí, pro který nemohl 

včas vyhodnotit závažnost problému.612 Kupující neztrácí svá práva plynoucí z vadného plnění 

ani tehdy, když prodávající promine nedostatky reklamace, zejména jestliže přijme opožděné 

oznámení o vadách nebo oznámení, které není dostatečně určité.613 

Ustanovení Úmluvy ohledně oznámení vad prodávajícímu je ustanovením 

dispozitivním, strany jej tedy mohou zcela vyloučit, nebo si stanovit přesný postup reklamace 

či modifikovat dobu, do kdy musí být prodávajícímu existence a podstata vad oznámena.614 

Strany si mohou ujednat i konkrétní formu, v jaké má být oznámení vad učiněno.615 Rovněž 

jsou přípustná ujednání odlišných následků řádného neuplatnění reklamace, než jaké předvídá 

Úmluva.616 Platnost takových ujednání se posuzuje podle rozhodného národního práva.617 

 
3.1.3. Reklamace právních vad 

Obdobně jako je tomu v případě faktických vad, stanoví Úmluva povinnost kupujícího 

oznámit prodávajícímu povahu práva nebo nároku třetí osoby ke zboží, a to v přiměřené lhůtě 

poté, co se o takovém právu nebo nároku dozvěděl.618 Účel je i zde stejný, a to zefektivnit 

a urychlit proces řádného plnění smluv a přimět kupujícího, aby se řádně a včas staral o svá 
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práva.619 Oznamovací povinnost se vztahuje jak na práva a nároky třetích osob obecně, tak i na 

ty plynoucí z ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví.620 

Na rozdíl od reklamace faktických vad Úmluva nestanoví kupujícímu povinnost 

provádět kontrolu, zda ke zboží nemají práva nebo nároky třetí osoby.621 Z praktického hlediska 

je totiž nepravděpodobné, že by prohlídkou zboží bylo možné právní vady zboží odhalit.622 

I přesto však lze z pravidla ohledně počátku reklamační lhůty dovodit, že kupující by měl dbát 

o svá práva a měl by brát v úvahu okolnosti, které naznačují existenci práv či nároků třetích 

osob. Kromě projevů vůle těchto osob můžou takové okolnosti plynout z dokumentů ke zboží 

nebo z jeho označení.623 

Přiměřenost lhůty se posuzuje individuálně s ohledem na okolnosti každého případu. 

Lhůta by neměla být neúměrně dlouhá, nicméně by měl být kupujícímu poskytnut dostatek času 

na to, aby zvážil danou situaci a její právní důsledky.624 Mezi relevantní faktory pro posuzování 

přiměřenosti lze zařadit povahu, rozsah práv či nároků nebo počet třetích osob s takovými právy 

nebo nároky.625 Roli hraje i skutečnost, zda třetí osoba již podnikla kroky k uplatnění svých 

práv, případně v jaké fázi se takové uplatňování nachází. Lhůtu pro oznámení právních vad 

zkracuje i případné odebrání držby věci kupujícímu nebo jeho hrozba.626 Vzhledem k tomu, že 

prodávající musí řešit reklamaci ohledně práva či nároku třetí osoby a kupující nemusí 

dokazovat existenci či opodstatněnost práv a nároků třetích osob, bude dle Tichého tato lhůta 

zpravidla kratší než lhůta pro oznámení právních vad.627 Kröll a Schwenzer však shodně 

konstatují, že obecná lhůta jednoho měsíce vztahující se na faktické vady, je použitelná i pro 

reklamaci vad právních.628 Lhůta počíná běžet okamžikem, kdy se kupující dozvěděl, nebo měl 

dozvědět o právních vadách.629 Formulace „kdy se měl dozvědět o právních vadách“ směřuje 

na případy, kdy průměrný rozumný kupující v dané situaci nemůže ignorovat okolnosti 

