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Úvod 

Tato diplomová práce se věnuje právům z vadného plnění. Osobně jsem se o toto 

téma začal zajímat během čtvrtého ročníku magisterského studia, kdy jsem se v rámci 

projektu ReklamovatCz začal věnovat ochraně spotřebitele v praxi. Denně jsem 

se zabýval případy spotřebitelů, kterým byla, často neoprávněně, zamítnuta reklamace 

zboží. Během bezmála dvou let praxe v tomto oboru jsem se setkal s celou řadou 

zajímavých případů a právních otázek, přičemž na některé z nich dodnes ani v řadách 

odborné veřejnosti nenajdeme jasnou odpověď. 

V ideálním světě by každá povinnost plynoucí ze závazku byla splněna řádně 

a včas. V praxi se ale bohužel velmi často setkáme s tím, že jedna ze stran závazku, ať už 

úmyslně nebo neúmyslně, neplní tak, jak by podle práva plnit měla. Dochází proto 

ke vzniku odpovědnostního vztahu jakožto právního vztahu sekundárního. Český právní 

řád zná několik institutů zajišťujících řádné a včasné splnění závazku. Řadíme mezi ně 

prodlení, odpovědnost za škodu a institut práv z vadného plnění. 

Vzhledem k tomu, jak často se ve společnosti setkáváme s tím, že některá ze stran 

závazku plní vadně, považuji institut práv z vadného plnění za institut naprosto stěžejní, 

bez kterého by soukromé závazkové právo mohlo jen stěží fungovat. Není proto divu, 

že s velmi komplexní úpravou tohoto institutu se můžeme setkat už ve Všeobecném 

zákoníku občanském z roku 1811. V současné právní úpravě najdeme základ tohoto 

institutu v ust. § 1914 ObčZ. Zmíněné ustanovení stanoví, co se rozumí bezvadným 

plněním, a především zakotvuje samotnou povinnost každého, kdo plní za úplatu jinému, 

plnit bezvadně. 

Různé subjekty via facti vstupují do různých závazků v různě silném sociálním 

či ekonomickém postavení. Pokud chceme na právní úrovni reflektovat tuto skutečnost, 

a např. tak subjektu ve slabším postavení poskytnout vyšší úroveň právní ochrany, 

nevystačíme si pouze s aplikací obecné právní úpravy. Proto český právní řád a ostatně 

i úprava na úrovni Evropské unie obsahuje celou řadu speciálních právních úprav. Vzniká 

tak množství modalit, které mohou nastat, přičemž v pomyslné rovnici často stačí změnit 

jednu proměnnou, typicky subjekt závazku, a v důsledku toho je třeba aplikovat jinou 
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právní úpravu, respektive např. vedle právní úpravy práv z vadného plnění u kupní 

smlouvy aplikovat ještě úpravu práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě nebo 

úpravu tzv. spotřebitelskou.  

České právní úpravě práv z vadného plnění je často vytýkáno, že je v tomto 

ohledu velmi nepřehledná a složitá. Není výjimkou, že dokonce i soudy České republiky 

aplikují na obdobné případy různé právní úpravy a docházejí tak k meritorně zcela 

rozdílným rozhodnutím. Pokud ohledně aplikace obecné a speciálních úprav nemají jasno 

soudy složené z vystudovaných odborníků, domnívám se, že pro veřejnost je orientace 

v této problematice téměř nemožná. 

Cílem této diplomové práce není detailně rozebrat celou problematiku práv 

z vadného plnění. Ostatně se domnívám, že kvantitativní rozsah takové práce by byl snad 

i větší, než je zvykem u prací rigorózních či disertačních. Hlavním cílem této práce je 

de lege lata přiblížit nepřehlednost a složitost právní úpravy práv z vadného plnění a co 

možná nejpřesněji určit, jaký právní režim práv z vadného plnění se ve které modalitě 

závazku uplatní. Zároveň se pokusím porovnat úroveň právní ochrany jednotlivých 

subjektů. Nakonec nabídnu i zamyšlení nad možnou úpravou de lege ferenda, která by 

dle mého názoru pomohla zpřehlednit a v konečném důsledku tak i zefektivnit současnou 

právní úpravu institutu práv z vadného plnění. 

V první části diplomové práce v nezbytném rozsahu vymezím základní pojmy, 

přičemž zdůrazním zejména aspekty, které jsou klíčové pro další části práce. Ve druhé 

části se budu zabývat problematikou práv z vadného plnění v teoretické rovině. Ve třetí 

části na praktických příkladech ilustruji nepřehlednost a složitost právní úpravy práv 

z vadného plnění a pokusím se nabídnout co možná nejjasnější odpověď na to, jaká právní 

úprava se aplikuje v jednotlivých modalitách závazku z kupní smlouvy. A konečně 

ve čtvrté, poslední části práce zhodnotím a mezi sebou porovnám úroveň ochrany 

jednotlivých subjektů napříč zkoumanými modalitami a nabídnu krátké zamyšlení de lege 

ferenda. 

Při tvorbě této diplomové práce jsem používal standardních vědeckých metod, 

zejména deskripce, analýzy, syntézy, dedukce a komparace. Vycházel jsem v první řadě 

z právních předpisů a odborných komentářů k nim. Pracoval jsem nejen s předpisy 



3 
 
 

aktuálně platnými a účinnými, ale i s úpravami dřívějšími. Vycházel jsem též 

z odborných publikací a judikatury soudů České republiky i Soudního dvora Evropské 

unie. Se všemi teoretickými poznatky jsem pracoval na pozadí praktického kontextu, 

který jsem získal během dvou let působení ve společnosti ReklamovatCz. 

Diplomová práce je napsána k právnímu stavu účinnému ke dni 7. července 2020. 
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 Vymezení základních pojmů 
1.1 Závazek, strany a subjekty závazku, obsah a předmět závazku 

1.1.1 Závazek 

Definici závazku bychom v českých právních předpisech hledali marně. Jde však 

o zcela klíčový pojem, se kterým pracuje celá řada publikací, zejména pak učebnic 

občanského práva hmotného. Kupříkladu Raban definuje závazek v právním smyslu jako 

„společenský vztah, který je upraven právem (…), z něhož má osoba oprávněná (věřitel) 

vůči osobě povinné (dlužníku) právo na jeho určité chování – plnění (pohledávku) 

a dlužník má povinnost toto právo věřiteli uspokojit (dluh).“1 Platí, že plnění, které je 

předmětem závazku musí být majetkové povahy. Závazky můžeme z teoretického 

hlediska třídit podle rozličných kritérií. Mezi standardní třídění závazků patří zejména 

třídění podle: 

- počtu stran závazku na závazky dvoustranné a vícestranné; 

- postavení stran (podle toho, zda je každá ze stran pouze věřitelem nebo pouze 

dlužníkem či zda má postavení jak věřitele, tak dlužníka zároveň) na závazky 

jednoduché a složité; 

- způsobu jejich vzniku na závazky smluvní a mimosmluvní; 

- toho, zda závazek obsahuje výslovně vyjádřenou kauzu na závazky kauzální 

a abstraktní; 

- (ne)existence vzájemnosti plnění na závazky synallagmatické a asynallagmatické; 

- (ne)existence sjednané úplaty na závazky úplatné a bezúplatné. 

O dělení závazků na úplatné a bezúplatné, respektive o jeho praktických 

důsledcích na (ne)existenci práv z vadného plnění bude pojednáno dále v této práci. 

Dalším velice významným dělením je pak dělení podle míry právní ochrany, 

resp. preference zájmů některého subjektu, a to na závazky běžné a tzv. protekcionářské.2 

 
1 RABAN, P. a kol.: Závazkové právo. V Brně: Václav Klemm, 2019, s. 22. 
2 Ibid., s. 31. 
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Závazky mají relativní povahu, působí tedy, na rozdíl např. od věcných práv, 

pouze inter partes (mezi stranami závazku).3 

1.1.2 Strany a subjekty závazku 

Každý závazek musí mít alespoň dvě strany, subjekt oprávněný – věřitele 

a subjekt povinný – dlužníka. V případě, kdy má závazek dvě strany, jde o závazek 

dvoustranný (např. závazek z kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2079 an. ObčZ). Pokud má 

závazek stran více než dvě, jde pak o závazek vícestranný (např. závazek ze smlouvy 

o společnosti ve smyslu ust. § 2716 an. ObčZ). Dále na každé straně závazku může být 

jak pouze jeden subjekt, tak vícero subjektů. Pokud je na některé straně závazku vícero 

subjektů, mají tyto subjekty tzv. společné dluhy, respektive tzv. společné pohledávky 

ve smyslu ust. § 1868 ObčZ.4 

Každá ze stran závazku může mít buď pouze postavení věřitele, nebo dlužníka 

(pokud mají všechny strany závazku pouze postavení věřitele, nebo dlužníka, jde 

o závazek jednoduchý), nebo postavení jak věřitele, tak dlužníka najednou (pokud má 

kterákoliv ze stran závazku postavení jak věřitele, tak dlužníka najednou, jde o závazek 

složitý). Příkladem závazku jednoduchého může být dar ve smyslu ust. § 2055 an. ObčZ. 

Příkladem závazku složitého pak úvěr ve smyslu ust. § 2395 an. ObčZ.5 

Pro účely této práce můžeme rozlišit celkem 3 kategorie subjektů závazku. Tyto 

kategorie subjektů jsou: spotřebitel, podnikatel a nepodnikatel. 

1.1.3 Obsah a předmět závazku 

Obsahem závazku jakožto právního vztahu jsou práva a povinnosti jeho stran, tedy 

pohledávka a dluh. Dle dikce ust. § 1789 ObčZ může ze závazku být dlužník povinen 

něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) nebo něco strpět (pati) 

a věřitel je oprávněn to od něj požadovat. Dle Petrova předmětné ustanovení v žádném 

případě nelze vykládat striktně co do možného předmětu platného závazku. Modality 

 
3 Věcná práva obecně působí erga omnes (proti všem). 
4 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–

2054). Komentář. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 4. 
5 Ibid., s. 4. 
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chování dát, konat, zdržet se a strpět je dle tohoto autora „nutno vykládat tak široce, aby 

pokryly jakýkoli myslitelný předmět závazku k plnění“.6 

Předmětem závazku je plnění.7 Co rozumíme plněním, plněním řádným 

a neřádným (bezvadným a vadným)8 a jak se plnění liší od splnění, bude blíže rozebráno 

níže.9 

1.2 Rovnost v právech vs. faktická nerovnost subjektů 

1.2.1 Princip rovnosti v právech 

Princip rovnosti je jedním ze základních principů právních řádů demokratických 

právních států. V rámci českého právního řádu je ústavním východiskem tohoto principu 

čl. 1 LZPS, který mimo jiné stanoví, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 

i v právech, přičemž systematickým výkladem v kontextu dalších ustanovení LZPS, 

resp. Ústavy ČR dojdeme k závěru, že rovnost v právech (nikoliv v důstojnosti)10 

ve smyslu výše zmíněného ustanovení se vztahuje i na právnické osoby.11 

Již v roce 1992 Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky ve svém 

nálezu vyjádřil, že rovnost v právech je třeba chápat nikoliv jako rovnost absolutní, ale 

jako relativní, přičemž relativní rovnost, tak, jak ji vnímají všechny moderní ústavy, 

požaduje pouze odstranění nedůvodných rozdílů.12 Ostatně, pojímání rovnosti 

v absolutním smyslu by ad absurdum zcela eliminovalo možnost jakkoliv rozlišovat 

jednotlivé subjekty práva. 

 
6 PETROV, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 295. 
7 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 3. 
8 Dle mého názoru lze za účinnosti současné právní úpravy považovat pojmy řádné a bezvadné, resp. 

neřádné a vadné (jak plnění, tak splnění) za synonyma. Dřívější doktrína sice považovala pojem řádné 

(plnění/splnění) za pojem širší než bezvadné (plnění/splnění), neboť povinnost splnit řádně zahrnovala, jak 

povinnost splnit bezvadně, tak povinnost splnit včas. Za současné právní úpravy takovýto závěr myslím 

dovozovat nelze, neboť ust. § 1908 odst. 2 ObčZ stanoví, že dlužník musí dluh splnit na svůj náklad 

a nebezpečí řádně a včas. Pokud by pojem řádně, ve významu dle předmětného ustanovení, zahrnoval jak 

pojem bezvadně, tak pojem včas, byl by pojem včas v textu zákona použit nelogicky a nadbytečně. 
9 Viz kapitola 1.6 této práce. 
10 Lidská důstojnost je z povahy věci vyloučena v případě právnických osob. 
11 Nebylo by však správné tvrdit, že právnická osoba má stejná práva jako osoba fyzická. Vzhledem 
k charakteru právnické osoby jakožto právní fikce má ze své povahy pouze taková práva, která tato povaha 

nevylučuje. 
12 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. října 1992, sp. zn. Pl. ÚS 22/92. 
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Čl. 2 odst. 3 LZPS stanoví, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, 

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tato zásada, běžně označována jako 

zásada legální licence, je mimo jiné ústavním východiskem pro jednu ze základních zásad 

soukromého práva vůbec (do popředí ale vystupuje především v oblasti závazkového 

práva), a sice zásadu autonomie vůle, jejímž nejpatrnějším projevem je smluvní svoboda. 

V důsledku těchto zásad, respektive jejich konkretizace v podobě zákonných ustanovení, 

je do značné míry na vůli jednotlivých subjektů (limitací jim jsou kogentní ustanovení 

zákona), zda do konkrétního závazku vůbec vstoupí a případně v jaké podobě. 

1.2.2 Faktická nerovnost stran 

Na druhou stranu je zřejmé, že jednotlivé subjekty si často via facti rovny nejsou. 

Ať už jde o nerovnost ekonomickou, sociální či informační, tato může, a často má, zcela 

zásadní vliv na vyjednávací sílu subjektu, a pokud by nebyla právem regulována, mohla 

by vést např. k uzavření smlouvy, která je pro stranu ve slabší vyjednávací pozici velmi 

nevýhodná. Dle Elischera bývá tato nerovnováha nejčastěji zapříčiněna převahou toho 

kontrahenta, který je v daném závazku nositelem profesionálního prvku13 (typicky půjde 

o podnikatele). Tyto faktické nerovnosti jsou zákonodárcem, ať už na vnitrostátní úrovni 

nebo na úrovni Evropské unie, vyrovnávány za použití protekcionářských ustanovení 

či dokonce poměrně komplexních (spotřebitelské právo) speciálních právních úprav. 

Zákonodárce tak může činit jak prostřednictvím institutů, které chrání subjekty 

závazkových vztahů v obecné rovině (např. institut ochrany slabší strany ve smyslu 

ust. § 433 odst. 1 ObčZ, institut neúměrného zkrácení ve smyslu ust. § 1793 an. ObčZ 

či institut lichvy ve smyslu ust. § 1796 ObčZ), tak prostřednictvím speciální právní 

úpravy práv z vadného plnění, zejména omezením možnosti jejich vyloučení či limitace 

(např. ust. § 1814 písm. a) ObčZ). 

Nutno uvést, že nerovnost mezi jednotlivými subjekty je z povahy věci nerovností 

relativní, neboť subjekt, který v jednom závazku vystupuje v určitém postavení, 

např. v postavení podnikatele, může (a často bude) v jiném závazku vystupovat 

v postavení úplně jiném, např. jako spotřebitel. I v případě, že ten samý subjekt bude 

 
13 ELISCHER, D. In DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Díl první. 2. vydání. V Praze: Wolters 
Kluwer, 2016, s. 292. 
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vystupovat ve dvou různých závazcích v postavení formálně stejném, tedy např. v obou 

v postavení podnikatele, není vyloučeno, že jednou bude via facti stranou silnější 

a podruhé stranou slabší. V žádném případě tedy nelze na všechny závazky jednoho 

subjektu bez dalšího aplikovat vždy stejnou právní úpravu (ve smyslu běžná 

vs. protekcionářská), ale v každém jednotlivém případě je třeba pečlivě zkoumat 

postavení všech stran závazku.14 

1.3 Spotřebitel 

1.3.1 Definice spotřebitele 

Spotřebitel je nejtypičtějším příkladem subjektu závazku ve slabším postavení. 

Zákonodárce spotřebitele definuje v ust. § 419 ObčZ jako každého člověka, který mimo 

rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.15 Z této definice plynou 

3 pojmové znaky spotřebitele.16 Abychom konkrétnímu subjektu mohli přiznat status 

spotřebitele a s tím související zvýšenou úroveň právní ochrany, musí být všechny tyto 

znaky naplněny kumulativně. 

První pojmový znak najdeme hned na začátku citovaného ustanovení. Český 

zákonodárce v definici, po vzoru předešlé právní úpravy a ostatně i právní úpravy EU17, 

použil pojem člověk, nikoliv osoba. Už základní výkladovou metodou, výkladem 

jazykovým, dojdeme k závěru, že spotřebitelem ve smyslu výše zmíněné definice tedy 

nemůže být právnická osoba. Byť právní úprava EU umožňuje rozšířit ochranu 

spotřebitele vnitrostátní regulací (poskytnout tzv. vyšší standard právní ochrany) 

i na osoby právnické, český zákonodárce této možnosti nevyužil.18 

Druhým pojmovým znakem spotřebitele ve smyslu ust. § 419 ObčZ je pak jednání 

mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jeho 

 
14 Srov. ELISCHER, D. In DVOŘÁK, J. a kol., op. cit., s. 295. 
15 Srov. s tzv. „veřejnoprávní definicí“ ve smyslu ust. § 2 odst. 1, písm. a) ZOchrSPotř. 
16 Podrobněji viz HULMÁK, M. In LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 
Komentář. 1. vydání, V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 1596−1598. 
17 Např. čl. 2, odst. 1, písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009. 
18 Kdyby český zákonodárce tuto možnost v budoucnu přece jen chtěl využít, domnívám se, že by nebylo 
vhodné činit tak prostřednictvím umělého rozšíření pojmu spotřebitel, neboť předpisy Evropské unie 

vycházejí z definice spotřebitele jako člověka (osoby fyzické). 
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povolání. Samostatnou definici podnikatelské činnosti v ObčZ sice nenajdeme, můžeme 

ji ale dovodit z definice podnikatele viz níže. Pro naplnění druhého pojmového znaku je 

tedy rozhodující účel jednání subjektu. V konkrétních případech přitom může být 

rozlišení velmi obtížné.19 V zásadě však platí, že spotřebitelem je ve smyslu druhého 

pojmového znaku ten, kdo jedná za účelem spotřeby statků či služeb, a to zejména, nikoliv 

však výlučně (např. spotřeba rodinných příslušníků) své osobní.20 

A konečně třetím pojmovým znakem je uzavírání smlouvy či jiné jednání 

s podnikatelem. Tento znak bude blíže rozebrán v následující podkapitole. 

1.3.2 Relativní povaha definice spotřebitele 

Třetí pojmový znak vyplývající ze zákonné definice spotřebitele dle mého názoru 

pojem do značné míry relativizuje. Ve smyslu tohoto znaku je totiž spotřebitelem pouze 

ten, kdo uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Konkrétní subjekt 

závazku tedy můžeme považovat (samozřejmě pouze za současného naplnění dvou 

zbývajících pojmových znaků) za spotřebitele pouze pro účely těch závazků, ve kterých 

jiný subjekt (přičemž tento jiný subjekt musí být zároveň na druhé straně závazku) 

považujeme za podnikatele. Pro účely této práce je pak stěžejní zejména skutečnost, 

kterou z této konstrukce můžeme dovodit, a sice že nemůže existovat právní vztah mezi 

dvěma spotřebiteli, neboť v případě takového vztahu už by „spotřebitel“ nebyl 

spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 ObčZ (spotřebitelem ve smyslu ust. § 2 odst. 1, 

písm. a) ZOchrSPotř by teoreticky být mohl), protože by nebyl naplněn jeden 

z obligatorních pojmových znaků. Pokud do závazku, v němž ani na jedné straně nebude 

vystupovat podnikatel, budou vstupovat fyzické osoby jednající mimo rámec 

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, bude pro 

jejich označení používán pojem nepodnikatel21. 

 
19 Podrobněji viz PELIKÁNOVÁ, I; PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol.: 
Občanský zákoník. Komentář, Svazek I, (§ 1-654). 2. vydání. V Praze: Wolters Kluwer, 2020, s. 864. 
20 Podrobněji viz HULMÁK, M. In LAVICKÝ, P. a kol., op. cit., s. 1597. 
21 Pojem nepodnikatele je blíže definován dále v této práci, přičemž nad rámec zde uvedeného zahrnuje 

i nepodnikající právnické osoby. 
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1.4 Podnikatel 

1.4.1 Materiální definice 

Jestliže spotřebitel je nejtypičtějším příkladem slabší strany závazku, pak 

podnikatel je naopak nejtypičtějším příkladem strany silnější. Zákonodárce v ust. § 420 

odst. 1 ObčZ definuje podnikatele jako každého, kdo samostatně, na vlastní účet 

a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem 

se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je však 

konkrétní subjekt považován pouze se zřetelem k oné výdělečné činnosti.22 Z výše 

uvedené definice plyne několik pojmových znaků podnikatele (resp. pojmových znaků 

podnikatelské činnosti), které vždy musí být naplněny kumulativně. 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy v ObchZ není za účinnosti ObčZ rozhodné, 

jestli je druhé smluvní straně zřejmé, že daná osoba vystupuje v právním vztahu jako 

podnikatel, nebo ne. Prim tedy hraje objektivní pozice určité osoby jakožto podnikatele.23 

Stejně tak není od účinnosti ObčZ pro naplnění všech pojmových znaků rozhodující, zda 

má konkrétní subjekt k vykonávané činnosti oprávnění, či nikoliv.24 O definici pomocí 

pojmových znaků podnikatele, respektive podnikatelské činnosti se hovoří jako o definici 

tzv. materiální (materiální vymezení podnikatele)25. 

1.4.2 Formální definice 

O tzv. formální definici podnikatele pak hovoříme ve smyslu  

ust. § 421 odst. 1 a 2 ObčZ. Podle odst. 1 se za podnikatele považuje i ten, kdo byť 

nenaplní pojmové znaky materiální definice podnikatele, je zapsán v obchodním rejstříku 

(fikce podnikatele). Odst. 2 předmětného ustanovení pak stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné 

 
22 Srov. ust. § 420 odst. 1 ObčZ in fine. 
23 Viz DĚDIČ, J., In ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kol.: Obchodní právo 

– podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. V Praze: Wolters Kluwer, 2016, s. 61. 
24 Srov. ust. § 5 odst. 1 ObčZ s ust. § 2 odst. 2 písm. b) a c) ObchZ. 
25 Podrobněji viz LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 
Komentář.  
1. vydání, V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 1606. 
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oprávnění podle jiného zákona. Tato domněnka může být standardně vyvrácena důkazem 

z opaku.26 , 27 

1.4.3 Postavení podnikatele v závazcích 

Vyjdeme-li z výše uvedeného vymezení podnikatele, dojdeme k závěru, že fakt, 

zda je nebo není konkrétní subjekt závazku v souladu s právem vnímán jako podnikatel, 

nezávisí na povaze ostatních subjektů, respektive stran závazku. Tento, skoro bych si 

dovolil říct absolutní charakter definice podnikatele, má ale svůj limit, který je 

zákonodárcem dán slovy se zřetelem k této činnosti. Jestliže tedy bude podnikatel jednat 

mimo rámec své podnikatelské činnosti, jak je vymezena výše, nemůže být v takových 

právních vztazích považován za podnikatele. Dle Pelikánové a Pelikána má pak pojem 

podnikatel oproti pojmu spotřebitel širší účel, neboť se „nejedná pouze o pojem 

spotřebitelského práva, ale i o klíčový pojem obchodního práva“.28 Když shrneme výše 

uvedené, dojdeme k závěru, že zatímco spotřebitel ve smyslu ust. § 419 ObčZ může 

vystupovat pouze v právních vztazích spotřebitel–podnikatel (neboť právní vztah 

spotřebitel–spotřebitel možný není) podnikatel ve smyslu ust. § 420 odst. 1 může 

vystupovat jak v právních vztazích spotřebitel–podnikatel, tak ve vztazích  

podnikatel–podnikatel a nepodnikatel–podnikatel. 