                                                
619 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 199 – 202. 
620 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 707. 
621 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 199 – 202. 
622 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 652. 
623 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 199 – 202. 
624 Rozhodnutí BGH, Spolková republika Německo, ze dne 11. ledna 2006, CLOUT case 822. 
625 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 199 – 202. 
626 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 708. 
627 OTT, F., MATTEY, P., Le commerce international des marchandises, op. cit., s. 164. 
628 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 656; SCHWENZER, I. In: 
SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th ed., op. 
cit., s. 709. 
629 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 199 – 202. 
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nasvědčující existenci práv či nároků třetích osob.630 Úmluva pro případy právních vad 

nestanoví maximální lhůtu pro uplatnění reklamace, jako je tomu u faktických vad. Kupující 

tedy může uplatnit reklamaci a práva plynoucí z vadného plnění až do okamžiku promlčení.631 

Obsahem oznámení by měl být popis práv a nároků tvrzených třetími osobami a jejich 

povahu. Prodávající by měl být rovněž informován i o krocích směřujících k uplatnění nebo 

vymožení práva či nároku, které třetí osoba podnikla.632 Kupující nemusí prokazovat 

oprávněnost takových nároků, je na prodávajícím požadovat jejich prokázání po třetích 

osobách, proto by mělo být součástí oznámení i jméno a kontakt na takové osoby. Ohledně 

formy platí princip neformálnosti jako pro oznamování faktických vad.633 

V případě neoznámení právních vad prodávajícímu, platí pro kupujícího stejné 

následky, jako v případě neoznámení vad faktických. Kupující tedy ztrácí své nároky plynoucí 

z vadného plnění. Rovněž se na právní vady vztahuje ustanovení článku 44 Úmluvy, podle 

kterého kupující neztrácí právo na slevu z kupní ceny a náhradu škody, s výjimkou ušlého 

zisku, v případě, že potřebné oznámení o vadách neučinil z omluvitelných důvodů.634 

 
3.2. Výjimky ze zániku práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího 

za vadu zboží 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, kupující ztrácí práva plynoucí z vadného plnění 

v důsledku toho, že neuplatnil řádně a včas reklamaci, jak stanoví články 39 a 43 Úmluvy. 

Z tohoto pravidla však existují výjimky, obě se shodně uplatní na vady faktické i právní. První 

z nich se uplatní v situaci, kdy prodávající věděl o tom, že jím dodané zboží trpí vadami, a tedy 

jednal v rozporu s principem dobré víry. Druhá z nich se vztahuje na případy, kdy kupující 

nesplnil podmínky včasné reklamace z omluvitelných důvodů. 

Kromě toho mohou práva kupujícího zaniknout v důsledku uplynutí promlčecí lhůty. 

Tato problematika však není Úmluvou řešena a řídí se rozhodným národním právem, proto se 

jí tato práce nevěnuje. 

 
3.2.1. Zachování práv kupujícího z důvodu špatné víry prodávajícího 

Princip dobré víry je jedním ze základních principů, na kterých je Úmluva vystavena 

a kterým se mají smluvní strany v mezinárodním obchodě vždy řídit. Tento princip se promítá 

                                                
630 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 709. 
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634 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 233. 
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do mnohých ustanovení Úmluvy, a to včetně článku 40,635 podle kterého se prodávající nemůže 

dovolávat zániku práv kupujícího, protože nedodržel předepsaný postup reklamace, jestliže 

jsou vady, jimiž zboží trpí, důsledkem skutečností, o jejichž existenci prodávající věděl nebo 

nemohl nevědět, a jestliže takové skutečnosti kupujícímu nesdělil.636 Předpoklady uplatnění 

této výjimky jsou tedy tři: (i) existence vad ve smyslu článku 35 odst. 1 a 2 Úmluvy, (ii) znalost 

okolností svědčících o vadě zboží nebo hrubá nedbalost v tomto ohledu ze strany prodávajícího, 

a (iii) neznalost těchto skutečností na straně kupujícího.637 Ve vztahu k právním vadám 

obsahuje Úmluva téměř totožné pravidlo v článku 43 odst. 2.638 

Klíčovým pojmem pro aplikaci této výjimky je buď znalost prodávajícího týkající se 

relevantních skutečností, anebo hrubá nedbalost z jeho strany. Znalost se musí vždy vztahovat 

k danému zboží a konkrétní namítané vadě. Jestliže si je prodávající vědom početních 

nedostatků dodaného zboží, nezakládá to jeho znalost ohledně nedostatků na kvalitě.639 

Rozhodné pro posouzení, zda prodávající jednal v hrubé nedbalosti jsou dva základní faktory. 

Prvním z nich je druh vady, zejména zda se jedná o vadu zjevnou, a její rozsah. Pokud 

prodávající dodal zcela jiné zboží (aliud), jedná se o hrubou nedbalost z jeho strany, jestliže 

takovou nesrovnalost přehlédl. Například v případu, kdy prodávající zabalil a odeslal 

kupujícímu jiné zboží, než bylo ujednáno a než bylo uvedeno na nákladním listu (v důsledku 

čehož zboží neprošlo celní kontrolou), soud shledal, že prodávající si takové chyby musel být 

vědom.640 Do této kategorie rovněž spadají významné množstevní odchylky. K takovému 

hodnocení dospěl i slovinský soud ve sporu mezi slovinským prodávajícím a německým 

kupujícím, kdy prodávající dodal namísto 119 kusů dveří, jak bylo sjednáno, jen 22 kusů.641 

Druhým faktorem je role prodávajícího v rámci konkrétního obchodního vztahu. Toto 

hledisko bude významné zejména v posuzování hrubé nedbalosti ve vztahu ke kvalitativním 

vadám zboží.642 V situaci, kdy je prodávající výrobcem zboží a přehlédl zjevné vady, které jsou 

při vynaložení běžné pečlivosti zjistitelné povrchní kontrolou nebo standardním testem, nebo 

kdy dodal zboží zjevně nepoužitelné, jednal prodávající v hrubé nedbalosti. Rovněž se 
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předpokládá znalost prodávajícího v případech, kdy se snaží vady zakrýt,643 nebo v případech, 

kdy trpí vadami dříve vyrobené zboží ze stejné produkce.644 Za zcela zjevnou vadu shledal 

rozhodčí tribunál nesoulad certifikátů potvrzujících kvalitu zboží se smluvními ujednáními. 

V kupní smlouvě mezi ukrajinským kupujícím a prodávajícím z USA bylo ujednáno, že 

maximální úroveň obsahu určité látky nepřesáhne hranici 9,5 %, a že dodržení tohoto ujednání 

bude stvrzeno certifikátem kvality. Certifikát, který prodávající dodal, však uváděl obsah dané 

látky ve výši 10,5 %.645 V případu rozbitého tiskařského stroje rovněž shledal rozhodčí tribunál, 

že kupující nemohl přijít o svá práva z vadného plnění v důsledku pozdní reklamace, neboť 

prodávající si musel být vědom nesouladu zboží se smlouvou již v době distribuce zboží 

kupujícímu. V daném případu prodávající nahradil jednu součástku stroje a neinformoval 

kupujícího o tom, jak má tuto součástku správně instalovat. V důsledku toho byla kupujícím 

instalována špatně a stroj přestal po 4 letech od dodání fungovat.646 V případu pozdní reklamace 

vadných hřídelí rozhodl francouzský Kasační soud, že skutečnost, že prodávající (a výrobce 

zboží v jedné osobě) dodal hřídele jiného složení než bylo ujednáno, a v rozporu se smlouvou 

nepředložil spolu s poslední dodávkou certifikát o složení a kvalitě zboží, je nutno považovat 

za svědčící o znalosti prodávajícího ve vztahu k namítaným vadám.647 

Jestliže je prodávající v rámci obchodního vztahu jen prostředníkem v prodeji zboží 