Dále v rámci definice podnikatele (a ostatně ani dále v zákonné úpravě) nenajdeme 

žádný znak, který by stanovil, že podnikatelem může být pouze osoba v postavení silnější 

strany, nebo snad dokonce že každá silnější strana je automaticky považována 

za podnikatele. Skutečnost, že podnikatel typicky vystupuje v postavení silnější smluvní 

strany, tedy neznamená, že tomu tak musí být vždy. I podnikatel může být v konkrétní 

situaci stranou slabší. Dále nemůžeme přehlédnout fakt, který z výše uvedené definice 

nevyčteme, ale za použití systematického výkladu dovodíme, a sice že podnikatel je 

ve smyslu ust. § 5 ObčZ nositelem tzv. zvláštní způsobilosti. Podnikatel je proto a priori 

 
26 Podrobněji viz PLÍVA, S. In DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl první. 2. vydání. V Praze: 

Wolters Kluwer, 2016, s. 306. 
27Podrobněji viz LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol., op. cit., s. 1612. 
28 PELIKÁNOVÁ, I; PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., op. cit., s. 866. 
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považován za profesionála a jsou na něj právem kladeny vyšší nároky, zejména je povinen 

jednat s tzv. odbornou péčí (znalostí a pečlivostí).29 

1.5 Nepodnikatel 

Pojem nepodnikatele není v zákoně ani teorii nijak definován, proto se ho pokusím, 

vycházeje z poznatků výše co nejpřesněji definovat sám. Nepodnikatelem je pro účely 

konkrétního závazku každá osoba, která není ani spotřebitelem, ani podnikatelem. 

Definice zahrnuje v podstatě dvě „kategorie“ subjektů. První kategorii představují 

fyzické osoby, které jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec 

samostatného výkonu svého povolání, pokud vstupují do závazků, v nichž ani jednou 

stranou není podnikatel. Pokud by alespoň jednou stranou závazku byl podnikatel, pak 

by šlo o spotřebitele. Druhou kategorii představují právnické osoby, které nejsou 

podnikateli nebo v daném závazku jako podnikatelé nevystupují. U právnických osob 

není z hlediska definice jakožto nepodnikatele nezbytné, aby šlo o závazek, v rámci 

kterého nevystupuje žádný podnikatel, neboť právnická osoba nemůže být spotřebitelem 

bez dalšího.30 Do této druhé kategorie budou patřit zejména různé spolky, nadace 

a nadační fondy, které nejsou podnikateli. Největší praktický význam má charakter 

nepodnikatele, byť v širším slova smyslu, pokud jde o speciální právní úpravu prodeje 

zboží v obchodě. Jde totiž o takové smluvní vztahy, v nichž je prodávajícím podnikatel 

při své podnikatelské činnosti a kupujícím kdokoliv jiný než podnikatel při své 

podnikatelské činnosti.31, 32 Právní úprava prodeje zboží v obchodě, zejména pak její 

ustanovení týkající se práv z vadného plnění budou blíže rozebrána ke konci druhé části 

této práce. 

 
29 Podrobněji viz LAVICKÝ, P. In LAVICKÝ, P. a kol., op. cit., s. 69−72. 
30 K tomu blíže viz kapitola 1.3 této práce. 
31 Podrobněji viz ŠILHÁN, J.: Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. V Praze: 
C. H. Beck, 2015, s. 478. 
32 Šilhán v podstatě vychází z širšího vymezení pojmu nepodnikatele. Za nepodnikatele pro účely prodeje 

zboží v obchodě považuje kohokoliv jiného než podnikatele. Do tohoto širšího vymezení by podle definic 

této práce spadal jak nepodnikatel, tak spotřebitel. 
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1.6 Plnění a splnění dluhu řádné a neřádné 

1.6.1 Plnění vs. splnění 

Obecně dle dikce ust. § 1721 ObčZ platí, že věřitel má ze závazku vůči dlužníku 

právo na určité plnění (pohledávku) a dlužník má povinnost toto právo uspokojit (dluh). 

Uspokojení práva věřitele na plnění (pohledávky) obecně nazýváme jako splnění dluhu. 

Splněním dluhu závazek podle ust. § 1908 odst. 1 ObčZ zaniká. Plněním tedy rozumíme 

předmět závazku33, zatímco splněním (solucí) právní skutečnost, která způsobuje zánik 

závazku.34 

1.6.2 Řádné vs. neřádné 

Povinnost dlužníka splnit dluh je konkretizována ust. § 1908 odst. 2 ObčZ, podle 

kterého musí dlužník dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas. Splněním 

řádným dle Šilhána rozumíme splnění bez vad35, splněním včas pak splnění nejpozději 

při splatnosti.36 Z věcného hlediska jde o plnění řádné (tedy bez vad) v případě, kdy 

„se v žádné své zjistitelné vlastnosti neodlišuje od požadavků, které na toto plnění klade 

obsah závazku“.37 Nejčastěji přitom tyto požadavky budou vyplývat ze smlouvy jakožto 

vůbec nejčastějšího typu právní skutečnosti, která je právním důvodem vzniku závazku.  

Obecně je teorií vedle hlediska věcného vnímáno i hledisko místní a časové. 

Relevance těchto dvou hledisek pro řádné splnění a následný zánik závazku je ostatně 

zdůrazněna i rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, podle kterého je k zániku závazku třeba 

„aby splnění proběhlo stanoveným nebo ujednaným způsobem, aby se uskutečnilo 

na stanoveném nebo sjednaném místě a aby k němu došlo ve stanoveném nebo sjednaném 

čase.“38 Šilhán pak nad rámec výše uvedených hledisek uvádí ještě hledisko osobní, které 

lze zjednodušeně vymezit tak, že ke splnění závazku musí dojít mezi příslušnými 

osobami, zásadně stranami závazku.39 Byť ve výše citovaném rozhodnutí Nejvyššího 

 
33 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 3. 
34 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 
Komentář. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 839. 
35 Pojmy řádně a bezvadně lze považovat za synonyma viz podkapitola 1.1.3 této práce. 
36 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 845. 
37 Ibid., s. 846. 
38 Podrobněji viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 20 Cdo 3134/2012. 
39 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op cit., s. 847. 
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soudu ČR hledisko osobní není vůbec zmíněno, domnívám se, že je tomu tak z důvodu, 

že soud tuto skutečnost považoval za zřejmou. Tedy že je natolik evidentní, že ke splnění 

závazku musí dojít mezi jeho stranami, že to není potřeba explicitně uvádět. 

Dle dikce ust. § 1910 ObčZ nemůže být věřitel proti své vůli nikterak nucen 

přijmout něco jiného, než co přísluší k jeho pohledávce a dlužník nemůže být nucen, aby 

poskytl něco jiného, než je dlužen (totéž přitom platí i o místě, čase a způsobu splnění). 

Věřitel má tedy zásadně právo odmítnout jakékoliv nabídnuté plnění, které neodpovídá 

jeho pohledávce. V praxi půjde zejména o plnění vadná.40, 41  

Můžeme tedy uzavřít, že dlužník je povinen plnit přesně to, co vyplývá z obsahu 

závazku, tedy že „poskytnuté plnění musí mít přesně takové parametry, jaké pro toto 

plnění určuje závazek samotný“.42 Když výše uvedené drobně přeformulujeme, 

dopracujeme se k definici bezvadného plnění jakožto plnění, které má přesně takové 

parametry, které pro něj určuje konkrétní závazek. Právní důvod, ze kterého závazek 

vznikl, přitom není rozhodný. 

1.6.3 Vadné splnění jako specifický případ porušení smlouvy 

Vadné splnění je specifickým případem porušení smlouvy. Vadné splnění 

je specifické zejména tím, že věřitel plnění převzal (u ostatních případů porušení smlouvy 

věřitel zpravidla plnění vůbec nepřevezme, podrobněji viz níže). Šilhán uvádí velmi 

zdařilé vymezení vadného splnění oproti jiným případům porušení smlouvy. O vadné 

splnění podle tohoto autora nejde: 

1. V případě prodlení dlužníka ve smyslu ust. § 1968 ObčZ, neboť prodlení 

nastupuje v případě, kdy dlužník plnění v určené době buď vůbec nenabídne, 

nebo jej nabídne, ale nejde o plnění řádné a věřitel jej po právu odmítne. 

2. V případě následné nemožnosti plnění (dlužníkem způsobené i objektivní) 

ve smyslu ust. § 2006 ObčZ. 

 
40 Podrobněji viz BÁNYAIOVÁ, A.: Diskutované otázky zániku závazků v občanském zákoníku. [online] 
2018 [cit. 4. července 2020]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/diskutovane-otazky-zaniku-
zavazku-v-obcanskem-zakoniku. 
41 Jako zákonnou výjimku z tohoto obecného pravidla možno uvést např. absenci práva objednatele 

odmítnout převzetí stavby za podmínek ust. § 2628 ObčZ. 
42 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol. op. cit., s. 872. 
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Vadné splnění v režimu ust. § 1914 odst. 2 ObčZ se pak vyznačuje následujícími 

charakteristikami: 

1. dluhovaná povinnost je stále splnitelná; 

2. čas plnění již uplynul, ale dlužník není v prodlení; 

3. věřitel přijal plnění; 

4. závazek prozatím nemohl bez dalšího splněním zaniknout, neboť nešlo o řádné  

plnění.43, 44 

Důsledně rozlišovat mezi jednotlivými případy porušení smlouvy je naprosto 

klíčové pro výkladovou i aplikační praxi. Jedině při dobrém pochopení systematiky 

a vzájemných vztahů výše zmíněných institutů totiž můžeme být schopni správně určit 

právní úpravu, která se v té které situaci použije. Je tedy třeba dávat dobrý pozor, 

abychom nezaměnili situaci, kdy bude namístě užít úpravy (ať už obecné či zvláštní) práv 

z vadného plnění se situací, kdy půjde např. o následnou nemožnost plnění ve smyslu 

ust. § 2006 an. ObčZ nebo o prodlení dlužníka ve smyslu ust. § 1968 an. ObčZ. V případě 

následné nemožnosti plnění a prodlení se samozřejmě právní úprava práv z vadného 

plnění aplikovat nebude. 

1.6.4 Splnění vadným plněním? 

Z teoretického hlediska je komplikovaný bod 4 uvedený výše. Za účinnosti ObchZ 

bylo zřejmé, že vadným splněním dochází k transformaci závazku a závazek zaniká 

až uspokojením nastoupivších práv z vadného plnění.45 Od účinnosti ObčZ však takovýto 

závěr jednoznačně dovodit nelze. Tak například Porod uvádí, že „i vadné plnění může 

způsobit splnění dluhu, a tedy jeho zánik. V případě takového vadného splnění hlavní dluh 

zaniká a vznikají práva z vadného plnění.“46 Obdobně pak uzavírá i Bányaiová, která 

konstatuje, že účinky splnění dluhu, tedy jeho zánik způsobuje i vadné plnění, které 

věřitel přijal.47 Sporné tudíž je, zda v důsledku vadného splnění dochází „pouze“ 

 
43 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol. op. cit., s. 875−876. 
44 Ke sporné povaze bodu 4 viz níže v podkapitole 1.6.4 této práce. 
45 Srov. dikci ust. 324 odst. 3 ObchZ. 
46 POROD, J. In PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2019, s. 2060. 
47 Podrobněji viz BÁNYAIOVÁ, A., op. cit., dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/diskutovane-
otazky-zaniku-zavazku-v-obcanskem-zakoniku. 
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k zásadní transformaci závazku (obsah závazku se mění tak, že jeho obsahem jsou práva 

z vadného plnění), nebo k jeho zániku a vzniku závazku nového, jehož obsahem jsou 

práva z vadného plnění. V obecné rovině je tak sporné, zda může závazek zaniknout 

v případě, kdy nebylo splněno řádně. K této problematice se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, 

který se ve svém rozhodnutí přiklonil k interpretaci shodné s tou Šilhánovou zmíněnou 

v předchozí podkapitole, když konstatoval, že vadným splněním závazek nezaniká.48 

Tato skutečně problematická otázka má však z hlediska práv z vadného plnění dle mého 

názoru důsledky pouze v teoretické rovině, a zda obsahovou změnu závazku (skutečnost, 

že obsah závazku, tedy vzájemná práva a povinnosti, je jiný – obsahuje práva z vadného 

plnění, je nesporná) označíme jako změnu nebo zánik závazku původního a vznik 

závazku nového nemá nijak zásadního významu. Z pohledu práv z vadného plnění jsou 

totiž praktické účinky dle obou teorií shodné – další práva a povinnosti stran se řídí 

úpravou práv z vadného plnění.49, 50 

1.6.5 Skutkové podstaty vadného plnění 

Aniž bychom tím popřeli vymezení v podkapitole 1.6.3 výše, v praxi o vadné plnění 

půjde ve smyslu dikce ust. § 1916 odst. 1 ObčZ zejména v případech, kdy: 

1. dlužník sice poskytne předmět plnění, ale tento předmět nemá stanovené 

či ujednané vlastnosti, 

2. dlužník neupozorní věřitele na vady, které předmět plnění má, ačkoliv se tyto 

při takovém předmětu obvykle nevyskytují, 

3. dlužník ujistí věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné 

vady nebo že se věc hodí k určitému užívání, 

4. dlužník neoprávněně zcizí cizí věc jako svoji. 

 
48 Podrobněji viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 20 Cdo 3134/2012 
a rozsudek ze dne 12. října 2015, sp. zn. 32 Cdo 694/2015. 
49 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 877. 
50 Zásadní význam však tato otázka bude mít v případě tzv. akcesorických závazků. Pokud bychom 

se přiklonili k závěru, že závazek může zaniknout i vadným splněním, bylo by např. možné, aby dlužník 

plnil úmyslně vadně (lze si představit i situaci, kdy by věc měla skutečně velké množství vad) proto, aby 

závazek splnil a vyhnul se tak např. povinnosti platit úroky z prodlení. Především z tohoto důvodu myslím 

nelze považovat závěr, že závazek vadným splněním zaniká, za správný. Osobně se tedy přikláním k teorii, 
že dochází „pouze“ k zásadní transformaci závazku. 
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Dle Šilhána nutno bod 1 po obsahové stránce chápat jako generální klauzuli vadného 

plnění, neboť jde o podstatu standardní a v zásadě všeobjímající i ve vztahu k ostatním 

bodům.51 S tímto Šilhánovým tvrzením se plně ztotožňuji, neboť toto osobně také 

dovozuji, a to sice za použití systematického výkladu. Domnívám se ale, že v případě, 

kdy bod 1 chápeme jako generální klauzuli vadného plnění, není předmětné ustanovení 

vhodně formulováno, respektive konstruováno. Jazykovým výkladem bych z účinného 

znění předmětného ustanovení totiž spíše vyvozoval, že jde o 4 na sobě nezávislé 

skutkové podstaty, nikoliv, že bod 1 je svým způsobem zároveň součástí bodů 2–4. 

 Klíčové je použití slova „zejména“ v návětí předmětného ustanovení. Je tak 

myslím zřejmé, že výše uvedený výčet je nutno chápat jako výčet demonstrativní, nikoliv 

taxativní. Tak např. v bodě 4 zákonodárce částečně vymezuje právní vadu, konkrétně 

pouze případ, kdy dlužník neoprávněně zcizí věc cizí jako svoji, přičemž toto je jen jeden 

z možných případů, kdy má plnění právní vadu.52, 53 

1.6.6 Povinnost plnit řádně pouze v případě úplatných závazků? 

Dle dikce ust. § 1914 odst. 1 ObčZ je každý, kdo plní za úplatu jinému, zavázán 

plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít 

předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. 

Toto ustanovení navazuje na shora analyzované ust. § 1721 ObčZ, respektive ust. § 1908 

odst. 2 ObčZ a podle Šilhána ve své podstatě upřesňuje podstatu povinnosti „splnit 

dluh“.54 Za použití jazykového výkladu není nikterak obtížné přijít na to, že ust. § 1914 

odst. 1 ObčZ se týká pouze úplatných závazků. 

Čím se ale řídí bezúplatné závazky? Nemusí snad dlužník bezúplatný závazek splnit 

řádně? Nutno vzpomenout na shora uvedené ust. § 1908 odst. 2 ObčZ, které se vztahuje 

právě i na bezúplatné závazky. Povinnost plnit řádně má tedy dlužník jak v případě 

závazku úplatného, tak bezúplatného. Rozdíl spočívá pouze v tom, že pokud věřitel 

přijme bezúplatné plnění, které je vadné, zásadně mu nevzniknou práva z vadného plnění, 

 
51 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 124. 
52 Podrobněji např. BÁNYAIOVÁ, A. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; PELIKÁNOVÁ, I.; 

PELIKÁN, R.; BÁNYAIOVÁ, A. a kol., op. cit., s. 390. 
53 K právním vadám podrobněji viz podkapitola 1.7.4 této práce. 
54 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol. op. cit., s. 871. 
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neboť obecně není povinnost řádného splnění v případě bezúplatných závazků regulována 

právní úpravou vad a práv z vadného plnění. Speciální úprava konkrétního typu závazku 

ale může stanovit jinak.55 

1.7 Vada 

Vadou je dle Šilhána „jakákoliv odchylka mezi plněním poskytnutým a plněním 

dluhovaným“56. Tato definice je přitom v souladu s výše zmíněnou definicí bezvadného 

plnění. Porod pak vadu definuje jako „absenci vlastnosti vymíněné nebo obvyklé k použití 

předmětu plnění podle smlouvy a podle účelu smlouvy, je-li stranám znám, ledaže 

o takové skutečnosti, která by jinak zakládala vadu, nabyvatel věděl, protože je nápadná 

a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo protože je zjistitelná z veřejného seznamu“57. 

A konečně Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých rozhodnutí definoval vadu jako 

„faktický nebo právní stav, který brání řádnému nebo smluvenému užívání věci“.58 

Byť se uvedené definice mohou na první pohled zdát dosti odlišné, vzájemně si nijak 

neodporují. 

1.7.1 Časové hledisko existence vady 

Podstatný význam má časové hledisko existence vady. Obecně český právní řád 

vychází z pravidla, že se existence vady posuzuje k okamžiku převzetí věci. Vada se sice 

může projevit později, ale pro vznik práv z vadného plnění je rozhodné, zda měla svou 

příčinu ve vlastnosti již při převzetí.59 Standardní výjimku z tohoto pravidla najdeme 

v rámci institutu záruky za jakost, který bude blíže analyzován níže v této práci. Stěžejní 

rozdíl od obecného pravidla spočívá v tom, že pokud zcizitel převezme záruku za jakost, 

zavazuje se, že předmět plnění nebude mít vady po celou dobu trvání záruční doby.60 

 
55 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol. op. cit., s. 872. 
56 Ibid., s. 872. 
57 POROD, J. In PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol., op. cit., s. 2061−2062. 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 2008, sp. zn. 33 Odo 1300/2006. 
59 POROD, J. In PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol., op. cit., s. 2062. 
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2016, sp. zn. 33 Cdo 3744/2015. 
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1.7.2 Kategorizace vad 

Vzhledem k vysoké míře obecnosti pojmu vada (vada může spočívat v podstatě 

v jakémkoliv myslitelném parametru)61 je vhodné vady kategorizovat. V teorii se ustálila 

kategorizace vad zejména na vady faktické a právní, vady odstranitelné a neodstranitelné 

a vady podstatné a nepodstatné. Tyto kategorizace mají dle mého názoru zároveň 

i největší praktický význam, a proto jim bude dále v této práci věnována největší 

pozornost. Nelze však opomenout ani dělení na vady zjevné a skryté podle toho, 

ve kterém okamžiku jsou nabyvatelem rozpoznatelné. Podstatnou roli hraje i vnitřní, 

psychický vztah zcizitele k vadě, respektive k její existenci, podle něhož dělíme vady 

na vědomé, či dokonce spojené se zlým úmyslem a vady nevědomé. Dále je třeba 

rozlišovat i skutečnost, zda je předmětná vada zapsaná ve veřejném seznamu a konečně, 

zda vada brání řádnému užívání věci. 

1.7.3 Vady faktické 

Faktickou vadou rozumíme odchylku kvalitativního či kvantitativního charakteru  

od věcných parametrů plnění, odchylku v čase plnění a odchylku od místa plnění. 

Praktický význam mají pak především vady věcných parametrů plnění. Naproti tomu 

s vadou faktickou, která by spočívala v odchylce v čase62 nebo místě plnění, se v praxi 

příliš často nesetkáme.63 Podle odchylek od věcných parametrů plnění dělí Raban dále 

faktické vady na: 

- jakostní (kvalitativní); 

- množstevní (kvantitativní); 

- dokladů a balení.64 

Kvalitativní vady 

Dle Šilhána rozumíme kvalitativní vadou vadu v jakosti a provedení dluhovaného 

plnění. Toto teoretické vymezení je velmi široké, neboť může jít o celou škálu rozličných 

technických, objektivně vnímatelných vlastností a užitných charakteristik věci či služby, 

 
61 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 117. 
62 Srov. institut prodlení ve smyslu ust. § 1968 an. ObčZ. 
63 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 117. 
64 RABAN, P. a kol., op. cit., s. 125. 
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které v souhrnu tvoří její kvalitu.65 Tak např. odolnost věci, její pružnost, kapacita 

či barva jsou všechno vlastnosti, které mají vliv na kvalitu věci. Za předpokladu, 

že kterákoliv takováto vlastnost66 bude vlastností obvyklou či vymíněnou a bude 

u předmětné věci chybět, bude se jednat o faktickou vadu kvalitativní. 

Kvalitativní vlastnosti věci či služby mohou být: 

1. přesně specifikovány,  

2. vymezeny pomocí nepřímé funkční či účelové specifikace, 

3. určeny za pomoci tzv. podpůrného hlediska obvyklosti.67 

Plnění in aliud 

Pokud by bylo plněno něco, co vůbec neodpovídá smlouvě, šlo by o tzv. plnění 

in aliud. Z hlediska obecné právní úpravy práv z vadného plnění není plnění in aliud 

vadou, neboť vůbec nejde o plnění v rámci předmětného závazku. Pokud by věřitel takové 

plnění přijal, bezdůvodně by se obohatil, neboť by zde absentoval právní titul.68 

Rozhodujícím kritériem, zda jde o plnění vadné či plnění in aliud je podle Poroda míra 

obecnosti (druhovosti) vymezení předmětu plnění. Výjimku pak představuje zvláštní 

právní úprava koupě ve smyslu ust. § 2079 an. ObčZ, podle které je plnění in aliud 

vadou.69 

Kvantitativní vady 

 O kvantitativní vady jde tehdy, spočívají-li nedostatky věci nebo služby 

v množství, míře, hmotnosti, rozsahu či objemu plnění. V praxi si lze představit tři situace 

plnění dlužníka: 

1. Dlužník plní přesně v takovém množství, míře, hmotnosti, rozsahu či objemu, 

ve kterém podle právního důvodu plnit měl, případně neplní přesně v takovém 

množství, ale nepřesáhne možnou odchylku70. 