mezi výrobcem a kupujícím, jedná v hrubé nedbalosti jen tehdy, existuje-li v rozhodném 

okamžiku podezření, že zboží může být vadné. Za indikátory vad považuje Kröll zprávy 

o vadách zboží zveřejněné v odborném tisku nebo předchozí stížnosti jiných zákazníků 

ve vztahu ke stejnému druhu zboží. Vědomost okolností zaměstnanci je prodávajícímu 

přičítána.648 

Ohledně rozhodného okamžiku pro posouzení, zda je možné aplikovat výjimky 

podle článku 40 Úmluvy se nauka neshoduje. Podle Tichého je takovým okamžikem předání 

zboží k dispozici kupujícímu.649 Kröll i Schwenzer však tento přístup odmítají a za rozhodnou 
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považují okamžik, kdy kupujícímu uplyne lhůta pro uplatnění reklamace.650 Kröll argumentuje 

tím, že účelem reklamace vad je podat o nich informaci prodávajícímu. Jestliže prodávající 

o existenci dané vady v době pro uplatnění reklamace věděl, je postup podle článku 39 Úmluvy 

nadbytečný.651 S tímto závěrem se ztotožňuji, neboť právě odpuštění povinnosti kupujícího 

oznámit vady prodávajícímu v případě, že o nich prodávající již věděl, považuji za smysl článku 

40 Úmluvy. 

Poslední podmínkou pro uplatnění této výjimky je neznalost vad kupujícím. Prodávající 

by měl v souladu s principem dobré víry o skutečnostech, v nichž spočívá vada zboží, 

informovat kupujícího.652 Jestliže tak prodávající učiní v okamžiku uzavírání smlouvy, není 

podle Úmluvy za takové vady odpovědný.653 Například odvolací soud v Düsseldorfu vzal ve 

svém rozhodnutí za dostačující, když prodávající informoval kupujícího o jiných rozměrech 

ocelových plátů, než jaké byly původně objednány, ve faktuře, jejíž doručení kupující potvrdil 

a proti změně parametrů zboží nic nenamítl.654 Informaci o odchylkách oproti objednávce 

obsaženou ve faktuře zaslané kupujícímu rovněž uznal za přiměřenou i odvolací soud 

v Rostocku ve sporu mezi francouzským prodávajícím a německým kupujícím ze smlouvy na 

dodávku mraženého zboží.655  

V případě, kdy prodávající informuje kupujícího o vadách zboží v období po uzavření 

smlouvy do okamžiku převzetí zboží, není kupující zproštěn povinnosti podle článku 39 

Úmluvy.656 Povinnost oznámit prodávajícímu vady, o kterých v daném případě již prodávající 

ví, se může jevit jako nadbytečná, nicméně v souladu s principem dobré víry je na místě 

po kupujícím požadovat, aby prodávajícího informoval o tom, zda zboží přijímá i s vadami či 

nikoli.657 Jestliže prodávající kupujícího informuje jen o hrozbě vady, je rozumné po kupujícím 

požadovat oznámení vad, jestliže takovou vadu zjistí.658 
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Pro zachování práv kupujícího z vadného plnění spočívajícího v právních vadách 

lpících na zboží se na rozdíl od vad faktických vyžaduje znalost prodávajícího ohledně práv či 

nároků třetích osob. Tato znalost musí zahrnovat i konkrétní třetí osobu,659 nevyžaduje se však, 

aby měl prodávající povědomí o konkrétních krocích podniknutých třetí osobou vůči 

kupujícímu.660 Vzhledem k průkazní náročnosti toho, jaké informace prodávající v rozhodný 

okamžik měl, se nevyžaduje, aby prodávající znal detaily ohledně práva či nároku třetí osoby. 