 
65 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 119. 
66 Ve své konkrétní podobě. Pokud bude ve smlouvě sjednáno dodání automobilu v červené barvě, 

pochopitelně bude plněno vadně, pokud bude dodáno auto žluté, byť jde v obou případech o auto barevné. 
67 Podrobněji viz ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 874−875. 
68 POROD, J. In PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol., op. cit., s. 2060. 
69 Srov. ust. § 2099 odst. 1 ObčZ in medio. 
70 Srov. např. dikci ust. § 2098 ObčZ in fine. 
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2. Dlužník plní v menším množství, míře, hmotnosti, rozsahu či objemu, než 

ve kterém podle právního důvodu plnit měl, respektive negativně přesáhne 

možnou odchylku. 

3. Dlužník plní ve větším množství, míře, hmotnosti, rozsahu či objemu, než 

ve kterém podle právního důvodu plnit měl, respektive pozitivně přesáhne 

možnou odchylku. 

V první situaci se nejedná o vadu kvantitativní, neboť je, alespoň tedy z tohoto pohledu, 

plněno bezvadně. Ve druhé i třetí situaci zásadně půjde o vadné plnění, tedy v obou 

případech o porušení smlouvy, nicméně tyto situace nejsou zákonodárcem posuzovány 

zcela stejně. Tak například v případě koupě (kupní smlouvy) ve smyslu ust. § 2079 an. 

ObčZ je ve druhé zmíněné situaci dodání menšího množství kvantitativní vadou, kterou 

kupující může reklamovat. V třetí zmíněné situaci se v případě koupě ale aplikuje 

ust. § 2093 ObčZ, podle kterého v případě, že prodávající dodá větší množství věci, než 

bylo ujednáno, a kupující je bez zbytečného odkladu neodmítne, je kupní smlouva 

uzavřena i na toto přebytečné množství. 

1.7.4 Vady právní 

Dle dikce ust. § 1920 odst. 1 ObčZ má předmět plnění právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. 

Předmětné ustanovení však nemůžeme vykládat samostatně, ale ve spojení s ust. § 1916 

ObčZ. Bányaiová z těchto dvou ustanovení ve vzájemném kontextu dovozuje, že předmět 

plnění má právní vadu „tehdy, pokud se nabyvateli nedostane právní pozice, které se mu 

poskytnutím plnění mělo dostat“71. I pro právní vady platí povinnost nabyvatele je 

ve stanovené lhůtě oznámit zciziteli. Tato povinnost je podmínkou nabyvatelova 

potenciálního úspěšného uplatnění práva z vadného plnění u soudu.72 

Vady právní můžeme dále dělit na případy, kdy se nabyvatel vůbec nestane 

vlastníkem převáděné věci, neboť sám převádějící vlastníkem, respektive osobou 

oprávněnou s předmětnou věcí disponovat nebyl73 a případy, kdy sice převádějící je 

 
71 BÁNYAIOVÁ, A. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.; 
BÁNYAIOVÁ, A. a kol., op. cit., s. 390 a 397. 
72 Srov. ust. § 1921 odst. 1 ObčZ. 
73 Viz tradiční Ulpianova římskoprávní zásada nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. 
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vlastníkem, respektive osobou oprávněnou s předmětnou věcí disponovat, ale tato je 

zatížena věcným právem třetí osoby (např. právem zástavním či zadržovacím).74 

1.7.5 Vady odstranitelné a neodstranitelné 

Vady dělíme na odstranitelné a neodstranitelné podle toho, jestli je možné 

dodatečně dosáhnout bezvadného stavu. Dělení z tohoto hlediska má přitom zcela zásadní 

význam pro charakter práv z vadného plnění, které nabyvateli předmětné věci budou 

svědčit. 

Neodstranitelnost vady přitom může být tzv. absolutní, kdy odstranění vady vůbec 

není fyzicky možné, nebo relativní, kdy je odstranění za daných okolností zjevně 

nehospodárné a ekonomicky neefektivní. Relativní neodstranitelnost blíže vymezuje 

Šilhán tak, že „odstranění vady by bylo v příkrém hodnotovém nepoměru k hodnotě 

předmětu plnění, kdy by náklady na odstranění zjevně přesáhly přínos, který by byl 

takovým postupem dosažen“.75  

Dělení vad na odstranitelné a neodstranitelné má největší praktický význam 

v rámci obecné právní úpravy, neboť tam představuje kritérium, pomocí něhož jsou 

zákonem vymezeny možnosti užití nástrojů nápravy následků vadného plnění ve smyslu 

ust. § 1923 ObčZ. Jednotlivé nástroje budou blíže analyzovány níže. 

1.7.6 Vady zjevné a skryté, nápadné a zřejmé, vady zjistitelné z veřejného 

seznamu 

Zjevné a skryté, respektive nápadné a zřejmé vady rozlišujeme podle toho, 

v jakém okamžiku jsou věřitelem rozpoznatelné. 

Kvalifikace vady jakožto vady zjevné má praktický význam zejména v případě 

koupě. Dle dikce ust. § 2103 ObčZ kupujícímu v případě koupě věci s vadou, kterou 

musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat už při uzavření smlouvy, zásadně 

nenáleží práva z vadného plnění.76 Za vady zjevné je dle Nejvyššího soudu ČR možno 

 
74 BÁNYAIOVÁ, A. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.; 

BÁNYAIOVÁ, A. a kol., op. cit., s. 397. 
75 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 117. 
76 Výjimkou je situace, kdy prodávající kupujícího výslovně ujistil, že věc je bez vad anebo vadu lstivě 

zastřel. 
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považovat pouze takové vady, „jejichž existence je kupujícímu, popř. objednateli, zřejmá 

na pohled, případně takové vady, které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami (…) 

Za zjevné nelze považovat ty vady, jejichž existenci by musel kupující nebo objednatel 

zjišťovat prohlídkou spojenou s destrukcí zboží nebo díla, popř. vady, které se typicky 

mohou v plné míře projevit až při užívání zboží nebo předmětu díla.“77 

Vadami skrytými pak rozumíme vady, které existují v době předání věci, 

ale zjistitelnými se stanou až později, respektive se v plné míře projeví až po určitém čase. 

Vady skryté tedy nelze při vynaložení obvyklé pozornosti poznat již v okamžiku 

uzavírání smlouvy. 

S pojmy vady nápadné a zřejmé a vady zjistitelné z veřejného seznamu se můžeme 

setkat v ObčZ v rámci obecné právní úpravy práv z vadného plnění, konkrétně 

v ust. § 1917 ObčZ. V případě, že je vada nápadná a zřejmá v okamžiku uzavírání 

smlouvy nebo lze-li ji zjistit z veřejného seznamu, jde taková vada podle předmětného 

ustanovení k tíži nabyvatele. Důsledky tohoto ustanovení budou blíže rozebrány ve druhé 

části této práce. Pojem vady nápadné a zřejmé můžeme dle mého názoru považovat 

za synonymum k pojmu vady zjevné. Ať už zákonodárce nazve vadu jako zjevnou, nebo 

nápadnou a zřejmou, mám za to, že vždy půjdu o vadu, která byla při vynaložení obvyklé 

pozornosti poznatelná v okamžiku uzavírání smlouvy.78 Každopádně používání různých 

termínů pro stejné instituty nevnímám jako příliš vhodné, neboť zejména osoby 

nevzdělané v oboru práva může zbytečně zmást a do jisté míry tak i nabourávat princip 

právní jistoty. 

1.7.7 Vady vědomé 

Bez významu není ani vnitřní, psychický vztah zcizitele k vadě, respektive k její 

existenci. Myslím, že ve většině případů dlužník o existenci vady či skutečnosti, která ji 

mohla způsobit, neví. Je nicméně možné, že tomu bude právě naopak a dlužník si bude 

vadnosti plnění vědom. V takovém případě hovoříme o tzv. vadách vědomých. 

Dle Šilhána je dále třeba od vad vědomých odlišit vady spojené se zlým úmyslem. 

 
77 Podrobněji viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2007, sp. zn. 32 Odo 1387/2005. 
78 Pojmy zjevná a zřejmá jsou různě zaměňovány i v odborné literatuře viz např. ŠILHÁN, J. In HULMÁK, 
M. a kol. op. cit., s. 891−892. 
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Základní rozdíl spočívá v tom, že u vad vědomých zcizitel o vadě sice ví a v konečném 

důsledku tak sice plní vadně úmyslně, nicméně vadu úmyslně nezpůsobil, lstivě nezastřel 

nebo cíleně nezatajil/nezakryl.79 

1.7.8 Vady spojené se zlým úmyslem 

Vady spojené se zlým úmyslem jsou v podstatě speciálním případem vad 

vědomých.80 Dle dikce ust. § 6 odst. 2 ObčZ mimo jiné nikdo nesmí těžit ze svého 

nepoctivého nebo protiprávního činu. Pokud tedy zcizitel vadu lstivě zastře, způsobí 

úmyslně, cíleně zatají či zakryje apod., nemůže mu takové jednání být ku prospěchu. 

K důsledkům vad vědomých a vad spojených se zlým úmyslem, zejména 

na možnost smluvního vyloučení či limitace práv z vadného plnění bude blíže pojednáno 

ve druhé části této práce.  

  

 
79 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 505−506. 
80 Pojem vada vědomá je širší než pojem vada spojená se zlým úmyslem. Každá vada spojená se zlým 

úmyslem je vždy zároveň vadou vědomou, ne každá vada vědomá je ale vadou spojenou se zlým úmyslem. 
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 Práva z vadného plnění 
2.1 Pojem práv z vadného plnění 

Práva z vadného plnění můžeme po obsahové stránce vymezit jako „souhrn 

restitučních a kompenzačních nástrojů, kterými se nabyvatel může domáhat napravení 

následků vadného plnění (…) doplněné o nástroj terminační, kterým je odstoupení 

od smlouvy“81.  

Hned na úvod je třeba vyjasnit drobné rozdíly v terminologii současné 

a předchozích právních úprav. V rámci ABGB najdeme obdobu institutu práv z vadného 

plnění v institutu tzv. správy. Správa byla upravena v ust. § 922–933 ABGB, a ačkoliv 

byl tento institut jinak nazván, šlo o právní úpravu velice podobnou současné právní 

úpravě práv z vadného plnění. ObčZ 1964 pak namísto správy pro tentýž institut používal 

pojmu práv z odpovědnosti za vady, jehož úpravu bychom našli v ust. § 499 an. ObčZ 

1964. A konečně současný ObčZ používá pojmu práv z vadného plnění. Přechod 

od používání pojmu práv z odpovědnosti za vady k pojmu práv z vadného plnění Šilhán 

vnímá tak, že zákonodárce v účinné právní úpravě vychází spíše z toho, že dlužník 

neodpovídá za vady, ale za to, že bude plnit řádně. Nutno poznamenat, že v literatuře 

ohledně výše zmíněné terminologie nepanuje jednota. Tak např. již výše citovaný Raban 

ve druhém vydání své učebnice vydané roku 2019 nadále používá pojmu odpovědnost 

za vady i tam, kde by dle Šilhána bylo myslím namístě použít spíše pojmu práva 

z vadného plnění.82 Byť by samozřejmě bylo vhodné, aby byly terminologické rozpory 

napříč literaturou odstraněny, v praxi je nevnímám jako zvláště významné. Podstatný je 

zejména fakt, že v obou případech (ostatně i v případě výše zmíněné správy) jde o právní 

následky, které nastupují v případě porušení smlouvy vadným splněním.83, 84 

2.2 Systematika právní úpravy práv z vadného plnění 

Obecnou právní úpravu práv z vadného plnění najdeme v ust. § 1914–1925 ObčZ. 

Základním východiskem práv z vadného plnění je ust. § 1914 odst. 2 ObčZ, podle jehož 

 
81 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 479. 
82 Např. RABAN, P. a kol., op. cit., s. 124. 
83 Podrobněji viz ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 875. 
84 K vadnému plnění a splnění blíže viz kapitola 1.6 této práce. 
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dikce je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění. Toto ustanovení v obecné 

rovině stanoví důsledky vadného splnění – vznik práv z vadného plnění. 

Nad rámec obecné právní úpravy práv z vadného plnění se v českém právním řádu 

můžeme setkat minimálně se dvěma85 dalšími víceméně komplexními režimy práv 

z vadného plnění, a sice se speciální právní úpravou práv z vadného plnění u kupní 

smlouvy dle ust. § 2099–2117 ObčZ, respektive smlouvy o dílo86, a se speciální právní 

úpravou práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě dle ust. § 2161–2174 ObčZ. 

Některé další závazky, jako např. zájezd, nemají svůj zvláštní komplexní režim práv 

z vadného plnění, ale pouze několik speciálních ustanovení, vedle kterých se aplikuje 

právní úprava obecná. I v případě koupě, díla či koupě zboží v obchodě se ale vždy 

v určité, byť mnohdy minimální míře uplatní i obecná právní úprava.87, 88 

Vzájemné vztahy jednotlivých režimů práv z vadného plnění 

Speciální právní úprava práv z vadného plnění u kupní smlouvy, respektive 

smlouvy o dílo je ve vztahu speciality k obecné právní úpravě práv z vadného plnění. 

Pokud speciální právní úprava práv z vadného plnění u kupní smlouvy, respektive 

smlouvy o dílo stanoví něco jiného než obecná právní úprava práv z vadného plnění, 

aplikují se daná ustanovení speciální právní úpravy namísto ustanovení právní úpravy 

obecné.  

Pokud jde o vztah mezi právní úpravou práv z vadného plnění u prodeje zboží 

v obchodě a výše zmíněnou právní úpravou práv z vadného plnění u kupní smlouvy 

(nikoliv však smlouvy o dílo), je situace poněkud komplikovanější. Prodej zboží 

v obchodě je bezpochyby speciálním případem koupě, ale nelze uzavřít, že pokud právní 

úprava práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě stanoví něco jiného 

než (obecnější) právní úprava práv z vadného plnění u kupní smlouvy, použije se právní 

 
85 Dále můžeme odlišit i právní režim v rámci úpravy závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 

ve smyslu ust. § 1810–1867 ObčZ. 
86 V rámci smlouvy o dílo se na základě ust. § 2615 odst. 2 ObčZ do značné míry aplikuje speciální právní 

úprava práv z vadného plnění u kupní smlouvy. 
87 Vztah mezi speciální a obecnou právní úpravou se řídí obecným kolizním principem lex specialis derogat 
legi generali. 
88 Např. ust. § 1924 a 1925 ObčZ, která systematicky patří do obecné právní úpravy práv z vadného plnění, 

se uplatní i v případě zmíněných speciálních právních úprav, neboť tyto odpovídající právní úpravu 

nenabízejí. 
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úprava práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě. Vztah těchto dvou právních 

úprav je spíše takový, že právní úprava práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě 

především rozšiřuje či doplňuje právní úpravu práv z vadného plnění u kupní smlouvy. 

Fakticky tedy dochází k doplnění práv z vadného plnění kupujícího (spotřebitele 

nebo nepodnikatele).89 Tak například dle Vítové i Šilhána se v případě podstatného 

porušení smlouvy nemůže aplikovat ust. § 2169 ObčZ, neboť aplikace ust. § 2106 ObčZ 

je v případě podstatného porušení smlouvy pro kupujícího výhodnější.90, 91 Pokud 

bychom na takový případ aplikovali ust. § 2169 ObčZ, došlo by ke snížení standardu 

práva spotřebitelů, respektive nepodnikatelů, a naopak by se do výhodnější právní pozice 

dostaly subjekty v postavení podnikatelů. Šilhán zde, zřejmě za použití teleologického 

výkladu, dovozuje, že záměrem zákonodárce určitě nebylo zhoršit právní postavení 

spotřebitelů a nepodnikatelů oproti podnikatelům, a tudíž je podle něj třeba pojímat oba 

režimy kumulativně.92 

Je tedy zřejmé, že česká právní úprava práv z vadného plnění má vícero vrstev 

(někdy se o ní hovoří jako o úpravě tzv. mnohovrstevnaté) a proto může být v praxi velmi 

složité určit, která zákonná ustanovení se na konkrétní případ aplikují. Tato 

mnohovrstevnatost bude prakticky demonstrována ve třetí části práce. 

V praxi se obecná právní úprava práv z vadného plnění aplikuje zejména  

na inominátní vztahy a na smlouvy, které neobsahují vlastní úpravu následků vad. Použití 

obecné právní úpravy tedy v praxi není příliš rozšířené, neboť nejčastěji používané 

smluvní typy, zejména smlouva kupní a smlouva o dílo, mají svou zvláštní právní 

úpravu.93 

2.3 Předpoklady vzniku práv z vadného plnění včera a dnes 

Dle Plankovy monografie z roku 1984 bylo ke vzniku odpovědnosti za vady 

zapotřebí hned několik předpokladů, a sice:  

 
89 Podrobněji viz VÍTOVÁ, B. In HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní 

část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 166–167. 
90 Podrobněji např. viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 486. 
91 Byť by se při striktním použití obecného kolizního principu lex specialis derogat legi generali skutečně 

mělo aplikovat ust. § 2169 ObčZ namísto ust. § 2106 ObčZ. 
92 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 486. 
93 Ibid., s. 477. 
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1. existence závazkového právního vztahu, 

2. porušení závazkové povinnosti plnit řádně, 

3. vadné plnění jako následek porušení povinnosti ad. 2, 

4. příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vadou plnění.94 

Byť jde o literární dílo vydané před bezmála čtyřiceti lety (reflektuje tak tehdejší právní 

úpravu, která vycházela ze zcela jiných společenských hodnot, než je tomu u právní 

úpravy současné), do značné míry z jeho teoretických pasáží můžeme vycházet i dnes.  

Bányaiová k účinné právní úpravě uvádí, že předpokladem vzniku práv z vadného 

plnění je platná smlouva, podle níž má být plněno za úplatu a existence vadného plnění.95  

Toto vymezení osobně za účinnosti ObčZ, vzhledem k zákonem používané terminologii, 

nepovažuji za příliš šťastné. Zcela jistě lze souhlasit s tím, že platná smlouva, podle níž 

má být plněno za úplatu, i vadné plnění skutečně jsou předpoklady vzniku práv z vadného 

plnění, nicméně toto vymezení nelze považovat za kompletní vymezení předpokladů 

vzniku práv z vadného plnění. Je totiž zřejmé, že práva z vadného plnění mohou 

vzniknout až ve chvíli, kdy je vadně splněno. Jsem tedy přesvědčen, že může existovat 

platná smlouva, podle níž má být plněno za úplatu i vadné plnění, ale dokud není vadně 

splněno (tedy dokud věřitel nepřijme vadné plnění)96, žádná práva z vadného plnění 

vzniknout nemohou. Toto je myslím možné dovodit již jazykovým výkladem ust. § 1914 

odst. 2 ObčZ97. Shodně s mnou zastávaným názorem pak uvádí Šilhán, že práva 

z vadného plnění nastupují až teprve v momentě, kdy je vadně splněno.98 Za účinnosti 

současné právní úpravy tedy můžeme uzavřít, že předpokladem vzniku práv z vadného 

plnění je: 

1. platná smlouva, podle níž má být plněno za úplatu, 

2. vadně splněný závazek. 

 
94 Podrobněji viz PLANK, K. In PLANK, K.: Služby v občianskoprávnej úprave. V Bratislavě: Obzor, 

1984, s. 104. 
95 BÁNYAIOVÁ, A. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.; 

BÁNYAIOVÁ, A. a kol.: Občanský zákoník. Komentář, Svazek V, (§ 1721-2520). V Praze: Wolters 
Kluwer, 2014, s. 386. 
96 Nutno připomenout, že věřitel zásadně nemá povinnost vadné plnění přijmout. 
97 Použití systematického výkladu, respektive dalších standardních i nadstandardních výkladových metod 

nám, myslím, tento závěr jedině potvrdí. 
98 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 875. 
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2.4 Nástroje nápravy následků vadného plnění 

Výše bylo zmíněno obsahové vymezení práv z vadného plnění jakožto 

restitučních, kompenzačních a terminačního nástroje. Mezi konkrétní nástroje nápravy 

následků vadného plnění pak řadíme zejména: 

1. odstranění vady 

o opravou anebo dodáním nové věci v případě vady kvalitativního 

charakteru, 

o doplněním toho, co chybí v případě vady kvantitativního charakteru, 

2. peněžitou kompenzaci vady (přiměřená sleva z ceny), která odpovídá rozdílu 

hodnoty plnění bezvadného a vadného, 

3. odstoupení od smlouvy (jednostranné zrušení závazku ex tunc)99. 

Výše zmíněný výčet je výčtem teoretickým a uplatní se jak v případě obecné právní 

úpravy, tak v případě právních úprav speciálních.100 Odstranění vady je pak dle 

obsahového vymezení nástrojem restitučním, peněžitá kompenzace nástrojem 

kompenzačním a odstoupení od smlouvy nástrojem terminačním. Zásadně platí, že pokud 

ke zhojení vadnosti postačí uplatnění nástroje restitučního či kompenzačního, nemůže 

oprávněný z práva z vadného plnění z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy a závazek 

terminovat ex tunc.101 Možnost použití nástroje tak bude v konečném důsledku záviset 

zejména na míře vadnosti věci – závažnosti vady. Volba konkrétního nástroje pak zásadně 

náleží oprávněnému z práv z vadného plnění (typicky nabyvateli), přičemž je zároveň 

třeba rozlišit, do rámce kterého režimu práv z vadného plnění daný případ spadá. 

Zádržné 

Byť v praxi nejde o příliš frekventovaný institut, je i zádržné ve své podstatě 

nástrojem nápravy následků vadného plnění. Zádržným rozumíme „právo odběratele 

[nabyvatele] pozdržet úhradu části ceny (…) až do okamžiku, kdy jsou odstraněny vady 

 
99 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 479-480. 
100 Výčet je teoretickým východiskem i pro speciální právní úpravu kupní smlouvy, respektive smlouvy 

o dílo, speciální právní úpravu prodeje zboží v obchodě i speciální právní úpravu závazků ze smluv 

uzavíraných se spotřebitelem. 
101 V rámci obecné právní úpravy srov. ust. § 1923 ObčZ. 
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plnění, případně až uplyne záruční doba“.102 Přitom z povahy tohoto institutu nejde ani 

o slevu z ceny, ani o smluvní pokutu. Jde o nástroj motivační a zajišťovací, neboť jeho 

účelem je motivovat zcizitele a zajistit, aby danému závazku např. po odevzdání předmětu 

nepřestal věnovat péči. K tomu Šilhán ve své publikaci uvádí, že zcizitel se zpravidla 

velmi snaží do doby, než obdrží platbu, zatímco po jejím obdržení ho ke vzorné snaze nic 

nenutí.103 Zde si tímto autorem dovolím částečně nesouhlasit. V praxi zcela jistě motivace 

mnoha zcizitelů po obdržení předmětné platby klesá a nadále již nevěnují řádnou 

pozornost tomu, zda je nabyvatel s plněním spokojen. To ale dle mého názoru 

neznamená, že by neexistovalo nic, co by je nenutilo ke vzorné snaze. Přece jen cílem 

zcizitele by měla být mimo jiné úplná spokojenost nabyvatele. Toto se pak projeví 

zejména v závazcích obchodních, neboť pokud chce podnikatel dlouhodobě prosperovat, 

jsem přesvědčen, že toto není bez snahy o spokojené nabyvatele (bez spokojených 

nabyvatelů) možné. 

2.5 Účelně vynaložené náklady 

 S uplatněním práv z vadného plnění je v praxi běžně spojeno vynaložení nákladů 

různého charakteru. Ust. § 1924 ObčZ zakotvuje právo na náhradu nákladů účelně 

vynaložených v příčinné souvislosti s vadou při uplatnění práva z vadného plnění. 

V praxi toto ustanovení umožňuje např. využití právních služeb advokáta a následné 

vymáhání nákladů vynaložených na tyto služby po tom, kdo plnil vadně (zciziteli). 