Za rozhodný okamžik se i u právních vad považuje okamžik, kdy kupujícímu uplyne přiměřená 

lhůta pro oznámení vad.661 

 
3.2.2. Zachování práv kupujícího z omluvitelných důvodů 

Článek 44 Úmluvy také zmírňuje následky pozdního uplatnění reklamace.662 Kupující 

není zbaven všech svých nároků z vadného plnění tehdy, pokud mu v uplatnění řádného 

reklamačního postupu bránila omluvitelná překážka.663 

Jedná se tedy o situaci, kdy kupující buď neuplatnil reklamaci vůbec, ale i o případy, 

kdy nebyla uplatněna včas, nebo kdy popis vad v oznámení prodávajícímu nebyl dostatečně 

určitý. Výjimka zahrnuje i situaci, kdy kupující opomenul provést prohlídku, nebo ji neprovedl 

řádně či včas, a v důsledku toho zmeškal lhůtu k uplatnění reklamace.664  

Výjimka se však nevztahuje na případy, kdy kupující uplatní reklamaci po uplynutí 

maximální dvouleté lhůty.665 To však platí jen pro reklamaci faktických vad, neboť na právní 

vady se maximální dvouletá lhůta nevztahuje.666 

Rozhodným pojmem pro aplikaci této výjimky je omluvitelnost. Zda lze konkrétní 

opominutí povinností odpustit průměrnému kupujícímu v obchodním styku se posuzuje 

měřítkem přiměřenosti. Porovnává se závažnost nedodržení reklamačního postupu a rozsah 

následků pro kupujícího. Situace, kdy by kupující přišel o všechna práva z vadného plnění, by 

byla nepřiměřená, jestliže porušení povinností kupujícího v rámci reklamačního procesu bylo 

zanedbatelné.667 Za porušení menšího významu lze považovat oznámení vad krátce po uplynutí 

lhůty, nedostatečně specifický popis vad ve včas odeslaném oznámení, nebo atypičnost 

                                                
659 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 202. 
660 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 710. 
661 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 657. 
662 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K., Právo mezinárodního obchodu, op. cit., s. 231. 
663 Čl. 44 Úmluvy. 
664 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 204. 
665 Tamtéž, s. 204. 
666 Tamtéž, s. 205. 
667 Tamtéž, s. 205. 



 88 

konkrétní vady u daného zboží, vzhledem ke které kupující neprovedl kontrolu natolik 

důkladně, aby takovou vadu odhalil.668 Faktorem, který rovněž může být zohledněn je zájem 

prodávajícího na vyrozumění o vadách,669 nebo skutečnost, že mu opožděnou reklamací nebyla 

způsobena žádná újma.670 Původ kupujícího také může být v konkrétním případě relevantní, 

a to zejména v situacích, kdy má v místě podnikání ztížený přístup k testovacím zařízením, 

nebo kdy prodlení v provedení včasné kontroly a uplatnění reklamace způsobují nefunkční 

veřejné orgány, např. orgány celní správy.671 

Kromě výše zmíněných hledisek, která se posuzují objektivně, lze rovněž zohlednit 

subjektivní okolnosti, jako např. nedostatek schopností kupujícího dostát standardnímu 

postupu, organizační problémy i onemocnění kupujícího. Tichý uvádí, že nedostatek zkušeností 

či odbornosti kupujícího by však neměly být rozhodující. Na druhou stranu, nesprávnost 

znaleckého posudku, na jehož základě kupující považoval zboží za bezvadné, je omluvitelným 

důvodem.672  

Omluvitelným důvodem mohou být i události nezávislé na vůli kupujícího, zejména 

skutečnosti, které zakládají vyvinění podle článku 79 Úmluvy. Mezi ně lze v kontextu opožděně 

uplatněné reklamace zařadit např. stávku zaměstnanců nebo události vyšší moci. Trvají-li tyto 

překážky jen omezenou dobu, ospravedlňují nedodržení postupu reklamace kupujícím jen po 