To však samozřejmě pouze v případech, kdy je využití právních služeb (obdobně 

i vynaložení jakéhokoliv jiného nákladu při uplatnění práva z vadného plnění v příčinné 

souvislosti s vadou) účelné, tedy nikoliv v situaci, kdy zcizitel vadnost nerozporuje a činí 

kroky k její nápravě.104 Právo na náhradu nákladů ve smyslu předmětného ustanovení je 

však třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vytknutí vady, neboť 

v opačném případě soud v důsledku podané námitky zcizitele právo nepřizná. 

 
102 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 488. 
103 Ibid., s. 488. 
104 Na tomto principu ostatně funguje i služba ReklamovatCz. Poskytnuté služby jsou v případě úspěchu ve 

věci pro spotřebitele bezplatné, neboť právě v důsledku ust. § 1924 ObčZ hradí účelně vynaložené náklady 

prodávající. 
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Ustanovení § 1924 ObčZ systematicky patří do obecné právní úpravy práv 

z vadného plnění. Je nicméně důležité zmínit, že se aplikuje i v případě speciálních 

režimů práv z vadného plnění, neboť tyto speciální režimy neobsahují ustanovení, která 

by se aplikovala namísto ust. § 1924 ObčZ. 

2.6 Práva z vadného plnění vs. jiné právní důvody 

 Z praktického hlediska je velmi významné i ust. § 1925 ObčZ, které vymezuje 

vzájemný vztah práv z vadného plnění a jiných právních důvodů. Předmětné ustanovení 

v podstatě zakládá exkluzivní režim práv z vadného plnění, neboť všeho, čeho lze 

dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, se nelze domáhat z jiného právního 

důvodu. To ovšem neznamená, že by právo z vadného plnění vylučovalo právo 

na náhradu škody. Šilhán zdůrazňuje, že byť na první pohled může působit rozdílnost 

režimů práv z vadného plnění a náhrady škody bezvýznamně, praktický význam je 

značný, neboť postup uplatnění daných nároků, zejména pak příslušné lhůty, jsou velmi 

odlišné.105 Obecně lze konstatovat, že v případě práv z vadného plnění je zcizitel, který 

splnil vadně, oproti nabyvateli ve výhodnější právní pozici než v případě práva 

na náhradu škody, neboť v případě náhrady škody hrají v nabyvatelův prospěch zpravidla 

výrazně delší zákonné lhůty. Vzájemný vztah práv z vadného plnění a práva na náhradu 

škody uvedu na krátkém praktickém příkladu. 

Představme si situaci, kdy si subjekt A v postavení spotřebitele koupí od subjektu 

B v postavení podnikatele vadnou nabíječku na mobilní telefon (předpokládejme, že vada 

existovala v okamžiku předání věci), která mobilní telefon při napájení v důsledku vady 

zničí. Subjektu A vzniknou jak práva z vadného plnění, neboť zakoupená nabíječka byla 

vadná, tak právo na náhradu škody (konkrétně škody způsobené vadou výrobku). Práva 

z vadného plnění však musí subjekt A uplatnit v jiném režimu než právo na náhradu 

škody. Není tedy např. možné, aby subjekt A úspěšně žaloval subjekt B žalobou 

na náhradu škody v rozsahu způsobené škody (či případně i ušlého zisku) a hodnoty 

vadné nabíječky, neboť vada nabíječky je v exkluzivním režimu práv z vadného plnění 

a měla by být uplatněna v rámci reklamačního procesu. 

 
105 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 481. 
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Závěrem můžeme vymezit vztah mezi právy z vadného plnění a právem 

na náhradu škody následovně: škoda spočívající přímo v samotné vadě (dle příkladu vada 

nabíječky) je úspěšně vymahatelná pouze prostřednictvím realizace práv z vadného 

plnění v rámci reklamačního procesu, škoda, která vznikla až v důsledku vady (dle 

příkladu zničený mobilní telefon), je úspěšně vymahatelná prostřednictvím žaloby 

na náhradu škody.106 

Obdobně jako výše zmíněné ust. § 1924 ObčZ, i ust. § 1925 ObčZ se uplatní 

v případě všech speciálních režimů práv z vadného plnění, neboť tato neobsahují 

speciální ustanovení, která by se aplikovala namísto ust § 1925 ObčZ. 

2.7 Obecná právní úprava práv z vadného plnění 

Jak již bylo zmíněno shora v rámci rozboru systematiky právní úpravy práv 

z vadného plnění, obecnou právní úpravu práv z vadného plnění najdeme v ustanoveních 

§ 1914–1925 ObčZ. 

2.7.1 Kritéria a nástroje nápravy 

Kritériem pro vymezení možnosti užití nástrojů nápravy následků vadného plnění 

je v rámci obecné právní úpravy práv z vadného plnění odstranitelnost/neodstranitelnost 

vady. Ust. § 1923 ObčZ stanoví, že v případě odstranitelné vady se může nabyvatel 

domáhat: 

a) opravy (v případě vady kvalitativního charakteru) nebo doplnění toho, 

co chybí (v případě vady kvantitativního charakteru),  

b) anebo přiměřené slevy z ceny. 

V případě neodstranitelné vady, pro kterou nelze předmět řádně užívat, se pak nabyvatel 

může: 

a) domáhat přiměřené slevy z ceny, 

b) odstoupit od smlouvy a závazek tak jednostranně ex tunc ukončit. 

 
106 Podrobněji, byť k již neúčinné právní úpravě a nároku z odpovědnosti za vady díla, viz např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. dubna 2003, sp. zn. 25 Cdo 1618/2001. 
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Z logiky věci nenáleží nabyvateli všechna práva, ale může si podle příslušného režimu 

vybrat jedno z nich.107 Při výběru konkrétního práva nemůže být nabyvatel zcizitelem 

nijak limitován a zcizitel musí jeho volbu respektovat. Jakmile však nabyvatel jednou 

volbu učiní, nemůže ji bez souhlasu zcizitele jednostranně změnit.108 

V případě neodstranitelné vady je míra závažnosti vady zákonodárcem 

zdůrazněna tím, že předmět zároveň nelze řádně užívat (překážka řádného užívání). 

Takovéto vymezení však nabádá k otázce, jak je tomu v případě vad neodstranitelných, 

které ale neznemožňují řádné užívání předmětu. Doslovným jazykovým výkladem 

bychom mohli dojít k závěru, že v případě vady neodstranitelné, která nebrání řádnému 

užívání předmětu, nevznikají nabyvateli žádná práva z vadného plnění. Takový závěr 

však dle Šilhána nelze připustit a nabyvateli je v případě existence vady neodstranitelné, 

která nebrání řádnému užívání předmětu, třeba přiznat stejná práva z vadného plnění 

(stejné nástroje nápravy následků vadného plnění) jako je tomu v případě vad 

odstranitelných.109  

Překážka řádného užívání musí být v příčinné souvislosti s neodstranitelnou 

vadou. Neodstranitelná vada však nemusí být jedinou příčinou překážky řádného užívání. 

Lze si představit i situaci, kdy bude příčin nemožnosti řádného užívání vícero. Aby však 

nabyvateli náležela práva z vadného plnění (nástroje nápravy následků vadného plnění) 

podle ust. § 1923 věty druhé ObčZ, musí být neodstranitelná vada alespoň jednou z příčin 

této překážky.110, 111 V praxi se lze velmi často setkat se znaleckými posudky, které 

obsahují posouzení, zda konkrétní vada brání řádnému užívání věci, či nikoliv. Je však 

třeba připomenout rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 2009, který k problematice 

překážky řádného užívání uzavřel, že „závěr o tom, zda zjištěné projevy vady brání 

nebo nebrání řádnému užívání prodané věci, není otázkou znaleckou, nýbrž je právním 

posouzením zjištěných skutečností, které přísluší výlučně soudu, přičemž toto posouzení 

 
107 Pokud by byla vada odstraněna např. opravou, nelze následně žádat přiměřenou slevu z kupní ceny, 

neboť pro to neexistuje právní důvod. 
108 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 915. 
109 Ibid., s. 914. 
110 Musí být naplněna podmínka condition sine qua non. Bude tedy vždy třeba zkoumat, zda by překážka 

řádného užívání existovala, i kdyby se odmyslela předmětná neodstranitelná vada. 
111 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 484. 
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vychází především z účelu, jemuž prodaná věc slouží“.112 Je tedy zřejmé, že posuzovat 

existenci překážky řádného užívání předmětu nepřísluší znalci, neboť toto posouzení je 

předmětem soudního uvážení. 

S ohledem na výše uvedené můžeme uzavřít, že v rámci obecné právní úpravy 

existují dva režimy práv z vadného plnění, přičemž jeden se uplatní v případech, kdy je 

vadné plnění „závažnější“, a druhý v případech, kdy je vadné plnění „méně závažné“. 

2.7.2 Limitace či vyloučení práv z vadného plnění 

V rámci obecné právní úpravy práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916 odst. 

2 ObčZ, věty první, není možné, aby zcizitel ex ante sám omezil zákonný rozsah svých 

povinností. Zároveň však toto ustanovení ve větě druhé umožňuje, aby se svých práv 

z vadného plnění ex ante písemně vzdal nabyvatel. Větu první pak nelze vykládat tak, 

že by ustanovení bylo kogentní a zákonný rozsah povinností zcizitele nemohl být 

smluvně omezen. Předmětná věta pouze pod sankcí nicotnosti vylučuje limitaci 

zákonného rozsahu povinností zcizitele jednostranně bez souhlasu nabyvatele.113 

Obecně k limitaci, nebo dokonce k vyloučení práv z vadného plnění může ex ante 

dojít dvěma způsoby, a sice smluvně nebo písemným prohlášením nabyvatele o limitaci, 

či vzdáním se práv z vadného plnění. Pokud jde o limitaci či vzdání se práv z vadného 

plnění ex post, i toto je možné, neuplatní se však režim ust. § 1923 ObčZ, ale právní 

úprava prominutí dluhu ve smyslu ust. § 1995 an. ObčZ. V případě prominutí dluhu podle 

předchozí věty pak zásadně není potřeba114, aby bylo právní jednání v písemné formě.115 

Jelikož v rámci obecné právní úpravy není a priori očekávána významně rozdílná 

vyjednávací (faktická) síla jednotlivých subjektů, zákonodárce zde ponechává skutečně 

velký prostor pro smluvní úpravu a práva z vadného plnění tak mohou být za podmínek 

stanovených výše i zcela vyloučena. 

 

 

 
112 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. ledna 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008. 
113 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 883−884. 
114 K výjimkám podrobněji viz ust. § 564 ObčZ. 
115 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 1167. 
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Nápadná a zřejmá vada jde k tíži nabyvatele 

Vyloučení práv z vadného plnění ex lege předvídá ust. § 1917 ObčZ, které již bylo 

zmíněno výše v rámci výkladu k vadám nápadným a zřejmým. Dle jeho první věty platí, 

že je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li ji zjistit z veřejného 

seznamu, jde tato k tíži nabyvatele. Jinými slovy v takovém případě nabyvateli nebudou 

svědčit práva z vadného plnění. 

Zjistit, zda byla v okamžiku uzavírání smlouvy vada uvedena ve veřejném 

seznamu, nebude v praxi činit větší potíže. Toto hledisko je navíc čistě objektivní, tudíž 

není nikterak relevantní, zda byl se zápisem ve veřejném seznamu nabyvatel skutečně 

seznámen, či nikoliv. Předpokládá se, že každý potenciální nabyvatel do veřejného 

seznamu před uzavřením smlouvy nahlédne.116, 117 Složitější v praxi může být posouzení, 

zda v konkrétním případě jde nebo nejde o vadu nápadnou a zřejmou. Zde bude hrát 

významnou roli charakter subjektu závazku. V případě „neodborníků“ (v praxi půjde 

nejčastěji o spotřebitele, případně nepodnikatele) bude potřeba aplikovat ust. § 4 ObčZ 

a zkoumat, zda by si vady v takovém případě všiml každý průměrně rozumný člověk 

schopný svůj rozum užívat s běžnou péčí a opatrností. V případě „odborníků“ (v praxi 

půjde především o podnikatele) pak bude třeba brát v potaz ust. § 5 ObčZ a kritéria 

v takovém případě budou zpravidla přísnější. 

Relevantním kritériem pro určení, zda jde vada k tíži nabyvatele, je tak 

předpokládaná znalost vady. Výjimkou z výše zmíněného režimu je situace předvídaná 

větou druhou předmětného ustanovení. Tato bude blíže rozebrána v následující 

podkapitole věnující se praktickým dopadům vad spojených se zlým úmyslem. 

Praktické dopady některých vad spojených se zlým úmyslem 

Aplikace ust. § 1917 věty první ObčZ je vyloučena v případě, kdy zcizitel vadu 

lstivě zastřel nebo nabyvatele výslovně ujistil, že věc konkrétní vadu (byť by jinak šlo 

o vadu nápadnou a zřejmou) nemá nebo že je vůbec bez vad. K tíži nabyvatele tedy 

půjdou vady, o kterých předpokládáme, že o nich věděl. Takovýto předpoklad je však 

vyloučen v případě lstivého zastření (zamaskování, zatajení, úmyslné převedení takovým 

 
116 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 891. 
117 Podrobněji viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. září 2008, sp. zn. 33 Odo 897/2006. 
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způsobem, aby byla minimalizována šance, že nabyvatel vadu objeví atp.) a výslovného 

ujištění. 

Věc přenechaná úhrnkem 

Ust. § 1918 ObčZ umožňuje přenechat věc tzv. „úhrnkem“. Přenechání věci 

úhrnkem (nebo také „jak stojí a leží“) je specifickým případem, kdy jdou vady věci k tíži 

nabyvatele. Na rozdíl od vzdání se práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 

ObčZ se však vzdání se práv v případě přenechání věci úhrnkem nerealizuje explicitně, 

ale implicitně. Přenechání věci úhrnkem má zvláštní povahu, může totiž sloužit pouze 

pro „paušální převod určité množiny věcí v celém souhrnu“118. Šilhán vymezuje definiční 

znak převodu úhrnkem takto: „Definičním znakem režimu převodu ‚úhrnkem‘ je absence 

přesné specifikace jednotlivých součástí souboru.“119 To znamená, že úhrnkem nelze 

převést žádnou individuálně určenou věc ani vícero individuálně určených věcí. Pokud 

tedy budou strany závazku chtít ex ante vyloučit práva z vadného plnění nabyvatele 

v případě individuálně určené věci, správný postup nebude prostřednictvím převodu 

úhrnkem, ale explicitním vzdáním se práv z vadného plnění podle ust. § 1916 odst. 2 

ObčZ. 

I v rámci převodu úhrnkem však mohou nastat situace, kdy nabyvateli přece jen 

práva z vadného plnění budou náležet. Pokud konkrétní věc převáděná úhrnkem nemá 

vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel vymínil, vady 

v rozsahu této vlastnosti k tíži nabyvatele nejdou a náleží mu práva z vadného plnění 

podle příslušného režimu. 

2.7.3 Teoretická východiska a právní úprava záruky za jakost 

Pokud zcizitel převezme záruku za jakost ve smyslu ust. § 1919 odst. 1 ObčZ, 

zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění závazku způsobilý 

pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti. Pokud účel nebo 

vlastnosti nebyly mezi stranami ujednány, vztahuje se záruka za jakost na účel a vlastnosti 

obvyklé. 

 
118 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 893. 
119 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 502. 
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Jak již bylo nastíněno výše, záruka za jakost představuje důležitou výjimku  

ze standardního pravidla posuzování existence vady k okamžiku převzetí věci. 

Dle Nejvyššího soudu ČR se záruka za jakost „vztahuje na všechny vady věci, které se 

projevily v záruční době jako rozpor s kupní smlouvou, bez ohledu na to, zda existovaly 

již v době převzetí věci a projevily se až dodatečně nebo vznikly až poté, co kupující věc 

převzal“120. V předmětném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval zárukou za jakost 

v případě koupě. Závěr, že se záruka za jakost vztahuje nejen na vady, které existovaly 

již v době převzetí, ale i na vady, které vznikly až poté, co nabyvatel věc nabyl, je nicméně 

aplikovatelný obecně. Pokud tedy zcizitel převzal záruku za jakost, bude, i přestože plnil 

bezvadně (v okamžiku předání věci tato žádné vady neměla), odpovídat za vady věci, 

které se na ni vyskytnou později. Právním důvodem této „nadstandardní“ odpovědnosti 

za vady je skutečnost, že zcizitel v rámci záruky za jakost fakticky garantoval nejen to, 

že předmětná věc vady nemá, ale i to, že se na ní po určitou (záruční) dobu 

nevyskytnou.121 

V ObčZ se můžeme setkat s trojí úpravou záruky za jakost, a to s úpravou obecnou  

ve smyslu ust. § 1919 odst. 1 ObčZ, úpravou záruky za jakost v případě koupě ve smyslu  

ust. § 2113 an. ObčZ a úpravou záruky za jakost v případě koupě zboží v obchodě 

ve smyslu ust. § 2165 odst. 2 ObčZ. Některá specifika a problematické aspekty vybraných 

speciálních úprav záruky za jakost budou blíže rozebrány v rámci příslušných kapitol této 

práce. 

Předmět a věcný rozsah záruky 

Dle Šilhána se zcizitel může zaručit za udržení jakýchkoliv vlastností předmětu 

plnění.122 Domnívám se však, že v rámci institutu záruky za jakost je možné, aby se 

zcizitel zaručil pouze za faktický, nikoliv právní stav.123 Z logiky věci pak zásadně půjde 

o zaručení se za kvalitativní parametry předmětu plnění a jejich zachování do budoucna 

(viz výše). Na základě výše uvedeného můžeme uzavřít, že předmětem záruky je 

existence a udržení jakýchkoliv faktických vlastností předmětu plnění. 

 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2016, sp. zn. 33 Cdo 3744/2015. 
121 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 127. 
122 Ibid., s. 128. 
123 Tento závěr lze myslím dovodit už ze samotného pojmu „záruka za jakost“. 
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Zcizitel může předmět záruky přímo specifikovat. V případě, že jej ale 

nespecifikuje, neznamená to, že by snad záruka byla neplatná. V takovém případě 

předmět záruky vyplývá ze způsobilosti pro použití věci k danému účelu. V případě, 

že by nebyly přímo specifikovány ani vlastnosti předmětu plnění, ani jeho účel, bude se 

záruka dle dikce ust. § 1919 odst. 1 ObčZ in fine vztahovat na vlastnosti a účel 

obvyklý.124,125 

Záruční doba, převzetí záruky 

Záruční dobou rozumíme dobu, po kterou trvá zcizitelova garance. Z hlediska 

právní terminologie ObčZ jde skutečně o dobu, tedy o časový úsek, který když uplyne, 

bez dalšího (není třeba žádného uplatnění) nastane právem předpokládaná skutečnost. 

V tomto případě zanikne zcizitelův závazek vůči nabyvateli. 

Obecně lze mít za to, že počátek běhu záruční doby nastává v okamžiku převzetí 

předmětu plnění nabyvatelem.126 Zcizitel přitom záruku může poskytnout na zcela 

libovolnou dobu.127 V praxi se tak můžeme setkat se záruční dobou trvající jak pouze 

několik dní, tak i několik let, či se zárukou tzv. doživotní. 

 Nutno zmínit, že za účinnosti současné právní úpravy nelze vyvozovat existenci 

obecné zákonné záruky za jakost.128 V rámci obecné právní úpravy tedy záruka za jakost 

musí být zcizitelem tzv. převzata. K převzetí záruky zcizitelem může dojít buď smluvně, 

nebo formou jednostranného prohlášení. Jednostranné prohlášení zcizitele bude v praxi 

nejčastěji obsahem záručního listu, ale může mít i podobu vyznačení záruční doby 

nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na jejím obalu. V případě speciální právní 

úpravy koupě může prodávající převzít záruku za jakost i prohlášením v rámci reklamy 

a v případě speciální právní úpravy prodeje zboží v obchodě i v návodu, který je 

k předmětné věci připojen.129 

 
124 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 128. 
125 Obdobně tomu bude v případě koupě, a to na základě ust. § 2113 ObčZ, věty první. 
126 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 129. 
127 Lze dovodit, že na jakoukoli nenulovou dobu, neboť v případě nulové doby by poskytnutí záruky zcela 

ztrácelo smysl. 
128 Blíže k problematice (ne)existence zákonné záruky za jakost (či „zákonné odpovědnosti za vady“) 

v rámci speciální právní úpravy prodeje zboží v obchodě viz podkapitola 2.8.2 této práce. 
129 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 130. 
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2.7.4 Teoretická východiska a právní úprava reklamačního procesu 

Uplatnění práv z vadného plnění probíhá v právně specifickém režimu 

stanoveném zákonem, který samozřejmě v případě dispozitivních zákonných ustanovení 

může být smluvně modifikován. Tento postup se v právních předpisech i literatuře obecně 

nazývá jako reklamace130 či reklamační proces. V rámci této kapitoly budou rozebrána 

teoretická východiska reklamačního procesu, respektive jeho obecná právní úprava. 

Specifika a problematické aspekty jednotlivých speciálních právních úprav budou blíže 

analyzovány dále v příslušných částech práce. 

Subjektivní lhůta 

Obecně dle ust. § 1921 odst. 1 ObčZ, platí, že pokud chce nabyvatel své právo 

z vadného plnění úspěšně131 uplatnit u soudu, musí vadu zciziteli vytknout 

bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď 

jejím označením, a/nebo oznámením, jak se projevuje (nejde však o jediný předpoklad 

úspěšného uplatnění). Subjektivní lhůta pro vytknutí vady tak je stanovena 

prostřednictvím neurčitého právního pojmu bez zbytečného odkladu, přičemž tato počíná 

běžet v okamžiku, kdy měl nabyvatel možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, tedy nikoliv 

v okamžiku předání věci, přechodu vlastnického práva, přechodu nebezpečí škody 

na věci na nabyvatele ani subjektivního okamžiku, kdy nabyvatel vadu skutečně zjistil.132 

Může tedy nastat, a v praxi také nastává, situace, kdy možnost věc prohlédnout a vadu 

zjistit má nabyvatel ještě předtím, než dojde např. k přechodu vlastnického práva. Pokud 

nabyvatel tuto faktickou možnost nevyužije, jde to k jeho tíži.133  

Klíčovou roli pak hraje výklad výše zmíněného neurčitého právního pojmu 

bez zbytečného odkladu, který je v rámci právní úpravy práv z vadného plnění 

(jak obecné, tak úprav speciálních) pojmem skutečně klíčovým. Tak např. Nejvyšší soud 

ČR v obecné rovině konstatoval, že z časového určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba 

dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, 

 
130 Srov. např. ust. § 13 ZOchrSPotř. 
131 Srov. BÁNYAIOVÁ, A. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, 

R.; BÁNYAIOVÁ, A. a kol., op. cit., s. 400. 
132 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 905. 
133 Ibid., s. 905. 
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bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního 

úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech 

konkrétního případu134. K právům z vadného plnění ze smlouvy o dílo pak Nejvyšší soud 

ČR uzavřel, že v daném případě „dobu 28 dní (…) nelze hodnotit jako dobu, v níž by 

žalovaná řádně splnila povinnost prohlídky předmětu díla bez zbytečného odkladu“135. 

A konečně Ústavní soud ČR ve svém nálezu konstatoval (potvrdil), že „pojem 

‚bez zbytečného odkladu‘ užitý v ustanovení § 529 odst. 2 občanského zákoníku je pojmem 

vágním a je třeba jej vykládat vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu“136. 

Ani za pomoci judikatury se tak nedopracujeme ke zcela konkrétnímu výkladu, kdy 

bychom mohli uzavřít, že pojmem bez zbytečného odkladu rozumíme např. ihned až 10 

dnů. Takový absolutní závěr by v některých případech sice možná naplnil smysl 

předmětných ustanovení, v jiných případech by tomu tak ale zcela jistě nebylo, a proto se 

plně ztotožňuji se závěrem, který ostatně plyne ze všech výše citovaných rozhodnutí 

vysokých soudních instancí. Tedy, že konečné posouzení, zda bylo jednáno 

bez zbytečného odkladu, či nikoliv, bude vždy záležet na okolnostech konkrétního 

případu. Je ale myslím zřejmé, že za vytknutí bez zbytečného odkladu nemůžeme 

v žádném případě považovat vytknutí v řádu měsíců či let. 

Bez významu není ani charakter nabyvatele jakožto subjektu, neboť 

od profesionálů (podnikatelů) bude zásadně očekávána odborná péče ve smyslu ust. § 5 

ObčZ. Podnikatel by zásadně měl být vzhledem ke svým profesionálním znalostem 

schopen rozpoznat a posoudit vady dříve než neprofesionál (spotřebitel či nepodnikatel). 

Ani toto však nebude platit absolutně pro všechny závazky konkrétního podnikatele, 

ale bude vždy třeba zkoumat, zda profesionální znalosti a schopnosti podnikatele mohly 

mít na rozpoznání a posouzení vady vliv. 

Objektivní lhůta 

Poslední věta ust. 1921 odst. 1, tedy, že vadu lze vytknout (nejpozději) do šesti 

měsíců od převzetí předmětu plnění, pak stanoví objektivní lhůtu pro vytknutí vady, která 

je šestiměsíční a počíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění. Také v rámci 

 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. prosince 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012. 
135 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. 23 Cdo 113/2012. 
136 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. srpna 2005, sp. zn. IV. ÚS 314/05. 
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reklamačního procesu vystupuje do popředí praktický význam kategorizace vad 

vědomých a nevědomých, respektive vad zjevných a skrytých. V případě vad vědomých 

(o vadu vědomou jde, pokud je důsledkem skutečnosti, o které při předání věděl nebo 

musel vědět zcizitel)137 totiž není vytknutí vady v objektivní lhůtě třeba, neboť nárok 

nabyvatele nezaniká ani v případě, pokud by vadu vytknul „opožděně“.138 Naproti tomu 

v případě vad nevědomých, ať už zjevných či skrytých, musí nabyvatel pro úspěšné 

uplatnění práva u soudu vytknout vadu ve stanovených lhůtách. 

Podstatné je zároveň zmínit, že nedodržením výše uvedených lhůt nabyvatelova 

práva z vadného plnění nezanikají, pouze se jich v důsledku zcizitelovy námitky 

nedodržení lhůt nelze úspěšně domáhat u soudu (nejsou vymahatelná donucovací mocí 

státu). Právo nabyvatele tedy trvá dál, avšak pouze v podobě tzv. naturální obligace 

(obligatio naturalis). Pokud bude (i přes nedodržení lhůt a námitku zcizitele) ze strany 

zcizitele přece jen vada napravena, nebude se jednat o bezdůvodné obohacení nabyvatele, 

neboť zde stále existuje (byť v oslabené podobě) právní důvod.139, 140 

Objektivní lhůta pro vytknutí vady se dále bude lišit dle jednotlivých speciálních 

právních úprav. 

Postup při zjištění vady 

Šilhán rozlišuje celkem 3 fáze směřující k dosažení nápravy vadného plnění: 

1. zjištění existence vady, respektive jejích projevů, 

2. vytknutí vady, 

3. uplatnění příslušného práva z vadného plnění. 

Subjektivní lhůta bez zbytečného odkladu se přitom zásadně vztahuje jak na první, tak 

na druhý krok.141 V praxi se často setkáme s tím, že druhý a třetí krok budou nabyvatelem 

realizovány současně. Např. tak nabyvatel informuje zcizitele o existenci vady a jejích 

 
137 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 904. 
138 Srov. ust. § 1921 odst. 3 in fine ObčZ. K tomu je však třeba dodat, že nárok nabyvatele může být 

promlčen ve standardní tříleté promlčecí lhůtě. 
139 Podrobněji viz LAZÍKOVÁ, J. In LAVICKÝ, P. a kol., op. cit., s. 2167–2168. 
140 Odlišně tomu bylo za účinnosti ObčZ 1964, kdy mělo nedodržení reklamační lhůty za následek zánik 

(prekluzi) práv z vadného plnění. 
141 V rámci režimu dle ust. § 2106 ObčZ se lhůta bez zbytečného odkladu vztahuje dokonce i na krok třetí. 
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projevech a zároveň zvolí (v závislosti na závažnosti vady) některý z nástrojů nápravy 

následků vadného plnění.142 

Obecnou zákonnou úpravu postupu při zjištění vady najdeme v ust. § 1922 ObčZ, 

především pak v jeho prvním odstavci, který nad rámec povinnosti nabyvatele oznámit 

vadu zciziteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění stanoví i povinnost nabyvatele 

zciziteli předat předmět plnění nebo jej podle zcizitelových pokynů uschovat nebo s ním 

jinak vhodně naložit, aby vada mohla být přezkoumána. Oznámení vady ve smyslu 

ust. § 1922 ObčZ je přitom dle Šilhána nutno odlišovat od vytknutí vady ve smyslu ust. 

§ 1921 odst. 1 ObčZ. Vyknutí by dle tohoto autora mělo obsahovat bližší popis vady, 

respektive bližší popis jejích projevů. 143 V praxi nic nebrání tomu, aby bylo oznámení 

vady ve smyslu ust. § 1922 ObčZ spojeno s jejím vytknutím ve smyslu ust. 1921 odst. 1 

ObčZ. 

2.8 Speciální režimy práv z vadného plnění 

2.8.1 Koupě a dílo 

Relativně komplexní režim práv z vadného plnění obsahuje speciální právní 

úprava práv z vadného plnění u kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2099 an. ObčZ, 

respektive smlouvy o dílo, která je v zásadě shodná s úpravou práv z vadného plnění 

u kupní smlouvy. Je tomu tak v důsledku ust. § 2615 odst. 2 ObčZ, které na zvláštní 

právní úpravu práv z vadného plnění u kupní smlouvy odkazuje.144 Drobnou výjimku 

najdeme ve větě druhé zmíněného ustanovení, která stanoví, že objednatel není oprávněn 

požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze 

vrátit nebo předat zhotoviteli. Pokud dále nebude uvedeno jinak, v rámci výkladu v této 

podkapitole rozumím prodávajícím i zhotovitele a kupujícím i objednatele.  

Kritéria a nástroje nápravy 

Kritéria pro určení konkrétního nástroje nápravy následků vadného plnění145 

najdeme v ust. § 2106 a 2107 ObčZ. Kritériem je v rámci této speciální právní úpravy 

 
142 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 492. 
143 ŠILHÁN, J. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 911. 
144 Srov. ust. § 2615 odst. 2 in principio ObčZ. 
145 Podrobněji viz kapitola 2.3 této práce. 
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míra podstatnosti porušení smlouvy, přičemž smlouva může být dle předmětných 

ustanovení ve spojení s ust. § 2002 an. ObčZ porušena buď podstatným, 

nebo nepodstatným způsobem. 

Vadné plnění jako podstatné porušení smlouvy najdeme upravené v ust. § 2106 

ObčZ, přičemž jeho odst. 1 stanoví, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 

má kupující právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

d) odstoupit od smlouvy. 

Ust. § 2106 ObčZ je třeba interpretovat ve spojení zejména s ust. § 2002 ObčZ odst. 1, 

který ve své druhé větě stanoví, že podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 

smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

Výběr práva, které kupující uplatní, závisí na jeho vůli, avšak musí svou volbu 

sdělit prodávajícímu buď ihned při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu 

po jejím oznámení.146 Jakmile kupující jednou volbu provede, zásadně ji bez souhlasu 

prodávajícího nemůže změnit.147 Zároveň platí, že pokud kupující zvolí právo ad a) nebo 

ad b) a prodávající vady v přiměřené lhůtě neodstraní nebo výslovně oznámí kupujícímu, 

že je neodstraní, může kupující požadovat namísto zvolených práv přiměřenou slevu 

z kupní ceny, nebo může odstoupit od smlouvy. Pokud je vadné plnění nepodstatným 

porušením smlouvy, uplatní se režim dle ust. § 2107 ObčZ a kupující má v takovém 

případě právo (pouze): 

a) na odstranění vady opravou, nebo dodáním nové věci v případě vady kvalitativní 

(volba, zda bude vada odstraněna opravou, nebo dodáním nové věci výjimečně 

 
146 Jde o speciální případ, kdy se lhůta bez zbytečného odkladu vztahuje nad rámec zjištění a vytknutí vady 

i k volbě konkrétního nástroje nápravy následků vadného plnění. Pokud kupující nezvolí včas, dojde 

k „oslabení“ jeho práv z vadného plnění, neboť mu podle ust. § 2106 odst. 3 ObčZ budou náležet pouze 

taková práva z vadného plnění, která by mu náležela při porušení nepodstatném ve smyslu ust. § 2107 

ObčZ. 
147 Výjimkou je případ, kdy kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 



44 
 
 

náleží prodávajícímu)148 a doplněním toho, co chybí v případě vady kvantitativní, 

nebo 

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

I v případě nepodstatného porušení smlouvy má tedy kupující právo volby, avšak volit 

může z méně alternativ. K tomu Bednář uvádí, že: „Kupující by měl prodávajícímu volbu 

oznámit v přiměřené lhůtě, pokud tak neučiní, jeho práva výběru nezaniká, avšak 

prodávající může vadu, která mu byla oznámena, odstranit dle vlastního uvážení 

např. tím, že dodá chybějící věc či doplní množství, případně dodá věc novou.“149. Pokud 

prodávající neodstraní včas vadu věci nebo ji odstranit odmítne, může kupující: 

a) požadovat slevu z kupní ceny, 

b) odstoupit od smlouvy.150 

Postavení kupujícího se v takovém případě stává právně silnějším, neboť může zvolit 

i nástroj terminační, tedy odstoupení od smlouvy a závazek tak ex tunc ukončit. 

Limitace či vyloučení práv z vadného plnění 

Domnívám se, že limitace či vyloučení práv z vadného plnění se bude u kupní 

smlouvy, respektive smlouvy o dílo z velké části řídit obecnou právní úpravou, konkrétně 

tedy ust. § 1916 odst. 2. Takovýto závěr však na první pohled není z účinné právní úpravy 

zcela evidentní. Tak např. Šilhán k této problematice uvádí, že u smluvních typů, které 

obsahují vlastní úpravu vad a jejich následků (jak tomu u kupní smlouvy a smlouvy o dílo 

zcela jistě je), ale nijak neupravují možnost jejich vyloučení či limitace lze usuzovat, 

že v rozsahu, ve kterém jsou dispozitivní (…), bude moci být i jejich rozsah výchozí 

odpovědnosti modifikován.151 Pro výše uvedený závěr myslím svědčí i skutečnost, 

že v rámci speciální právní úpravy kupní smlouvy, respektive smlouvy o dílo není bez 

dalšího očekávána výrazná nerovnost smluvních stran. Myslím tedy, že neexistuje dobrý 

 
148 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 485. 
149 BEDNÁŘ, V.; KASÍK, P. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 76. 
150 To samozřejmě platí pouze za předpokladu, že kupující původně zvolí právo na odstranění vady. 
151 ŠILHÁN, J.: Vzdání se práv z vadného plnění v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy 20/2013, 

s. 712. 
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důvod, aby v rámci této právní úpravy byla možnost limitace či vyloučení práv z vadného 

plnění a priori omezena. 

 Výjimkou z výše uvedeného najdeme v ust. § 2629 ObčZ týkajícího se oznámení 

skryté vady stavebního díla, které je vůči obecné právní úpravě práv z vadného plnění 

nutno považovat za ustanovení speciální. Dle odst. 1 předmětného ustanovení zaniká 

soudní vymahatelnost práva ze skryté vady díla, kterou objednatel neoznámil 

bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit,152 (nejpozději však 

do pěti let ode dne převzetí stavby) v případě, že zhotovitel namítne, že právo nebylo 

uplatněno včas. Odst. 2 ust. § 2629 ObčZ pak mimo jiné stanoví, že pokud si ujednají 

strany zkrácení doby podle odst. 1 a objednatel je slabší stranou, nepřihlíží se k takovému 

ujednání. Je ale podstatné si uvědomit, že toto zákonné omezení limitace práv z vadného 

plnění se uplatní pouze v případě, kdy je objednatel slabší stranou. Postavení slabší strany 

má ve smyslu ust. § 433 odst. 2 ObčZ každá osoba, která vůči podnikateli v hospodářském 

styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním. Toto omezení se tedy aplikuje 

pouze na závazky ze smluv o dílo, ve kterých bude na straně zhotovitele vystupovat 

subjekt v postavení podnikatele. 

2.8.2 Prodej zboží v obchodě 

Vedle obecného režimu práv z vadného plnění a speciálního režimu u kupní 

smlouvy, respektive smlouvy o dílo rozlišujeme ještě speciální režim práv z vadného 

plnění u prodeje zboží v obchodě. Tento režim práv z vadného plnění se řídí ustanoveními 

§ 2165–2174 ObčZ a dle mého názoru jde o režim vůbec nejkomplikovanější. 

Okruh subjektů, na které se tato speciální právní úprava vztahuje, je vymezen  

v ust. § 2158 ObčZ. Aby se aplikovala speciální právní úprava práv z vadného plnění 

u prodeje zboží v obchodě (stejně tak ale i jakákoliv jiná ustanovení o prodeji zboží 

v obchodě), musí na straně prodávajícího stát subjekt v postavení podnikatele, který jedná 

(prodává) v rámci své podnikatelské činnosti. Přesto, i pokud bude zmíněná podmínka 

splněna, se tato speciální právní úprava neaplikuje v případě, kdy kupujícím bude taktéž 

podnikatel jednající (kupující) v rámci své podnikatelské činnosti. Zvláštní právní úpravu 

 
152 Co se bude rozumět dostatečnou péčí bude záviset na profesionálním (ust. § 5 ObčZ), respektive 
neprofesionálním (ust. § 4 ObčZ) charakteru subjektu závazku. 
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prodeje zboží v obchodě tedy nelze aplikovat na obchodní závazky. Shrnuje výše 

uvedené, můžeme uzavřít, že zvláštní právní úprava prodeje zboží v obchodě se může 

aplikovat pouze v případě, kdy kupní smlouvu uzavírají tyto subjekty: 

a) na straně prodávajícího podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti a 

b) na straně kupujícího kdokoliv jiný než podnikatel v rámci své podnikatelské 

činnosti, tedy, dle vymezení výše v této práci buď spotřebitel, 

nebo nepodnikatel.153 

Nutno ale dodat, že i leckteré odborné publikace vztahují právní úpravu prodeje zboží 

v obchodě pouze na spotřebitele a subjekt nepodnikatele tak nesprávně opomíjí.154 

Kritéria a nástroje nápravy 

Kritéria pro určení konkrétního nástroje nápravy následků vadného plnění155 

ve speciálním režimu práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě najdeme 

v ust. § 2169 ObčZ. Kritériem je zde přiměřenost, resp. úměrnost zvoleného nároku 

kupujícího ve vztahu k závažnosti vady. Toto kritérium je přitom třeba vykládat ve světle 

čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/44/ES, ze kterého ust. § 2169 ObčZ vychází.156 Pro posouzení, 

zda je kupujícím zvolený nárok přiměřený, resp. úměrný musíme vždy porovnat výši 

nákladů na nápravu vady vybraným způsobem s výší nákladů dalších možných způsobů 

nápravy vady a vzít v potaz hodnotu, kterou by mělo zboží v bezvadném stavu, 

podstatnost porušení smlouvy a skutečnost, zda je možné vadu napravit jiným způsobem 

(pro prodávajícího ekonomicky výhodnějším) bez způsobení značných obtíží 

pro kupujícího.157 

  

 

 
153 Rozhodující je opět postavení v rámci tohoto konkrétního závazku. I pokud by určitý subjekt vystupoval 
v jiném závazku v postavení podnikatele, ale v tomto bude vystupovat mimo rámec své podnikatelské 

činnosti, bude v tomto závazku mít buď postavení spotřebitele, nebo nepodnikatele. 
154 Tak např. VÍTOVÁ, B. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 166–169 v rámci výkladu opakovaně opomíjí 

právnické osoby, které nejsou podnikateli. 
155 Podrobněji viz kapitola 2.3 této práce. 
156 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 486. 
157 Podrobněji Ibid., s. 486. 
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Práva kupujícího ve smyslu ust. § 2169 ObčZ pak Šilhán rozděluje do tří hlavních skupin: 

1) V případě, že to není k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat 

dodání nové bezvadné věci. Zároveň, pokud se vada týká pouze součásti věci, 

může kupující požadovat pouze výměnu této součásti, nikoliv celé věci. Pokud 

by nebylo dodání nové bezvadné věci možné, má namísto tohoto práva 

kupující právo odstoupit od smlouvy.158 

2) V případě, že je to vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména pak, pokud je 

možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující pouze právo 

na odstranění vady. 

3) Alternativně k nárokům ad. 1) a 2) může kupující vždy požadovat přiměřenou 

slevu z ceny věci. Zároveň má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny 

i v případech, kdy mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit 

její součást nebo věc opravit a stejně tak i v případech, kdy prodávající 

nezjedná nápravu v přiměřené době159, nebo pokud by zjednání nápravy 

spotřebiteli160 působilo značné obtíže. 

Nad výše uvedené nutno dodat, že práva ad. 1) má kupující i v případech odstranitelné 

vady, pokud vadou věc nemůže řádně užívat: 

a) pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo 

b) pro větší počet vad.161 

Dle dikce ust. § 2165 odst. 1 ObčZ může kupující uplatnit právo z vady, která se 

vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud by však byla 

na prodávané věci či jejím obalu, v návodu nebo v reklamě (v souladu s jinými právními 

předpisy) označena doba, po kterou věc lze použít, bude se v případě její vady postupovat 

podle ustanovení upravujících záruku za jakost. V takovém případě by kupující mohl 

uplatnit právo z vady nejpozději před uplynutím záruční doby. 

 
158 Speciální případ předvídá ust. § 2171 ObčZ, v jehož smyslu má kupující v případě koupě věci za nižší 

cenu nebo věci použité namísto práv ad. 1) pouze právo na přiměřenou slevu z ceny věci. 
159 V tomto případě ovšem budou kupujícímu náležet i práva dle ust. § 2107 odst. 3, tedy právo požadovat 

slevu z kupní ceny a právo odstoupit od smlouvy. 
160 K použití pojmu spotřebitele v rámci ust. § 2169 ObčZ blíže viz VÍTOVÁ, B. In HULMÁK, M. a kol., 

op. cit., s. 168. 
161 Podle ustálené judikatury rozumíme větším počtem vad alespoň tři vady. Viz např. Rc 22/83. 
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Limitace či vyloučení práv z vadného plnění 

Vzhledem k vymezení subjektů speciální právní úpravy prodeje zboží v obchodě 

je zřejmé, že jde o právní úpravu předvídající nerovné postavení stran závazku. Na jedné 

straně stojí podnikatel, profesionál, který zpravidla má v důsledku ekonomické, sociální 

či informační převahy výrazně silnější vyjednávací (faktickou) pozici. Důsledkem této 

a priori očekávané nerovnosti stran závazku je značné odchýlení od obecné právní úpravy 

práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 ObčZ, v rámci které lze za podmínek 

popsaných výše162 práva z vadného plnění omezit, či dokonce zcela vyloučit. Podle 

ust. § 2174 ObčZ se nepřihlíží k ujednání, kterým si strany, dříve než může kupující 

uplatnit právo z vady věci, sjednají, že se práva kupujícího omezí, či zcela zaniknou. 

Pokud se na omezení či vyloučení práv z vadného plnění nemohou smluvní strany 

dohodnout, a fortiori k takovému omezení či vyloučení nemůže dojít v důsledku 

jednostranného prohlášení prodávajícího.163 V zákoně výslovně uvedenou sankcí je 

nicotnost takového ujednání (nikoliv nutně celé smlouvy, která ujednání obsahuje). Není 

tudíž potřeba se zákazu omezení či vyloučení dovolávat. V souladu se zásadou autonomie 

vůle je však možné, aby se strany na omezení či vyloučení práv z vadného plnění 

kupujícího dohodly po jejich uplatnění.164 Myslím, že i zde můžeme dovodit, 

že prodávající (byť po uplatnění práv z vadného plnění kupujícím) nemůže tato nikterak 

omezit či vyloučit jednostranným právním jednáním. Ostatně, pokud by toto možné bylo, 

speciální právní úprava práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě by do značné 

míry ztrácela svůj protekcionářský charakter. 

Projevem ochrany kupujícího je i neúčinnost ujednání o zkrácení doby 

pro uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 2168 ObčZ. Jak již bylo zmíněno 

výše, ze zákona může kupující uplatnit právo z vadného plnění v době dvaceti čtyř měsíců 

od převzetí. Pokud by si smluvní strany ujednaly zkrácení doby podle předchozí věty, 

bude takové ujednání (opět ne nutně celá smlouva) nicotné. Lze souhlasit se závěrem 

Tichého, že za nicotné musí být považováno jakékoliv ujednání o zkrácení zákonné doby, 

 
162 Podrobněji viz podkapitola 2.7.2 této práce. 
163 Shodně viz VÍTOVÁ, B. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 175. 
164 Podrobněji Ibid., s. 175. 
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tudíž bude nicotným jak např. zkrácení doby o šest měsíců, tak i o jediný den.165 Stejně 

jako u ust. § 2174 ObčZ, i tady můžeme a fortiori dovodit, že pokud si strany zkrácení 

takové doby nemohou ujednat, tím spíše k němu nemůže dojít v důsledku jednostranného 

právního jednání prodávajícího. Výjimku tvoří případy, kdy si smluvní strany ujednají 

zkrácení doby pro uplatnění práva z vadného plnění při koupi již použitého spotřebního 

zboží na dobu rovnou či delší polovině doby zákonné, tedy kdy zkrátí tuto dobu 

o maximálně dvanáct měsíců.166 Pokud by si strany v případě použitého spotřebního 

zboží ujednaly zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění o více než dvanáct 

měsíců, platila by za ujednanou polovina zákonné doby. 

Dle Vítové je třeba ust. § 2168 ObčZ považovat za speciální vůči ust. § 2174 

ObčZ. Ust. § 2174 ObčZ se totiž vztahuje na jakékoliv omezení či dokonce vyloučení 

práv z vadného plnění, zatímco ust. § 2168 ObčZ se vztahuje pouze na konkrétní způsob 

omezení práv z vadného plnění, a sice na omezení lhůty k jejich uplatnění.167 Osobně se 

domnívám, že ust. § 2174 ObčZ zahrnuje i případy, které zahrnuje ust. § 2168 ObčZ, 

neboť pokud má být za nicotné považováno jakékoliv ujednání, které omezuje práva 

z vadného plnění, je zřejmé, že za nicotné musí být považováno ujednání, které omezuje 

práva z vadného plnění tím, že omezuje lhůtu k jejich uplatnění. Je tedy otázkou, zda 

ust. § 2168 ObčZ není částečně nadbytečné či zda tato dvě ustanovení nejsou 

ve vzájemném vztahu nevhodně formulována. 

Zákonná záruka? 