takovou dobu.673 

Kupujícímu však nezůstanou zachovány všechny nároky – výjimka se vztahuje jen 

na slevu z kupní ceny a náhradu škody, která je redukována o ušlý zisk.674 Nároky jsou 

kupujícímu zachovány za předpokladu, že by byly legitimní i v případě řádného dodržení 

postupu reklamace.675 Kupující může jako náhradu škody požadovat minimální hodnotu zboží 

a náhradu následných škod.676  

                                                
668 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 715. 
669 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 205. 
670 UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, op. cit., s. 214. 
671 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 663. 
672 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 205 – 206. 
673 KRÖLL, S. In: KRÖLL, S., MITSELIS, L., VISCASILLAS, P. P., UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG): a commentary. 2nd ed., op. cit., s. 665. 
674 Čl. 44 Úmluvy. 
675 SCHWENZER, I. In: SCHWENZER, I., Commentary on the UN Convention on the International Sale 
of Goods (CISG), 4th ed., op. cit., s. 718. 
676 TICHÝ, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), op. cit., s. 206. 
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Závěr 
Diplomová práce si v úvodu kladla za cíl popsat a zhodnotit účinnou právní úpravu 

odpovědnosti prodávajícího za vady zboží v mezinárodním obchodním styku podle Úmluvy, 

případně zhodnotit, zda je prostřednictvím rozhodnutí národních soudů a rozhodčích tribunálů 

zajištěna její jednotná interpretace a aplikace. Dílčím cílem práce bylo porovnat úpravu 

obsaženou v Úmluvě s úpravou dle českého právního řádu, případně úpravou 

dle francouzského právního řádu. 

Právní úpravu problematiky odpovědnosti za vady zboží obsaženou v Úmluvě lze 

zhodnotit jako komplexní. Úmluva stanoví, v jakých případech je třeba považovat dodané zboží 

za vadné, stanoví podmínky odpovědnosti prodávajícího z toho plynoucí a rovněž stanoví 

předpoklady, za kterých se prodívající může z odpovědnosti vyvinit.  

Kromě toho Úmluva upravuje několik druhů nároků, které kupující může v důsledku 

vadného plnění po prodávajícím požadovat. Kupujícímu náleží jak nároky obecného chrakteru, 

které lze uplatnit i při porušení jiné povinnosti, tak nároky specifické, které mají řešit konkrétně 

dodání vadného zboží. Mezi obecné nároky patří právo požadovat po prodávajícím splnění 

povinnosti, právo odstoupit od smlouvy a právo na náhradu škody. Specifickými nároky jsou 

právo na dodání náhradního zboží, odstranění vady a právo na slevu z kupní ceny.  

Právní úprava obsažená v Úmluvě rovněž vymezuje postup uplatnění reklamace vad 

a stanoví, že v případě jeho nedodržení kupující svá práva z vadného plnění ztrácí. Pro toto 

pravidlo však zároveň platí výjimky. První z nich je založena na požadavku, aby účastníci 

obchodních vztahů jednali v dobré víře, a druhá z nich vychází z principu přiměřenosti. 

Úmluva však ve všech zmíněných oblastech používá řadu neurčitých pojmů, které se 

vždy vykládají s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Vzhledem k rozmanitosti 

okolností v mezinárodním obchodě, které mohou mít vliv na význam pojmu, je použití 

neurčitých pojmů v Úmluvě nezbytné pro zajištění flexibility výkladu a jeho přiléhavosti 

v každé konkrétní situaci. Tyto pojmy jsou pak předmětem interpretace soudů či rozhodčích 

tribunálů při rozhodování sporů plynoucích z mezinárodních kupních smluv. Tato práce řadu 

soudních rozhodnutí i rozhodčích nálezů rozebrala a na konkrétních případech analyzovala, jak 

soudy či rozhodčí tribunály problematické pojmy vykládají. 