 Již výše v této podkapitole bylo zmíněno, že dle ust. § 2165 odst. 1 ObčZ je 

kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 

dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Od účinnosti ObčZ se vede odborná debata o povaze 

tohoto ustanovení, respektive o tom, zda i nadále existuje tzv. zákonná záruka tak, 

 
165 Podrobněji viz TICHÝ, L. In PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; 

PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.; BÁNYAIOVÁ, A. a kol., op. cit., s. 978. 
166 Ust. § 2168 ObčZ sice doslova stanoví, že se výjimka pro použité spotřební zboží uplatní v případě, kdy 

si strany ujednají zkrácení doby „na polovinu“, myslím ale, že je nutno toto ustanovení vykládat 

extenzivněji a nelpět na doslovném jazykovém výkladu, který by ad absurdum vedl k tomu, že ujednání 

o zkrácení doby o jeden den, které by kupujícího nijak významně v jeho právech neomezilo, by bylo 
sankcionováno nicotností takového ujednání, kdežto ujednání o zkrácení doby přesně o dvanáct měsíců, 

které by naopak kupujícího v jeho právech omezilo značně, by bylo platné. 
167 Podrobněji viz VÍTOVÁ, B. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 165. 
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jak jsme ji znali z dřívější právní úpravy.168 Vše přitom závisí na tom, jak vyložíme právě 

výše zmíněné ustanovení § 2165 odst. 1 ObčZ. Během uplynuvších let se v tomto ohledu 

právní obec rozdělila na dva tábory. 

 První z nich uzavírá, že zákonná záruka existuje v podstatě ve stejné podobě, jako 

existovala za účinnosti ObčZ 1964. Dle zastánců tohoto výkladu ustanovení § 2165 

odst. 1 ObčZ stanoví (zákonnou) záruční dobu dvacet čtyři měsíců. Dle tohoto výkladu 

prodávající odpovídá kupujícímu za jakékoliv vady, které se na věci vyskytnou v záruční 

době dvaceti čtyř měsíců, tedy i za vady, které věc neměla v okamžiku jejího předání. 

Protože ale ObčZ o žádné záruce nemluví, vžil se namísto pojmu zákonná záruka pojem 

zákonná odpovědnost za vady či zákonná povinnost z vadného plnění. Výklad, 

že zákonná záruka i po účinnosti ObčZ nadále existuje, zastává i výše citovaná Vítová, 

která dokonce vychází z bipartice nároků kupujícího v závislosti na tom, zda tyto vznikly 

z vadného plnění při nedostatku jakosti při převzetí (vada existovala již době převzetí, 

pouze se projevila později), nebo z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného 

plnění.169 K podobnému závěru pak dochází systematickým a historickým výkladem 

i Čech, který uzavírá, že vzhledem ke kontextu českého práva a jeho historického vývoje 

nelze dobu stanovenou ust. § 2165 odst. 1 ObčZ vykládat jako reklamační lhůtu 

(viz druhý výklad níže) a že tedy jde o záruční dobu.170 

Druhý z výkladů naopak uzavírá, že zákonná záruka neexistuje, neboť výše 

zmíněné ustanovení stanoví objektivní reklamační lhůtu. Zastáncem tohoto výkladu je 

i v této práci již mnohokrát citovaný Šilhán, který ve své monografii uvádí, že neexistuje 

nic, z čeho by bylo možné vyvozovat, že by ve smyslu ust. § 2165 ObčZ mělo jít 

o převzetí garance za udržení stavu zboží po celou stanovenou dobu. Autor vychází 

především z toho, že v ObčZ neexistuje žádné ustanovení, které by upravilo samotné 

převzetí záruky, a systematickým i teleologickým výkladem dovozuje, že doba dvaceti 

čtyř měsíců je svou povahou reklamační lhůtou, nikoliv záruční dobou.171, 172 V praxi 

 
168 Srov. dikci ust. § 620 odst. 1 ObčZ 1964. 
169 Podrobněji viz VÍTOVÁ, B. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 166–167. 
170 Podrobněji viz ČECH, P.: Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue 11–

12/2012, s. 324. 
171 ŠILHÁN, J., op. cit., s. 490. 
172 V zásadě shodně též UHLÍŘ, D.: První zkušenosti s novým občanským zákoníkem. [online] 2014 [cit. 
20. července 2020]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/prvni-zkusenosti-s-novym-obcanskym-
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by podle tohoto výkladu prodávající ze zákona odpovídal kupujícímu pouze za vady, 

které by měla věc již v okamžiku převzetí, nikoliv za vady, které na věci vzniknou 

později. 

Byť se výše citovaní odborníci sice neshodnou, zda nadále existuje zákonná 

záruka, všichni vnímají současnou formulaci ust. § 2165 ObčZ jako nešťastnou, neboť 

skutečně způsobuje značné výkladové problémy. Dle mého názoru je tento problém o to 

palčivější, že jde o ustanovení, které upravuje situaci běžnou, ve které se ocitáme na denní 

bázi. Navíc, pokud toto ustanovení činí výkladové problémy napříč právní obcí, jen stěží 

si lze představit, že ho zvládne správně vyložit spotřebitel či nepodnikatel, na jehož 

ochranu směřuje. Tento problém je o to palčivější, že se nelze spolehnout na sjednocující 

rozhodovací praxi vyšších soudů, a to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 

skutečnost, že je poměrně velké množství sporů řešeno mimosoudně. Druhým důvodem 

pak skutečnost, že často jde o spory tzv. bagatelní.173 

Výše zmíněné výkladové problémy by snad mohla vyřešit novela ObčZ, která je 

v současné době v legislativním procesu a která (dle současného znění návrhu) 

od konceptu zákonné záruky evidentně upouští.174 

Sporný může být i charakter ust. § 2161 odst. 2 ObčZ, který stanoví vyvratitelnou 

právní domněnku, že pokud se vada projeví v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, 

má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Dobu šesti měsíců podle tohoto ustanovení 

je myslím potřeba vykládat pouze tak, že dochází k obrácení důkazního břemene.175 

Pokud se tedy vada projeví během prvních šesti měsíců, postačí, že kupující prokáže 

existenci vady a aby za ni prodávající neodpovídal (aby kupujícímu nenáležela práva 

z vadného plnění), musel by prodávající prokázat, že vadu v okamžiku převzetí 

neexistovala.176 Pokud se vada projeví později, budou kupujícímu náležet práva 

 
zakonikem?browser=mobi či LIŠKUTÍN, T.: Otazníky nad zákonnou zárukou při prodeji zboží v obchodě 

od ledna 2014. Právní rozhledy 5/2014, s. 160. 
173 Podle ust. § 238 odst. 1, písm. c) OSŘ není přípustné dovolání proti rozhodnutí vydanému v řízení, 

ve kterém bylo rozhodováno o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč. 
174 Připravovaná novela ObčZ, včetně aktuálního statusu v legislativním procesu, je dostupná 

např. na webových stránkách https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQGCDCT. Znění 

relevantních ustanovení bude rozebráno ve čtvrté části práce. 
175 Lze se setkat i s výkladem, že doba šesti měsíců je de facto dobou záruční. Takový výklad však nelze 

považovat za správný, neboť vyvratitelná domněnka může být vyvrácena důkazem z opaku. Po dobu 
prvních šesti měsíců od převzetí je sice prodávající ve výhodnějším právním postavení, ale nesvědčí mu 

po tuto dobu záruka za jakost, která má jiný charakter. 
176 Nutno podotknout, že prokázat takovou skutečnost bude ve většině případů velmi obtížné. 



52 
 
 

z vadného plnění v případě, že prokáže jak existenci vady, tak skutečnost, že tato 

existovala již při převzetí. 

2.8.3 Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 

Abychom mohli aplikovat speciální právní úpravu závazků ze smluv uzavíraných 

se spotřebitelem, musí být na jedné straně závazku spotřebitel a na druhé podnikatel, který 

jedná v rámci své podnikatelské činnosti.177 Úprava těchto tzv. spotřebitelských závazků 

je, podobně jako je tomu u závazků z prodeje zboží v obchodě, charakteristická vysokou 

mírou ochrany slabší smluvní strany. 

Režim práv z vadného plnění u závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 

dle mého názoru nelze vnímat jako komplexní režim úpravy práv z vadného plnění. 

Jde (pouze) o několik speciálních ustanovení, která se práv z vadného plnění týkají. 

V případě tzv. spotřebitelských závazků se tedy vždy uplatní minimálně jeden ze tří 

(relativně) komplexních režimů práv z vadného plnění blíže analyzovaný výše (obecný 

režim práv z vadného plnění, speciální režim práv z vadného plnění u kupní smlouvy, 

resp. smlouvy o dílo, speciální režim práv z vadného plnění u koupě zboží v obchodě) 

vždy modifikovaný relevantními ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných 

se spotřebitelem a případně ještě modifikovaný speciálními ustanoveními upravující 

problematiku vad u konkrétního závazku (např. zájezd). 

Právní úprava spotřebitelských závazků je specifická i tím, že je vedle ryze 

soukromoprávní úpravy v příslušných ustanoveních ObčZ upravena i ZOchrSPotř, který 

má částečně veřejnoprávní povahu. 

Předsmluvní informace jasně a srozumitelně 

Obecně má dle ust. § 1811 odst. 1 ObčZ podnikatel vůči spotřebiteli povinnost 

činit veškerá sdělení jasně a srozumitelně a v jazyce, v němž se uzavírá smlouva. Odst. 2 

ust. § 1811 ObčZ pak vypočítává skutečnosti, které je podnikatel spotřebiteli 

v dostatečném předstihu nucen sdělit v případě, že jednání stran směřuje k uzavření 

smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí.178 Dle písm. f) předmětného 

ustanovení mezi tyto informace patří i údaje o právech vznikajících z vadného plnění, 

 
177 K tomu blíže viz vymezení pojmů spotřebitele a podnikatele v kapitole 1.3 a 1.4 této práce. 
178 K výjimkám z této povinnosti viz ust. § 1811 odst. 3. 
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právech ze záruky a podmínkách pro uplatňování těchto práv. Dle Hulmáka je ke splnění 

této podnikatelovy povinnosti vyžadováno jeho aktivní jednání. Nepostačí tedy, pokud 

podnikatel umožní spotřebiteli předmětné informace najít. V praxi by tedy podnikatel měl 

informace ve smyslu předmětného ustanovení sdělovat spotřebiteli proaktivně, nicméně 

není povinen (domnívám se, že ani schopen) zajistit, aby se s nimi spotřebitel skutečně 

seznámil.179 

Limitace či vyloučení práv z vadného plnění 

Vůbec nejvýznamnějším projevem ochrany spotřebitele v oblasti práv z vadného 

plnění je nemožnost tato práva smluvně vyloučit nebo omezit ve smyslu ust. § 1814 

písm. a) ObčZ. Obecný zákonný základ tzv. zakázaných ujednání najdeme v ust. § 1813 

ObčZ, které zakazuje ujednání zakládající v rozporu s požadavkem přiměřenosti 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele180. 

Ust. § 1814 ObčZ pak demonstrativně vypočítává tzv. zvláště zakázaná ujednání. Aby 

bylo konkrétní nepřiměřené ujednání zakázáno, je třeba, aby buď naplnilo obecnou 

skutkovou podstatu ve smyslu ust. § 1813 ObčZ, nebo bylo uvedeno na seznamu zvláště 

zakázaných ujednání. Podstatný rozdíl tedy spočívá v tom, že v případě ujednání, která 

nejsou uvedena v ust. § 1814 ObčZ, je třeba zkoumat především181: 

1) zda zakládá významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch 

spotřebitele a 

2) zda je tato nerovnováha v rozporu s požadavkem přiměřenosti. 

Obě tyto podmínky přitom pochopitelně musí být splněny kumulativně. Naproti tomu 

ujednání vypočtená v ust. § 1814 ObčZ, jsou zakázána bez dalšího.182 Pokud ujednání 

naplní podmínky ust. § 1813 ObčZ nebo je vypočteno v ust. § 1814 ObčZ, jde o ujednání 

tzv. nepřiměřené. Ust. § 1815 ObčZ pak stanoví, že k nepřiměřenému ujednání 

se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá. V odborných kruzích je sporné, jaké přesně 

důsledky ust. § 1815 ObčZ má. Tak např. dle Hulmáka je důsledkem nepřiměřenosti 

 
179 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 411. 
180 S výjimkou ujednání o předmětu plnění či ceně v případě, že jsou tyto spotřebiteli poskytnuty jasným 

a srozumitelným způsobem. 
181 Dále samozřejmě musí jít o smluvní ujednání. 
182 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 450. 
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ujednání jeho zdánlivost (nicotnost) ve smyslu § 551 ObčZ183. Pelikánová a Pelikán pak 

mají na věc jiný názor a tvrdí, že „navzdory shodnému výrazu použitému v § 554 ObčZ 

pro nicotné právní jednání, není možno v tomto případě o nicotnosti mluvit, koneckonců 

již proto, že se spotřebitel může tohoto jednání dovolat“.184 Ať už je tomu tak či onak, 

je zřejmé, že pokud si strany ujednají vyloučení či omezení práv z vadného plnění (stejně 

tak to platí i pro jakékoliv jiné zakázané ujednání), spotřebitel se takového ujednání může 

výslovně dovolat. Pro to však nestačí pouhá existence ujednání ve smlouvě185 (v takovém 

případě by ostatně výše zmíněná ustanovení ztrácela smysl). Je třeba výslovné dovolání 

se ujednání ex post v potenciálním soudním řízení. Z teoretického hlediska se důsledky 

dovolání se nepřiměřeného ujednání budou lišit podle toho, zda se přikloníme spíše 

k názoru Hulmáka a takové ujednání budeme a priori vnímat jako zdánlivé (nicotné), 

nebo k názoru Pelikánové a Pelikána a uzavřeme, že jde o ujednání absolutně neplatné. 

Každopádně, pokud se spotřebitel ujednání o vyloučení či limitaci práv z vadného plnění 

v potenciálním soudním řízení dovolá, půjde o ujednání právně účinné a soud jej bude 

brát v potaz.186 Dle Šilhána má s ohledem na problematiku práv z vadného plnění zákaz 

ujednání v neprospěch spotřebitele prakticky stejné důsledky, jako je tomu u zákazu 

omezení práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě187, který byl blíže analyzován 

v podkapitole 2.8.2 této práce. 

Nejvýznamnější specifika reklamačního procesu 

 Dle ust. § 19 odst. 3 ZOchrSPotř má prodávající povinnost rozhodnout o uplatněné 

reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů s tím, že se do této lhůty 

nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému 

posouzení vady. Přitom celá reklamace, tedy včetně případného odstranění vady, musí 

být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne jejího 

uplatnění.188 Pokud prodávající reklamaci v této lhůtě nevyřídí, považuje se její marné 

uplynutí za podstatné porušení smlouvy a spotřebiteli pak náleží práva dle ust. § 2106 

 
183 HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 475. 
184 Pelikánová a Pelikán uzavírají, že jde o zvláštní absolutní neplatnost. Podrobněji viz PELIKÁNOVÁ, I; 

PELIKÁN, R. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.; 

BÁNYAIOVÁ, A. a kol., op. cit., s. 198. 
185 Byť by ve smlouvě bylo výslovně uvedeno, že se spotřebitel takového ujednání dovolává. 
186 Podrobněji viz HULMÁK, M. In HULMÁK, M. a kol., op. cit., s. 476. 
187 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 503. 
188 Třicetidenní lhůtu však lze smluvním ujednáním prodloužit. 
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ObčZ. Spotřebitel se tak ocitá v silném právním postavení a může mimo jiné požadovat 

dodání nové věci, či odstoupit od smlouvy a závazek tak ex tunc terminovat.189  

 
189 Podrobněji viz ŠILHÁN, J., op. cit., s. 486. 
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 Modality závazku z kupní smlouvy 

V této části práce demonstruji na příkladu závazku z kupní smlouvy, jaký vliv má 

změna subjektu závazku na právní aplikaci. Pouhou změnou subjektu totiž mnohdy 

docílíme toho, že např. vedle právní úpravy práv z vadného plnění u kupní smlouvy bude 

třeba aplikovat i právní úpravu práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě nebo 

úpravu spotřebitelskou. Zároveň se pokusím přiblížit nepřehlednost a složitost české 

mnohovrstevnaté právní úpravy práv z vadného plnění. V každé modalitě bude uveden 

praktický příklad. Předně nutno podotknout, že tyto praktické příklady jsou v některých 

ohledech značně zjednodušené a nemají za cíl podrobně analyzovat všechna možná 

řešení, nýbrž ilustrovat aplikaci příslušné úpravy práv z vadného plnění. 

Teoretický výklad k jednotlivým právním úpravám práv z vadného plnění byl již 

detailně rozebrán výše v kapitolách 2.7 a 2.8 této práce. Jednotlivé dílčí závěry jsou 

činěny na základě teoretických východisek výše. 

3.1 Nepodnikatel–nepodnikatel 

Pokud spolu kupní smlouvu uzavírají dva nepodnikatelé, neexistuje potřeba 

a priori chránit ani jednu stranu závazku, neboť v takovéto modalitě není očekáváno 

významně rozdílné faktické postavení subjektů. Práva z vadného plnění se budou řídit 

zejména speciálním režimem u kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2099 an. ObčZ. Mohou 

se ale aplikovat i ustanovení obecné právní úpravy práv z vadného plnění, 

např. ust. § 1916 odst. 2 ObčZ týkající se limitace či vyloučení práv z vadného plnění, 

ust. § 1918 ObčZ upravující převod věci úhrnkem, ust. § 1924 ObčZ upravující náhradu 

účelně vynaložených nákladů a ust. § 1925 ObčZ vymezující vztah práv z vadného plnění 

vůči jiným právním důvodům. V této modalitě tedy budeme pracovat celkem se dvěma 

„vrstvami“ právní úpravy. 

Správnou aplikaci příslušných režimů práv z vadného plnění v modalitě koupě 

nepodnikatel–nepodnikatel lze ilustrovat na následujícím praktickém příkladu: 

Starší student A se prostřednictvím sociální sítě Facebook domluvil se studentem 

B, že mu prodá 5 kompletních, použitých, avšak zachovalých učebnic pro studium 

do dalšího ročníku (konkrétně učebnici občanského práva hmotného, občanského práva 
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procesního, obchodního práva, trestního práva a správního práva) a že mu za to student 

B zaplatí celkem 2 000 Kč. Předání učebnic i peněžité částky proběhlo bez problémů tak, 

jak bylo ujednáno. Knihy na první pohled nejevily žádné známky vad a student A rychle 

po předání učebnic odešel na seminář. Ihned po návratu domů však student B zjistil, 

že v učebnici trestního práva chybí poměrně velké množství stránek, bez kterých se lze 

naučit materii trestního práva jen stěží. 

Mezi studenty došlo k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2079 an. ObčZ, 

budeme tedy vycházet především ze speciálního režimu práv z vadného plnění u kupní 

smlouvy ve smyslu ust. § 2099 an. ObčZ. Podle ustanovení § 2099 odst. 1 ObčZ je věc 

vadná, mimo jiné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a 2096 ObčZ. Dle 

ust. § 2095 ObčZ prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, 

jakosti a provedení. Nejsou-li tyto ujednány, tak v jakosti a provedení vhodných pro účel 

patrný ze smlouvy. Pokud tento účel není patrný ze smlouvy, tak pro účel obvyklý. 

Můžeme myslím uzavřít, že v našem případě byla jakost a provedení ujednána 

ve smlouvě, neboť studenti se explicitně domluvili, že půjde o učebnice kompletní, 

použité, avšak zachovalé. Došlo tedy k porušení smlouvy ze strany studenta A, který 

nedodal učebnici trestního práva kompletní, byť se smluvně zavázal k tomu, že tak učiní.  

Učebnici trestního práva lze považovat za vadnou ve smyslu ust. § 2099 odst. 1 

ObčZ. Dle ust. § 2100 ObčZ pak právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou 

má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (okamžik převzetí věci kupujícím). 

Vada učebnice trestního práva existovala již v okamžiku přechodu nebezpečí škody 

na kupujícího. Vyloučení či limitace práv z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 

ObčZ ujednána nebyla. Studentovi B tak svědčí práva z vadného plnění buď ve smyslu 

ust. § 2106 ObčZ, nebo ve smyslu ust. § 2107 ObčZ, v závislosti na tom, zda porušení 

smlouvy studentem A klasifikujeme jako porušení podstatné, či nepodstatné.190 Osobně 

se přikláním k závěru, že jde o porušení podstatné, neboť je zřejmé, že student B chtěl 

koupit kompletní sadu učebnic pro studium do dalšího ročníku, a lze důvodně 

předpokládat, že pokud by věděl, že jedna z učebnic nebude schopna sloužit svému účelu, 

smlouvu by neuzavřel. V takovém případě bude student B v právně výhodném postavení, 

 
190 Srov. dikci ust. § 2002 odst. 1 ObčZ. 
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neboť si bude moci zvolit mezi právy dle ust. § 2106 ObčZ a např. tak odstoupit 

od smlouvy. Student B však musí bez zbytečného odkladu vadu oznámit studentovi A 

a sdělit mu, jaké právo podle ust. § 2106 odst. 1 si zvolil. Pokud by student B své právo 

nezvolil včas, náležela by mu pouze práva jako při porušení smlouvy nepodstatném. 

3.2 Podnikatel–podnikatel 

Pokud spolu uzavírají kupní smlouvu dva podnikatelé, jde o tzv. obchodní 

závazek, tedy poměr, kdy na obou stranách stojí nositelé tzv. zvláštní způsobilosti 

(odbornosti) ve smyslu ust. § 5 odst. 1 ObčZ – profesionálové. Ani v této modalitě není 

a priori očekávána významná nerovnost ve faktickém postavení subjektů závazku. Práva 

z vadného plnění se opět budou řídit zejména speciálním režimem u kupní smlouvy 

ve smyslu ust. § 2099 an. ObčZ a stejně jako u předchozí modality se podpůrně aplikují 

vybraná ustanovení obecné právní úpravy práv z vadného plnění. Opět tedy budeme 

pracovat celkem se dvěma „vrstvami“ právní úpravy. 

Správnou aplikaci příslušných režimů práv z vadného plnění v modalitě koupě 

podnikatel–podnikatel lze ilustrovat na následujícím praktickém příkladu: 

Živnostník Petr (truhlář) pravidelně kupuje od živnostníka Jana dřevo, které 

následně zpracovává a vyrábí z něj nábytek. Tentokrát se Petr s Janem telefonicky 

domluvil na tom, že od něj koupí celkem 10 m3 smrkového dřeva za cenu 800 Kč za 1 m3, 

tedy 8 000 Kč celkem. Během telefonátu se domluvili i na tom, že Jan Petrovi ihned vystaví 

fakturu a druhý den za pomoci svého bratra doveze Petrovi dřevo. Petr vystavenou 

fakturu obratem zaplatil a druhý den od Janova bratra převzal dřevo, které na první 

pohled vypadalo zcela bezvadně. Ještě ten den večer však Petr změřil objem dřeva 

a zjistil, že mu Jan dodal pouze 9 m3, tedy o 1 m3 méně. 

Mezi podnikateli Petrem a Janem taktéž došlo k uzavření kupní smlouvy 

ve smyslu ust. § 2079 an. ObčZ. Opět tedy budeme vycházet především ze speciálního 

režimu práv z vadného plnění u kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2099 an. ObčZ. Podle 

ustanovení § 2099 odst. 1 ObčZ je věc vadná, mimo jiné, nemá-li vlastnosti stanovené 

v ust. § 2095 a 2096 ObčZ. Dle ust. § 2095 ObčZ prodávající odevzdá kupujícímu 

předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Množství dřeva, které Petr 

od Jana dostal, však bylo o celých 10 % menší než množství smluvené. Podle ust. § 2098 



59 
 
 

ObčZ se má za to, že odchylka v množství nesmí přesáhnout 5 % množství určeného 

ve smlouvě. Pokud by tedy Jan dodal Petrovi 9,5 m3, považovalo by se plnění z hlediska 

množství za řádné. Tato zákonem povolená odchylka však byla přesažena a plnění je 

proto ve smyslu ust. § 2099 odst. 1 ObčZ nutno považovat za vadné, konkrétně jde 

v tomto případě o vadu faktickou, kvantitativní. Podobně jako u předchozího příkladu, 

i tady existovala vada věci již v době jejího převzetí kupujícím ve smyslu ust. § 2100 

ObčZ a nebyla ujednána vyloučení či limitace práv z vadného plnění ve smyslu 

ust. § 1916 odst. 2 ObčZ. Janovi tudíž vznikla práva z vadného plnění. Na rozdíl 

od předchozího příkladu zde však porušení smluvní povinnosti Petrem myslím nedosáhlo 

takové intenzity, abychom jej mohli považovat za podstatné, a tudíž Janovi náleží práva 

z vadného plnění podle ust. § 2107 ObčZ. Jan si může zvolit, zda chce vadu odstranit 

dodáním toho, co chybí, tedy 1 m3 smrkového dřeva, nebo zda bude požadovat 

přiměřenou slevu z kupní ceny, tedy 800 Kč. 

Zajímavá by mohla být situace, kdy by si Petr s Janem smluvně sjednali 

tzv. garanční paušál. Podstatou garančního paušálu, jehož používání je typické právě pro 

obchodní závazky, je obvykle dohoda stran, že buď všechna, nebo pouze určená práva 

z vadného plnění kupujícího se vypořádají předem ujednaným způsobem a budou tím 

tzv. konzumována. Smyslem tohoto institutu je usnadnění a urychlení obchodního styku 

tím, že se smluvní strany vyhnou relativně zdlouhavému191 a často i nákladnému 

reklamačnímu procesu. V praxi bude garanční paušál nejčastěji představovat určitou 

paušální částku, která je svým způsobem obdobou slevy z kupní ceny, která slouží 

k uspokojení potenciálních (v důsledku ujednání garančního paušálu ale dopředu 

vyloučených) práv z vadného plnění kupujícího.192 V rámci výše zmíněného příkladu by 

garanční paušál mohl vypadat tak, že by se Petr s Janem domluvili, že Petr Janovi prodá 

10 m3 smrkového dřeva za 7 000 Kč (tedy za cenu o 100 Kč na 1 m3 nižší, než za jakou 

by mu ji prodal v případě, kdyby garanční paušál ujednán nebyl) s tím, že pokud bude 

Janovi dodáno množství maximálně o 20 % nižší, nebudou mu náležet práva z vadného 

plnění z této vady. 

 
191 Zdlouhavému v porovnání s řešením prostřednictvím garančního paušálu. 
192 Podrobněji viz BEJČEK, J. In BEJČEK, J.; ŠILHÁN, J. a kol.: Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 

1. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2015, s. 247. 
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3.3 Nepodnikatel–podnikatel 

V případě, kdy kupní smlouvu uzavírá na jedné straně nepodnikatel a na druhé 

podnikatel (dle vymezení této práce nepodnikatelem v takovém případě může být pouze 

právnická osoba jednající mimo rámec podnikatelské činnosti),193 zákonodárce a priori 

očekává faktickou nerovnováhu jednotlivých subjektů v neprospěch nepodnikatele. 

Právní úprava, která se na tuto modalitu aplikuje, proto obsahuje řadu protekcionářských 

ustanovení, která mají za cíl tuto faktickou nerovnováhu vyrovnat. Práva z vadného 

plnění se budou řídit zejména speciálním režimem prodeje zboží v obchodě ve smyslu 

ust. § 2165 an. ObčZ. Jak však bylo zmíněno výše v teoretické části práce, právní úpravu 

práv z vadného plnění u prodeje zboží v obchodě a práv z vadného plnění u kupní 

smlouvy je nutno pojímat kumulativně. Uplatní se tedy taktéž některá ustanovení 

upravující práva z vadného plnění u kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2099 an. ObčZ 

a podpůrně taktéž vybraná ustanovení obecné právní úpravy práv z vadného plnění. 

Aplikace ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu 

ust. § 1810 an. ObčZ nepřichází v úvahu. V této modalitě tedy budeme pracovat celkem 

se třemi „vrstvami“ právní úpravy. 

Správnou aplikaci příslušných režimů práv z vadného plnění v modalitě koupě 

nepodnikatel–podnikatel lze ilustrovat na následujícím praktickém příkladu: 

Spolek Spolu za štěstím, z. s. („Spolek“) sdružující lidi, kteří se zajímají 

o ezoteriku a pořádající za tímto účelem různá shromáždění a akce, koupil od společnosti 

Můjmobil s.r.o. („Společnost“) 1 mobilní telefon značky Samsung pro účely organizace. 

Cena mobilního telefonu byla 10 000 Kč. Na obalu telefonu byla obsažena informace 

o záruce po dobu dvou let. Protože ale Společnost prodávala tento model telefonu 

za výrazně nižší cenu než konkurence, přistoupil Spolek při uzavírání smlouvy 

na výslovné ujednání, které zcela vyloučilo práva z vadného plnění kupujícího. Telefon 

první měsíc fungoval zcela standardním způsobem, ale po měsíci užívání se zničehonic 

vypnul, aniž by šel znovu zapnout. 

 
193 Podrobněji viz vymezení nepodnikatele v kapitole 1.5 této práce. 
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Mezi Spolkem a Společností došlo k uzavření kupní smlouvy ve smyslu  

ust. § 2079 an. ObčZ. Předně je třeba se vypořádat s ujednáním o vyloučení vadného 

plnění kupujícího, neboť pokud by toto bylo účinné, nemohla by Spolku vzniknout žádná 

práva z vadného plnění. Ujednání, kterým se ještě předtím, než může kupující uplatnit 

právo z vady věci, omezují či vylučují jeho práva z vadného plnění, je však ve dle 

ust. § 2174 ObčZ nutno považovat za ujednání nicotné. Navíc dle ust. § 2165 odst. 2 

ObčZ platí, že pokud je na obalu prodávané věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, 

aplikují se ustanovení o záruce za jakost. Nejen tedy, že se Společnost nezbavila 

odpovědnosti za vady, ale dokonce Spolku poskytla záruku za jakost ve smyslu ust. 

§ 2113 ObčZ. V takovém případě je irelevantní, zda vada telefonu způsobující nemožnost 

jej znovu zapnout existovala již v době jeho převzetí Spolkem, či nikoliv. Spolku budou 

náležet práva z vadného plnění, a to v závislosti na závažnosti vady, resp. podstatnosti 

porušení smlouvy dle ust. § 2169 ObčZ, respektive ust. § 2106 a ust. § 2107 ObčZ. Pokud 

Spolku vzniknou v příčinné souvislosti s vadou účelně vynaložené náklady ve smyslu 

ust. § 1924 ObčZ, má (samozřejmě pokud splní podmínky předmětného ustanovení) 

právo i na jejich náhradu. Ve smyslu ust. § 1925 ObčZ se však Spolek nemůže úspěšně 

domáhat nápravy prostřednictvím žaloby na náhradu škody, neboť vada mobilního 

telefonu je v tzv. exkluzivním režimu práv z vadného plnění. 

3.4 Spotřebitel–podnikatel 

Pokud kupní smlouvu uzavírá spotřebitel, je již z definice spotřebitele dle ObčZ 

zřejmé, že druhou smluvní stranou musí být podnikatel. Podobně jako u předchozí 

modality, i zde je zákonodárcem a priori očekávána faktická nerovnováha jednotlivých 

subjektů, a sice v neprospěch spotřebitele. Právní ochrana slabší smluvní strany se v této 

modalitě projevuje vůbec nejvíce ze všech uvedených modalit. Práva z vadného plnění se 

budou, podobně jako v případě předchozí modality, řídit zejména speciálním režimem 

prodeje zboží v obchodě ve smyslu ust. § 2165 an. ObčZ, přičemž se kumulativně uplatní 

i obecnější právní úprava práv z vadného plnění u kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2099 

an. ObčZ a podpůrně opět vybraná ustanovení obecné právní úpravy práv z vadného 

plnění. Na rozdíl od předchozí modality se ale navíc uplatní ještě relevantní ustanovení 

o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem ve smyslu ust. § 1810 an. ObčZ 

a relevantní ustanovení zákona na ochranu spotřebitele. U této modality tak nastává dle 



62 
 
 

mého názoru vůbec nejsložitější situace, neboť v ní budeme pracovat se čtyřmi 

„vrstvami“ právní úpravy. 

Správnou aplikaci příslušných režimů práv z vadného plnění v modalitě koupě 

nepodnikatel–podnikatel lze ilustrovat na následujícím praktickém příkladu: 

Petra viděla v reklamě společnosti NEJLEPŠÍ OBUV s.r.o. („Prodejce“) krásné 

sportovní boty značky Puma. V reklamě bylo zároveň uvedeno, že na jakékoliv zakoupené 

zboží Prodejce poskytuje dvouletou záruku. Petra si tedy hned druhý den v kamenném 

obchodě Prodejce za kupní cenu 1 999 Kč obuv zakoupila. Obuv užívala pro občasné 

procházky po Praze. Po 4 měsících užívání Petře na levé botě praskla podrážka. Petra 

obuv odnesla zpátky Prodejci, s tím, že chce na místě vrátit peníze. Prodejce požadavek 

Petry na vrácení peněz odmítl s odůvodněním, že vadu bude třeba odborně posoudit. 

Následně Prodejce boty od Petry 15. 5. 2020 převzal a vystavil jí o tom potvrzení s tím, 

že obuv zašle na odborné posouzení a Petru následně informuje prostřednictvím SMS 

zprávy. Dne 30. 6. 2020 byla Petře doručena SMS zpráva, že její reklamace byla 

zamítnuta (neboť odborné posouzení dle slov Prodejce prokázalo, že poškození obuvi 

způsobila Petra) a že si má předmětnou obuv bezodkladně vyzvednout. 

Mezi Petrou a Prodejcem došlo k uzavření kupní smlouvy ve smyslu  

ust. § 2079 an. ObčZ. Podobně jako v předchozím příkladu byla Petře poskytnuta záruka 

za jakost ve smyslu ust. § 2113 ObčZ, neboť ust. § 2165 ObčZ mimo jiné stanoví,  

že je-li v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce 

za jakost. Ani v tomto případě tedy není rozhodné, zda vada věci existovala již v době 

převzetí věci. Klíčovou roli však hraje ust. § 19 odst. 3 ZOchrSPotř, podle jehož dikce 

musí prodávající mimo jiné vyřídit reklamaci včetně případného odstranění vady bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění (Petra se 

s Prodávajícím nedohodla na delší lhůtě). Předmětné ustanovení zároveň stanoví 

důsledky marného uplynutí lhůty podle předchozí věty, a sice, že takové uplynutí 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. Petra reklamaci uplatnila dne 15. 5. 2020 a 

SMS zpráva o vyřízení reklamace jí byla doručena dne 30. 6. 2020. Je tedy nesporné, 
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že lhůta třiceti dnů uplynula marně.194 Pro Petru proto není rozhodné, jaké povahy 

či původu vada je, neboť Prodávající porušil kupní smlouvu podstatným způsobem tím, 

že reklamaci nevyřídil včas ve smyslu ust. § 19 odst. 3 ZOchrSPotř. Petře tak budou 

náležet práva z vadného plnění ve smyslu ust. § 2106 ObčZ, mimo jiné tedy bude moci 

odstoupit od smlouvy a žádat vrácení kupní ceny oproti vrácení vadné obuvi Prodejci. 

Pokud by Prodejce odmítl Petřino právo uznat a vrátit jí peníze, může se Petra 

zdarma obrátit na Českou obchodní inspekci („ČOI“) a řešit spor mimosoudně. 

Nevýhodou takového postupu je ale skutečnost, že rozhodnutí ČOI sice může působit 

autoritativně, ale není právně závazné, a tudíž ani vymahatelné.195 Petra by takovou 

situaci samozřejmě mohla řešit i soudně, a to buď sama bez zastoupení, nebo v zastoupení 

advokátem. Většinou se ale spotřebitelské spory vedou o tak malé částky, že se 

spotřebitelé zdráhají vyhledat služby advokáta, jejichž cena služeb může někdy 

až několikanásobně převýšit cenu věci. Na pomoc spotřebitelům v podobných případech 

funguje např. služba ReklamovatCz, která spotřebitelům nabízí služby advokátů bezplatně 

s tím, že v případě úspěchu ve věci jsou náklady na právní služby (ve výši dle advokátního 

tarifu) přiznány spotřebiteli na základě ust. § 1924 ObčZ.196 

  

 
194 Osobně jsem se v praxi setkal s tím, že mnoho prodávajících vychází pouze z toho, že mají na vyřízení 

reklamace třicet dnů, opomíjí přitom tak jak větu první předmětného ustanovení, která stanoví, 

že o reklamaci musí být rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, tak začátek věty 

třetí, tedy, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena především bez zbytečného odkladu (byť 

zároveň do třiceti dnů). 
195 K povaze mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím ČOI podrobněji viz oficiální 

stránky ČOI https://www.coi.cz/informace-o-adr/. 
196 V případě neúspěchu ve věci, který není ani zčásti způsoben chováním spotřebitele zůstává příslušný 

advokát služby bez odměny. 
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 Komparace úrovně právní ochrany; úvahy de lege 

ferenda 
4.1 Komparace úrovně ochrany jednotlivých subjektů koupě 

Praktické příklady uvedené ve třetí části práce myslím zdařile ilustrují, jak 

rozdílná úroveň ochrany jednotlivých subjektů závazku může být. S ohledem na shora 

zmíněné, zákonodárce pro vyrovnání faktické nerovnosti subjektů závazků používá jak 

instituty, které je chrání obecně (např. institut ochrany slabší strany ve smyslu ust. § 433 

odst. 1 ObčZ, institut neúměrného zkrácení ve smyslu ust. § 1793 an. ObčZ či institut 

lichvy ve smyslu ust. § 1796 ObčZ), tak speciální právní úpravy práv z vadného plnění. 

Ochrana subjektů se v rámci speciálních právních úprav práv z vadného plnění projevuje 

především v omezení možnosti vyloučení či limitace těchto práv. 

V případě závazků, kde není a priori očekávána významná faktická nerovnost, 

tedy jak v modalitě nepodnikatel–nepodnikatel, tak podnikatel–podnikatel, je práva 

z vadného plnění možné smluvně vyloučit či limitovat v zásadě bez omezení. Takové 

vyloučení či limitace se bude řídit ust. § 1916 odst. 2 ObčZ197 v případě, že bude činěno 

předem, a ust. § 1995 ObčZ v režimu prominutí dluhu (vzdání se práv). Naopak 

v modalitách, kde je a priori významná faktická nerovnost očekávána, tedy v modalitě 

nepodnikatel–podnikatel a spotřebitel–podnikatel, je možnost limitace či vyloučení práv 

z vadného plnění zásadním způsobem omezena. V případě modality  

nepodnikatel– podnikatel je tomu tak v důsledku ust. § 2174 a ust. § 2168 ObčZ 

a v případě modality spotřebitel–podnikatel pak v důsledku ust. § 1814 písm. a) ObčZ, 

přičemž v obou těchto modalitách je myslím možno míru ochrany slabší smluvní strany, 

alespoň tedy z pohledu omezení možnosti smluvní limitace či vyloučení práv z vadného 

plnění, považovat za stejnou. 

4.1.1 Míra ochrany spotřebitele 

Obecně můžeme uzavřít, že spotřebitel je subjektem, který je chráněn nejvíce. 

Jednak se na jeho ochranu uplatní obecná protekcionářská ustanovení vymezená výše 

 
197 Podrobněji k aplikaci ust. § 1916 odst. 2 ObčZ i na závazky z kupní smlouvy a smlouvy o dílo 

viz podkapitola 2.8.1 této práce. 
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(neúměrné zkrácení, lichva, ochrana slabší strany), tak speciální spotřebitelská 

ustanovení, a v případě koupě i speciální ustanovení koupě zboží v obchodě. Z hlediska 

práv z vadného plnění je významným projevem ochrany spotřebitele informační 

povinnost podnikatele ve smyslu ust. § 1811 ObčZ, která se týká mimo jiné i práv 

z vadného plnění. Možnost smluvního vyloučení či limitace práv z vadného plnění je 

v případě spotřebitelských smluv vyloučena ust. § 1814 písm. a) bez dalšího. Určitou roli 

na ochranu spotřebitele může v konkrétním případě sehrát i ust. § 1812 odst. 1 ObčZ, 

neboť v jeho důsledku v případě, že půjde obsah smlouvy vyložit různým způsobem, 

použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.198 Nad rámec ustanovení ObčZ je pak 

ochrana spotřebitele významně rozšířena ZOchrSPotř, který nejen že stanoví některé 

povinnosti ve vztahu k prodeji výrobků, poskytování služeb atp., ale jehož některá 

ustanovení jsou spjata i s právy z vadného plnění spotřebitelů. Tak například výše 

zmíněné ust. § 19 odst. 3 ZOchrSPotř jednak stanoví povinnosti prodejce týkající 

se reklamačního řízení, ale především je, v případě marného uplynutí lhůty k vyřízení 

reklamace, de facto základem práva spotřebitele mimo jiné odstoupit od smlouvy. 

4.1.2 Míra ochrany podnikatele 

Podnikatel je naopak subjektem, který je vzhledem k ust. § 5 ObčZ, tedy vzhledem 

ke svému profesionálnímu charakteru, chráněn vůbec nejméně. Podnikatel není chráněn 

některými obecnými instituty ochrany, jako např. institutem neúměrného zkrácení 

či lichvy, neboť aplikace obou těchto ustanovení je v důsledku ust. § 1797 ObčZ 

vyloučena. Z hlediska práv z vadného plnění pak v žádné výše zmíněné modalitě není 

podnikatel zákonem chráněn proti limitaci či vyloučení práv z vadného plnění a lze se 

domnívat, že vždy, když bude podnikatel v postavení nabyvatele (dle terminologie 

obecné právní úpravy), tak jeho práva z vadného plnění budou moci být limitována 

či vyloučena bez omezení za podmínek ust. § 1916 odst. 2 ObčZ, respektive ust. § 1995 

ObčZ, případně prostřednictvím institutu přenechání věci úhrnkem ve smyslu ust. § 1918 

ObčZ. 

 
198 Teoreticky si lze představit situaci, kdy se toto ustanovení bude dotýkat i práv z vadného plnění 

spotřebitele. 
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4.1.3 Míra ochrany nepodnikatele 

Výše míry ochrany nepodnikatele závisí předně na tom, z jakého vymezení tohoto 

pojmu vyjdeme. Jak již bylo zmíněno shora, v zákoně bohužel nenajdeme legální definici, 

jako je tomu v případě podnikatele a spotřebitele. Proto byl pojem nepodnikatele pro 

účely této práce vymezen výše jakožto osoba, která pro účely konkrétního závazku není 

ani podnikatelem, ani spotřebitelem. Tato definice zahrnuje dvě kategorie subjektů. 

Fyzické osoby, které jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec 

samostatného výkonu svého povolání, pokud vstupují do závazků, v nichž ani jednou 

stranou není podnikatel, a právnické osoby, které nejsou podnikateli nebo v daném 

závazku jako podnikatelé nevystupují. Míra ochrany nepodnikatele pak závisí na tom, 

o jakou kategorii jde, respektive v jaké modalitě se vyskytuje.  

V modalitě nepodnikatel–nepodnikatel není a priori předpokládána faktická 

nerovnost smluvních stran, a proto v případě těchto závazků je nepodnikatel z pohledu 

úpravy práv z vadného plnění199 chráněn podobně jako podnikatel v modalitě  

podnikatel–podnikatel. V modalitě nepodnikatel–nepodnikatel se vyloučení či limitace 

práv z vadného plnění bude řídit obecnou právní úpravou práv z vadného plnění, tedy 

zejména ust. § 1916 odst. 2 ObčZ, respektive úpravou prominutí dluhu ve smyslu 

ust. § 1995 ObčZ a v zásadě tak bude možné práva z vadného plnění smluvně limitovat 

či zcela vyloučit bez omezení. 

Nejzajímavější a zároveň nejsložitější je určení míry právní ochrany 

nepodnikatele v modalitě nepodnikatel–podnikatel. Pokud by totiž definice spotřebitele 

ve smyslu ust. § 419 ObčZ neobsahovala pojem člověk, mohli bychom nepodnikatele 

v této modalitě závazku zahrnout pod pojem spotřebitel. Tak tomu ale není a česká právní 

úprava vychází z toho, že spotřebitelem skutečně může být pouze fyzická osoba.200 V této 

modalitě tedy jde o druhou kategorii nepodnikatelů, tzn. o právnické osoby, které nejsou 

podnikateli nebo v daném závazku jako podnikatelé nevystupují. Pokud tak bude 

např. spolek nebo nadace mimo souvislost se svým podnikáním od podnikatele kupovat 

mobilní telefon pro účely pořádání akcí, které nemají podnikatelský charakter, nelze 

 
199 Pokud jde o obecné instituty ochrany subjektů závazků, nepodnikatel se bude vždy moci dovolat institutu 

neúměrného zkrácení či lichvy atp. 
200 Blíže k vymezení pojmu spotřebitele viz kapitola 1.3 této práce. 
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takové právnické osobě přiznat spotřebitelskou právní ochranu.201 Pokud jde o režim práv 

z vadného plnění, je nepodnikatel v případě koupě chráněn prostřednictvím speciální 

právní úpravy práv z vadného plnění u koupě zboží v obchodě202, respektive obecnější 

úpravou práv z vadného plnění u kupní smlouvy. Možnost limitace či vyloučení práv 

z vadného plnění je znemožněna ust. § 2174 ObčZ a ust. § 2168 ObčZ. Na první pohled 

by se mohlo zdát, že je z pohledu problematiky práv z vadného plnění nepodnikatel 

v případě koupě v modalitě nepodnikatel–podnikatel chráněn stejně jako spotřebitel. 

Takový závěr však nelze považovat za správný. Nepodnikateli v této modalitě totiž 

nenáleží ochrana ve smyslu ust. § 1810 an. ObčZ. Především se tedy neuplatní ust. § 1811 

ObčZ. Podnikatel proto v této modalitě nemá vůči nepodnikateli informační povinnost 

mimo jiné o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších 

podmínkách pro uplatňování těchto práv. Stejně tak ve prospěch nepodnikatele nelze 

uplatnit ust. § 1812 ObčZ a v případě nejasností ve výkladu smluvních ujednání se nemusí 

nutně uplatnit výklad pro nepodnikatele nejpříznivější.203 Nad rámec výše uvedeného 

nelze na ochranu nepodnikatele přímo vztáhnout ani ustanovení ZOchrSPotř.204 Marné 

uplynutí třicetidenní lhůty k vyřízení reklamace v případě nepodnikatele tudíž nelze 

považovat za podstatné porušení smlouvy a nepodnikatel proto nebude moci pouze 

na základě této skutečnosti např. odstoupit od smlouvy. 

4.2 Úvahy de lege ferenda 

V průběhu práce bylo opakovaně ilustrováno, že analyzovaná právní úprava je 

místy značně nepřehledná a složitá. Na samotný závěr zbývá krátké zamyšlení de lege 

ferenda, jak by bylo možné předmětnou právní úpravu zpřehlednit a v konečném 

důsledku tak i zefektivnit. 