Česká právní úprava obsažená v občanském zákoníku je právní úpravě dle Úmluvy 

velmi podobná. Obsahuje jen drobné odlišnosti, např. stanoví, že nároky z vadného plnění 

nebudou v řízení před soudem kupujícímu přiznány, pokud řádně a včas neuplatnil reklamaci 

a pokud prodávající namítl tuto skutečnost v řízení před soudem, nebo na rozdíl od Úmluvy 
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nezohledňuje u náhrady škody z nesplnění smlouvy, zda byla způsobená škoda pro škodnou 

stranu předvídatelná. 

Francouzská právní úprava odpovědnosti za vady zboží v obchodním styku, obsažená 

zejména ve francouzském občanském zákoníku, je sice v systematice různých druhů 

odpovědnosti za různé druhy vad odlišná, nicméně stojí na stejných principech jako úprava 

obsažená v Úmluvě. 

Hlavním cílem Úmluvy, jakožto dokumentu obsahujícího unifikovanou právní úpravu 

pro oblast mezinárodní kupní smlouvy, je i zajistit jednotné fungování jí předvídaných pravidel 

a institutů ve všech zemích, které jsou jejími stranami. Tento cíl však vyžaduje, aby soudy 

postupovaly při interpretaci a aplikaci Úmluvy jednotně. Vzhledem ke skutečnosti, že stranami 

Úmluvy jsou jak státy s kontinentálním právním systémem, tak státy common law a že 

jednotlivé úpravy podle národních právních řádů mohou být velmi odlišné, byl tento cíl dle 

mého názoru velmi ambiciózní. I přesto lze při porovnání judikatury rozebrané v této práci 

konstatovat, že se cíl jednotné interpretace a aplikace daří v zásadě naplňovat. 

Navzdory tomu, že lze úpravu obsaženou v Úmluvě považovat za komplexní, obsahuje 

i několik mezer, které jí nejsou řešeny a prozatím ani nebyly zcela překonány výkladem soudů 

či naukou. Mezi ně patří otázka hardshipu a zohlednění zásadní změny okolností při 

dovozování odpovědnosti za vadné plnění, možnost uplatnit slevu z kupní ceny i v případech, 

kdy zboží trpí právními vadami, nebo problematika zahrnutí nemateriální škody jako např. 

poškození dobré pověsti nebo goodwillu do náhrady škody v souladu s principem plné 

kompenzace. Z těchto důvodů by si měli podnikatelé, kteří uzavírají kupní smlouvu 

v mezinárodním obchodním styku, v zájmu co nejvyšší právní jistoty, zmíněné problémy 

ve smlouvě sami upravit. Úmluva je v tomto ohledu velmi liberální a poskytuje stranám velmi 

širokou smluvní svobodu. 

Lze tedy shrnout, že Úmluva splnila svůj primární cíl unifikovat právní úpravu kupní 

smlouvy v mezinárodním obchodu a vnést právní jistotu do vztahů mezi obchodníky 

na mezinárodním poli. Doufejme, že soudy a rozhodčí tribunály budou při rozhodování sporů 

z mezinárodních kupních smluv dále zohledňovat rozhodnutí jiných orgánů, byť i z odlišné 

národní jurisdikce, a jednotná interpretace a aplikace Úmluvy tak bude ještě posílena. 
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Odpovědnost prodávajícího za vady zboží v mezinárodním obchodním 

styku podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá úpravou odpovědnosti prodávajícího za vady zboží 

v mezinárodním obchodním styku obsaženou v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní 

koupi zboží. Dokument, kterým je vázáno 89 států z různých částí světa, je nejvýznamnějším 

dokumentem v oblasti práva mezinárodního obchodu obsahujícím unifikovanou úpravu. 

Úmluva se týká hmotněprávní úpravy mezinárodní kupní smlouvy, za kterou považuje smlouvu 

o koupi uzavřenou mezi stranami, které mají místo podnikání v různých státech. V případě, že 

jsou oba tyto státy smluvní stranou Úmluvy, je přímo aplikovatelná, tzn. použije se bez odkazu 

kolizní normy. 