 
201 Shodně ELISCHER, D. In DVOŘÁK, J. a kol., op. cit., s. 298. 
202 Právní úprava koupě zboží v obchodě se uplatní v případě, kdy na straně kupujícího vystupuje kdokoliv 
jiný než podnikatel, tedy i nepodnikatel ve smyslu, v jakém byl pojem vymezen v této práci. Podrobněji 

viz podkapitola 2.8.2 této práce. 
203 Obdobu těchto ustanovení v právní úpravě prodeje zboží v obchodě ani jinde v ObčZ nenajdeme. 
204 Srov. definici spotřebitele ve smyslu ust. § 2 odst. 1, písm. a) ZOchrSPotř, podle které se spotřebitelem 

rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu 

svého povolání. 
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4.2.1 Formulace zákonných ustanovení (ne)jasná a (ne)srozumitelná 

Právní stát může fungovat jedině v případě, kdy adresáti práva důvěřují právnímu 

řádu. Důvěře adresátů práva nikterak nepomáhá (dovolím si tvrdit, že jí dokonce škodí), 

pokud jsou některá ustanovení právního řádu formulována nepřesně či neurčitě. Důraz 

kladený na jasnou a srozumitelnou formulaci zákonných ustanovení by měl být o to větší 

v případě, kdy jsou adresáty práva neprofesionálové, tedy dle vymezení této práce 

spotřebitelé či nepodnikatelé. V průběhu psaní práce jsem narazil na dvě konkrétní 

ustanovení, ke kterým nabídnu bližší zamyšlení de lege ferenda. 

Zákonná záruka 

 O tom, že ust. § 2165 odst. 1 ObčZ je formulováno nevhodně a o výkladových 

problémech, které s touto nevhodnou formulací souvisí, již bylo pojednáno výše.205 

Stejně tak byla zmíněna připravovaná novela ObčZ206, podle jejíhož znění zákonodárce 

od konceptu tzv. zákonné záruky nadobro upouští. Ust. § 2165 odst. 1 ObčZ má být nově 

formulováno takto: Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvaceti 

čtyř měsíců od převzetí. Úmysl zákonodárce postavit najisto, že zákonná záruka nadále 

nebude existovat, je z navrhovaného znění zřejmý a osobně se domnívám, že takováto 

formulace by nadále neměla vyvolávat výkladové problémy. Vyvratitelná právní 

domněnka existence vady při převzetí by pak nově namísto ust. § 2161 odst. 2 ObčZ měla 

být zakotvena v ust. § 2161 odst. 5 ObčZ, a to v následujícím znění: Projeví-li se vada 

v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže 

to povaha věci nebo vady vylučuje. V důsledku takto formulovaného znění by tak došlo 

k prodloužení doby (ze současných šesti měsíců na měsíců dvanáct), po kterou se uplatní 

vyvratitelná právní domněnka existence vady při převzetí. 

 
205 Podrobněji viz podkapitola 2.8.2 této práce. 
206 Připravovaná novela ObčZ, včetně aktuálního statusu v legislativním procesu, je dostupná 

např. na webových stránkách https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQGCDCT. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQGCDCT
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Znění jednotlivých ustanovení sice zdaleka nelze považovat za finální207, 

ale pokud by takovéto znění nabylo platnosti a účinnosti, bylo by myslím zřejmé, 

že zákonná záruka v rámci právní úpravy prodeje zboží v obchodě neexistuje. 

Fakt, že chce zákonodárce prostřednictvím předmětné novely postavit najisto, 

že zákonná záruka neexistuje, lze jedině kvitovat. Otázkou ale zůstává, zda v první řadě 

takovéto výkladové problémy byly nevyhnutelné a zda nemohla relevantní ustanovení 

být formulována jasně a srozumitelně již od účinnosti ObčZ. Ostatně i v důvodové zprávě 

k citované novele je uvedeno že „práva spotřebitele v případě vadného plnění a podmínky 

jejich uplatnění jsou zcela základními otázkami regulace (spotřebitelské) kupní smlouvy 

a neměla by ohledně nich panovat taková nejistota, jako je tomu dnes“.  

Pokud by snad zákonodárce (býval) chtěl zachovat zákonnou záruku, bylo by 

myslím vhodné do textu současného znění ObčZ převzít ust. § 620 odst. 1 ObčZ 1964208, 

neboť v takovém případě by výklad o neexistenci zákonné záruky nebyl vůbec 

myslitelný, respektive by musel jít přímo proti textu zákona. 

Režim limitace či vyloučení práv z vadného plnění 

Výkladová nejistota do jisté míry panuje i ohledně aplikovatelnosti ust. § 1916 

odst. 2 ObčZ (které systematicky řadíme do obecné úpravy práv z vadného plnění) 

v rámci speciálních právních úprav, které nemají režim limitace či vyloučení práv 

z vadného plnění zvláště upraven.209 Výše byl zmíněn výklad Šilhána, který uzavírá, 

že „lze usuzovat, že v rozsahu, ve kterém jsou dispozitivní (…), bude moci být i jejich 

rozsah výchozí odpovědnosti modifikován.“210 Osobně se s tímto závěrem ztotožňuji, 

neboť pokud není zjevné, že je aplikace obecné právní úpravy vyloučena explicitně 

či zněním speciální právní úpravy, obecná právní úprava se uplatní. Otázka možnosti 

limitace či vyloučení práv z vadného plnění je ale otázkou natolik klíčovou, že by taková 

(ne)možnost, respektive její případný rozsah, měly být zřejmé průměrnému člověku 

 
207 Znění obou ustanovení odpovídá připravovanému textu novely ObčZ ve stavu ke dni 21. července 2020. 

Vzhledem k tomu, že je návrh novely stále v legislativním procesu, nelze s jistotou vyloučit, že nebude 

změněn, případně, že vůbec nebude přijat. 
208 Srov. ust. § 620 odst. 1 ObčZ 1964, které explicitně stanovilo, že při prodeji spotřebního zboží je záruční 

doba 24 měsíců. 
209 V rámci výše analyzovaných modalit půjde např. o koupi v modalitě nepodnikatel–nepodnikatel.  
210 ŠILHÁN, J.: Vzdání se práv z vadného plnění v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy 20/2013, 

s. 712. 
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ve smyslu ust. § 4 odst. 1 Občz. Domnívám se však, že to o účinném znění ust. § 1916 

odst. 2 ObčZ, respektive o jeho aplikovatelnosti, konstatovat nelze. 

Pokud by zákonodárce vycházel ze závěru uvedeného výše a chtěl by účinnou 

právní úpravu zpřehlednit, postačilo by myslím v textu zákona explicitně vyjádřit, 

že práva z vadného plnění mohou být předem smluvně omezena či vyloučena, nestanoví-

li zákon jinak. Zákon by pak „jinak“ stanovil v případech, kdy je namístě chránit slabší 

smluvní stranu, jako tomu v současné době je u právního režimu práv z vadného plnění 

u koupě zboží v obchodě, respektive v případě spotřebitelské úpravy.211 

4.2.2 Spotřebitelský kodex? 

Jak již bylo zmíněno v průběhu práce, spotřebitelské právo netvoří pouze právní 

normy soukromoprávní povahy, ale i normy povahy veřejnoprávní. Na rozdíl 

od obecného občanského práva je spotřebitelské právo charakteristické výskytem vícero 

kogentních ustanovení zákona, od kterých se nelze smluvně odchýlit. Důvodem 

pro omezení autonomie vůle, resp. smluvní svobody, je snaha zákonodárce o vyrovnání 

faktické (ekonomické, sociální, informační) nerovnováhy podnikatele jakožto 

profesionála na straně jedné a spotřebitele na straně druhé. Českou právní úpravu ochrany 

spotřebitele najdeme ve vícero právních předpisech. Pokud se tedy chce spotřebitel 

zorientovat ve svých zákonných právech (zejména, nikoliv však výlučně v právech 

z vadného plnění), nezbývá mu než čerpat z několika právních předpisů a v rámci nich 

i napříč nimi umět rozlišit obecnou a speciální právní úpravu, respektive jejich vzájemný 

vztah. Vzhledem k tomu, že spotřebiteli jsou v drtivé většině případů osoby práva 

neznalé, nabízí se otázka, zda je od nich něco takového vůbec možno rozumně požadovat. 

Domnívám se, že nikoliv. Na ochranu spotřebitele sice působí celá řada institucí212, které 

se často snaží práva spotřebitelům „tlumočit“. Domnívám se ale, že tento problém by měl 

být řešen ve své příčině, nikoliv snahou minimalizovat negativní dopady nepřehledné 

právní úpravy tvorbou a podporou institucí, které se ji pak snaží běžnému člověku 

vysvětlit. 

 
211 Srov. ust. § 2168 ObčZ a ust. § 2174 ObčZ, respektive ust. § 1814 písm. a) ObčZ. 
212 Např. nezisková organizace dTest. 
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Elegantním řešením by mohla být ucelená kodifikace spotřebitelského práva 

do spotřebitelského kodexu podobně jako tomu je např. ve Francii či Itálii. Je zřejmé, 

že tvorba takového kodexu by nebyla jednoduchou záležitostí, pokud ale chceme 

kultivovat právní prostředí ochrany spotřebitele, domnívám se, že je záležitostí skutečně 

potřebnou, ne-li nezbytnou. 

Pokud by spotřebitel našel ucelenou právní úpravu svých práv v jednom kodexu 

a tato by byla naformulována tak, že by z ní bylo zřejmé (či alespoň v rámci možností 

zřejmější), která konkrétní zákonná ustanovení se ve kterých případech uplatní 

a od kterých z nich se lze či nelze smluvně odchýlit, došlo by tak, myslím, ke zvýšení 

důvěry spotřebitelů v právo a spravedlnost.213 Bylo by naivní domnívat se, že by 

spotřebitelský kodex zcela odstranil potřebu spotřebitelů vyhledat ve složitějších 

případech právní pomoc. Přesto by, myslím, bylo možné docílit toho, aby spotřebitelé 

měli po přečtení právního předpisu základní představu o tom, jaká práva (především 

práva z vadného plnění) jim ve kterých případech svědčí, jak probíhá reklamační proces 

atd. Něco takového však o současné právní úpravě ochrany spotřebitele konstatovat nelze. 

4.2.3 Subjekt nepodnikatele a jeho postavení v českém právním řádu 

Míra právní ochrany nepodnikatele již byla analyzována výše. Pro účely této 

podkapitoly budu za nepodnikatele považovat pouze tzv. nepodnikající právnické osoby 

(tedy pouze jednu z kategorií nepodnikatele ve smyslu, ve kterém je tento pojem 

definován výše). 

Předně je potřeba poukázat na skutečnost, že subjekt nepodnikatele (na rozdíl 

od spotřebitele a podnikatele) není v českém právním řádu nikterak definován. To by 

samo o sobě nemuselo být velkým problémem, pokud bychom vycházeli z toho, 

že nepodnikatel je jakousi zbytkovou kategorií, do které můžeme zařadit všechny 

subjekty, které nejsou ani podnikateli, ani spotřebiteli (čímž se oklikou dostáváme 

k mnou navržené definici nepodnikatele výše). Problematické ale je, že tento pojem je 

v odborné literatuře používán i v širším smyslu v souvislosti s právní úpravou prodeje 

 
213 V rámci svého působení ve společnosti ReklamovatCz jsem se poměrně často setkával s tím, 

že spotřebitelé, kteří po právní stránce svou situaci často vůbec nechápali, měli v konečném důsledku pocit, 

že „snad neexistuje spravedlnost“. 
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zboží v obchodě, a sice jako jakýkoliv subjekt, který není podnikatelem. Podle této 

„definice“ bychom tedy do pojmu nepodnikatele zahrnuli i spotřebitele. Ať už vyjdeme 

ze kteréhokoliv výše zmíněného pojetí nepodnikatele, skutečnost, že existuje „kategorie“ 

subjektů, které nejsou ani podnikateli, ani spotřebiteli, je nesporná. 

Závěrem vnímám jako nezbytné se krátce zamyslet nad mírou současné právní 

ochrany nepodnikatele. Existuje rozumný důvod pro to, aby byl nepodnikatel 

(nepodnikající právnická osoba) v modalitě nepodnikatel–podnikatel chráněn méně214 

než spotřebitel v modalitě spotřebitel–podnikatel? Osobně se domnívám, že nikoliv. 

Jediný rozumný argument, proč by tomu tak snad být nemělo (a který mě napadá) je, 

že nepodnikající právnická osoba může mít vícero členů, kteří se mohou o každém jejím 

jednání (i kdyby šlo pouze o koupi či reklamaci mobilního telefonu) radit. Pokud bychom 

z takového argumentu vycházeli, nebylo by ale logické uzavřít, že všechny nepodnikající 

právnické osoby budou a priori požívat v modalitě nepodnikatel–podnikatel menší 

úroveň právní ochrany než spotřebitel v modalitě spotřebitel–podnikatel. Logickým 

řešením by v takovém případě bylo nějakým způsobem zakotvit závislost míry a priori 

poskytované právní ochrany na tom, kolik členů konkrétní nepodnikající právnická osoba 

má, respektive na tom, jak jsou vzdělaní. Něco takového by však v praxi fungovalo jen 

stěží. Domnívám se dokonce, že celá tato argumentační rovina nemá velkého významu, 

neboť podobně bychom mohli rozlišovat, že někteří spotřebitelé více rozumí právu a jsou 

finančně gramotnější než jiní, a přesto český právní řád takové rozlišení nečiní, tedy 

a priori neposkytuje nižší míru právní ochrany spotřebiteli, který je schopen pochopit 

smysl zákonného ustanovení o jeho právech oproti spotřebiteli, který něčeho takového 

schopen není.215 

  

 
214 Skutečnost, že nepodnikatel v modalitě nepodnikatel–podnikatel požívá nižší úrovně právní ochrany 

než spotřebitel v modalitě spotřebitel–podnikatel byla ilustrována v podkapitole 4.1.3 této práce. 
215 V právních předpisech Evropské unie se sice setkáme s pojmem tzv. průměrného spotřebitele, nejde 

však o model, který by stanovil jakousi hranici, kterou kdyby spotřebitel (např. svým vzděláním) překročil, 

„vymanil“ by se z definice spotřebitele, neboť by byl natolik inteligentní a třeba i znalý právní úpravy, 

že by nepotřeboval tak vysokou míru právní ochrany jako někdo, kdo by pomyslnou hranici nepřekročil. 
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Závěr  

Při tvorbě této diplomové práce jsem se utvrdil v poznatcích získaných během 

bezmála dvou let působení v oblasti ochrany spotřebitele se zaměřením na problematiku 

práv z vadného plnění. Potvrdil jsem si, že právní úprava práv z vadného plnění je právní 

úpravou nepřehlednou a složitou, která v praxi nezřídka působí interpretační i aplikační 

potíže nejen právně nevzdělaným adresátům práva, ale mnohdy i odborníkům. 

Úvodem této práce byly vytyčeny tři hlavní cíle, a sice de lege lata přiblížit 

nepřehlednost a složitost právní úpravy práv z vadného plnění, co možná nejpřesněji 

určit, jaký právní režim, resp. jaké právní režimy práv z vadného plnění se ve které 

modalitě závazku uplatní, a porovnat úroveň právní ochrany jednotlivých subjektů 

závazků. 

Diplomová práce byla za účelem lepší a ucelenější orientace v problematice 

systematicky rozdělena do čtyř částí. V první části bylo podáno vymezení základních 

pojmů, které s problematikou práv z vadného plnění souvisí. Druhá část práce 

se věnovala pojmu práv z vadného plnění a přiblížila jednotlivé dílčí právní úpravy práv 

z vadného plnění včetně jejich systematiky, vzájemných vztahů a teoretických 

východisek. Ve třetí části práce byla na praktických příkladech demonstrována 

mnohovrstevnatost české právní úpravy práv z vadného plnění a aplikace jednotlivých 

dílčích právních úprav. Čtvrtá část práce byla věnována komparaci úrovně právní ochrany 

jednotlivých subjektů závazku a úvahám de lege ferenda. 

V práci byly analyzovány základní pojmy související s institutem práv z vadného 

plnění. Jako problematický se ukázal zejména pojem nepodnikatele, jehož definici 

bychom v českém právním řádu hledali marně. Z toho důvodu byla nabídnuta vlastní 

definice, která má za cíl předmětný pojem co možná nejpřesněji vymezit. Dále byla 

zdůrazněna problematika rozdílu mezi pojmy plnění a splnění, kdy bylo konstatováno, 

že zákon a mnohdy i odborná literatura místy tyto pojmy nevhodně zaměňuje. 

Diplomová práce vymezila základní teoretická východiska pro aplikaci 

jednotlivých režimů práv z vadného plnění, respektive jejich vzájemných vztahů. 

Za účelem prokázání nepřehlednosti a složitosti účinné právní úpravy práv z vadného 
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plnění byly analyzovány zejména problematické aspekty jednotlivých režimů, přičemž 

bylo demonstrováno, že předmětná nepřehlednost a složitost je důsledkem 

mnohovrstevnatosti této právní úpravy. 

Následně práce na čtyřech praktických příkladech závazků z kupní smlouvy 

demonstrovala teoretická východiska zmíněná výše a správnou aplikaci všech čtyř úprav 

či režimů práv z vadného plnění ve vzájemné kombinaci. Jako nejsložitější se možná 

trochu paradoxně jeví právní úprava práv z vadného plnění v případě závazků z kupní 

smlouvy uzavíraných se spotřebitelem. V této modalitě závazku je totiž třeba aplikovat 

celkem čtyři vrstvy právní úpravy najednou. Vzhledem k tomu, že jde o modalitu 

závazku, do které téměř každý z nás vstupuje dnes a denně, vnímám zjištění, že orientace 

v této právní úpravě je obtížná i pro vystudované odborníky, za alarmující. Pokud 

se v některých otázkách práv z vadného plnění de lege lata stěží orientuje právní obec, 

dobrou orientaci spotřebitelů je a fortiori nutno považovat za téměř nemožnou. 

Závěrem práce byla učiněna komparace úrovně právní ochrany jednotlivých 

subjektů závazku z kupní smlouvy. Bylo demonstrováno, že spotřebitel je subjektem 

a priori nejvíce chráněným a podnikatel naopak subjektem chráněným nejméně. Zároveň 

byl vyvozen závěr, že subjekt nepodnikatele požívá v případě koupě v modalitě 

nepodnikatel–podnikatel nižší míru právní ochrany než spotřebitel. Zhodnocení 

skutečnosti, zda tato úroveň právní ochrany je či není dostatečná nabídla práce 

v následných úvahách o možné budoucí podobě právní úpravy. 

V rámci zamyšlení de lege ferenda byla kriticky zhodnocena (ne)jasnost 

a (ne)srozumitelnost zákonných ustanovení práv z vadného plnění a nastíněn vhodnější 

směr, kterým by se zákonodárce v těchto otázkách mohl ubírat. Jednalo se o ustanovení 

ohledně zákonné záruky za jakost v rámci prodeje zboží v obchodě a ustanovení obecné 

právní úpravy práv z vadného plnění týkající se limitace či vyloučení práv z takového 

plnění. Byla nabídnuta úvaha nad možností (a vhodností) tvorby spotřebitelského kodexu, 

který by uceleně upravil problematiku práv a povinností spotřebitelů, a jejími možnými 

pozitivními dopady. Diplomová práce taktéž nabídla zamyšlení nad postavením subjektu 

nepodnikatele v českém právním řádu, zejména pak nad úrovní míry právní ochrany, 

kterou v modalitě nepodnikatel–podnikatel nepodnikatel požívá. Tato byla shledána jako 
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nedostatečná, respektive nebyl nalezen rozumný důvod pro to, aby byl nepodnikatel 

v modalitě nepodnikatel–podnikatel a priori chráněn méně než spotřebitel. 

Pevně věřím, že všechny tři v úvodu předsevzaté cíle byly v konečném důsledku 

naplněny a tato diplomové práce tak nabízí nejen teoretický, ale i praktický vhled 

do problematiky práv z vadného plnění. Myslím, že práce může čtenáři posloužit 

k základní orientaci v této problematice, zejména pak k pochopení systému jednotlivých 

vrstev právních úprav práv z vadného plnění, a jejich vzájemných vztahů.  
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Právní předpisy EU 

Listina základních práv Evropské unie 
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Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o 

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES ze dne 25. května 1999, o 

některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009, o ochraně 

spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího 

zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o 

výměně  
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Práva z vadného plnění 

Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o právech z vadného plnění. Obsahuje nejen 

teoretickou deskripci účinné právní úpravy, ale také praktické příklady, na nichž jsou 

demonstrována teoretická východiska a poznatky. 

 Institut práv z vadného plnění je vedle prodlení a odpovědnosti za škodu stěžejním 

institutem zajištění řádného a včasného splnění závazku. Vzhledem k tomu, jak často 

je v praxi některou ze stran závazku plněno vadně, si bez práv z vadného plnění lze 

soukromé závazkové právo představit jen stěží. 

Faktické postavení stran závazku je často nerovné, proto se zákonodárce snaží 

chránit slabší smluvní stranu jak prostřednictvím obecných institutů ochrany, tak pomocí 

speciálních právních úprav práv z vadného plnění. V důsledku existence několika 

speciálních právních úprav a v některých případech nejasných vztahů mezi nimi je česká 

právní úprava práv z vadného plnění často kritizována jakožto úprava nepřehledná 

a složitá. 

Práce je systematicky rozdělena do čtyř částí. První část podává vymezení 

základních pojmů, které s problematikou práv z vadného plnění souvisí. Druhá část práce 

se věnuje pojmu práv z vadného plnění a přibližuje jednotlivé dílčí právní úpravy práv 

z vadného plnění včetně jejich systematiky, vzájemných vztahů a teoretických 

východisek. Ve třetí části práce je na praktických příkladech demonstrována 

mnohovrstevnatost české právní úpravy práv z vadného plnění a aplikace jednotlivých 

dílčích právních úprav. Čtvrtá část práce je věnována komparaci úrovně právní ochrany 

jednotlivých subjektů závazku a úvahám de lege ferenda. 

Diplomová práce má za cíl de lege lata přiblížit nepřehlednost a složitost české 

právní úpravy práv z vadného plnění, co možná nejpřesněji určit, jaký právní režim, 

resp. jaké právní režimy práv z vadného plnění se ve které modalitě závazku uplatní, 

a porovnat úroveň právní ochrany rozdílných subjektů závazků. 
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práva z vadného plnění, vada, nerovnost subjektů závazku, právní ochrana subjektů 

závazku 

 

  



85 
 
 

Rights arising from defective performance 

Abstract 

 This diploma thesis examines the institute of rights arising from defective 

performance. It contains not only a theoretical description of the effective legislation but 

also practical examples on which the theoretical background and knowledge are 

demonstrated. 

 In addition to institutes of default and liability for damage, the institute of rights 

arising from defective performance is a key institute of ensuring the proper and timely 

fulfilment of the obligation. Considering how often practically one of the parties to the 

obligation performs defectively, it is difficult to imagine a private right of obligation 

without the institute of rights arising from defective performance. 

The factual position of the parties to the obligation is often unequal, which is the 

reason why the legislator strives to protect the weaker party both through general 

protective institutes and through special legal regulation of rights arising from defective 

performance. Due to the existence of several special legal regulations, and in some cases 

unclear relations between them, the Czech legal regulation of rights arising from defective 

performance is often criticized as confusing and complicated. 

The thesis is systematically divided into four parts. The first part provides 

definitions of fundamental terms related to the rights arising from defective performance. 

The second part of the thesis deals with the term of rights arising from defective 

performance and analyzes both the general legal regulation and special legal regulations 

of rights arising from defective performance, including their systematics, mutual 

relations, and theoretical basis. In the third part of the thesis, the multi-layered nature of 

the Czech legal regulation of rights arising from defective performance and the 

application of the relevant legal regulation is demonstrated on practical examples. The 

fourth part of the thesis is devoted to the comparison of the standards of the legal 

protection of subjects of obligation and considerations de lege ferenda. 
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The aim of this diploma thesis is to de lege lata clarify the confusing and 

complicated nature of the Czech legal regulation of rights arising from defective 

performance, to determine as accurately as possible which legal regime, respectively 

which legal regimes of rights arising from defective performance shall apply in which 

modality of the obligation and to compare the standards of the legal protection of different 

subjects of obligations. 

Keywords 

rights arising from defective performance, defect, inequality of subjects of the obligation, 

legal protection of subjects of the obligation 