Unifikace právní úpravy je pro oblast mezinárodního obchodu důležitá, obzvláště 

pro oblast kupní smlouvy jakožto nejpoužívanějšího smluvního typu. Nejvíce problematickou 

oblastí v obchodních vztazích je situace, kdy smluvní strana nesplní své povinnosti ze smlouvy. 

Z toho důvodu je pro zajištění co nejpříznivějšího prostředí pro mezinárodní obchod a rozvoj 

hospodářství podstatné, aby měli obchodníci stanovena jasná pravidla pro fungování svých 

obchodů, a zejména měli jasnou představu o prostředcích ochrany, které jim plynou z nesplnění 

smlouvy druhou stranou. 

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat současnou úpravu odpovědnosti 

prodávajícího za vady zboží obsaženou v Úmluvě a případně zhodnotit, zda je skrze rozhodnutí 

národních soudů (případně rozhodčích tribunálů) zajištěna její jednotná interpretace a aplikace. 

Z tohoto důvodu práce rovněž rozebere relevantní judikaturu a porovná rozhodnutí různých 

národních jurisdikcí. Dílčím cílem práce je porovnat úpravu odpovědnosti prodávajícího za 

vady zboží obsaženou v Úmluvě s úpravou podle občanského zákoníku a francouzského 

občanského zákoníku. 

Práce je rozdělena do tří částí: v první části se zabývá vymezením základních pojmů 

a vznikem odpovědnosti prodávajícího, druhá část rozebírá nároky kupujícího, které plynou 

z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, a třetí část se zaměří na postup, který musí kupující 

dodržet, aby byly jeho nároky, popsané v části druhé, zachovány. V každé části je popsána 

současná právní úprava podle Úmluvy, zdůrazněny problémy, které mohou vzniknout při její 

interpretaci, a srovnána relevantní soudní, případně rozhodčí, rozhodnutí. 
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Liability of the seller for defects in international commercial transactions 

under the United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods 

Abstract 
 

This thesis deals with the liability of the seller for defects in international commercial 

transactions, contained in the UN Convention on Contracts for International Sale of Goods. 

The document, which is binding for 89 states from different parts of the world, is the most 

important document in international trade law that contains unified regulation. The Convention 

determines substantive rules for contracts on international sale of goods defined as a contract 

on sale concluded between two parties, each of them having its place of business in a different 

state. If both of these states are parties to the Convention, it is directly applicable, i.e. it is used 

without reference of conflict of laws rules. 

Unification of regulation is important in the field of international trade, especially in the 

area of contracts on sale of goods, which is the most often used type of contract. The most 

problematic situation in business relationships is when a party fails to meet its contractual 

obligations. For that reason, in order to ensure the most favourable environment for 

international business and economic development, it is essential for traders to have clear rules 

laid down for the operation of their business and, in particular, to have a clear idea of rights 

arising from the non-fulfilment of the contract by the other party. 

The aim of the thesis is to describe and analyse the current regulation of the seller’s 

liability for defects of goods contained in the Convention and to evaluate whether a uniform 

interpretation and application is ensured by the national courts (or arbitral tribunals). The thesis 

also analyses the relevant case law and compares the decisions of different national 

jurisdictions. A partial aim of the thesis is to compare the liability of the seller for defects of the 

goods under the Convention with the regulation contained in the Civil Code and the French 

Civil Code. 

The thesis is divided into three parts: the first part deals with the definition of basic 

concepts and the grounds for the seller’s liability, the second part deals with the buyer’s claims 

arising from the seller’s liability for defects of goods, and the third part focuses 

on the procedure the buyer must follow in order to preserve their claims, described in part two. 

Each part describes the current regulation under the Convention, highlights the problems that 

may arise in its interpretation and compares the relevant court or arbitral decisions.  
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