
Odpovědnost za vady v občanském právu 

Diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti za vady v občanském 

právu se zaměřením na prodej zboží v obchodě. Základem analyzované právní úpravy je 

občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který je 

doplněn dalšími relevantními předpisy soukromého a veřejného práva. S ohledem  

na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014 je také věnován prostor novému 

občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se zaměřením na hlavní změny, které 

nová právní úprava přináší.  

 Cílem práce je popsat a analyzovat oblast odpovědnosti za vady, jejího uplatnění  

a praktických aspektů s tím spojených. Práce čerpá ze stávající literatury a tam, kde je to 

vhodné, používá pro doplnění celkového obrazu i klíčovou relevantní judikaturu. 

Práce je rozčleněna na devět částí, ve kterých se zabývám různými aspekty 

odpovědnosti za vady. První část uvádí čtenáře do problematiky občanskoprávní 

odpovědnosti, popisuje její základní klasifikaci a zařazuje odpovědnost za vady. 

V druhé části se zmiňuji o relevantní právní úpravě odpovědnosti za vady a právních 

předpisech, které se jí dotýkají. Ve třetí části se již věnuji samotné odpovědnosti  

za vady u věcí přenechaných za úplatu, jejímu systému a klasifikaci vad. Čtvrtá část pak 

pojednává o zvláštní právní úpravě u prodeje zboží v obchodě. 

Další části se zaměřují na různé aspekty odpovědnosti za vady. Pátá si bere za cíl 

popsat vznik odpovědnosti za vady. Šestá část analyzuje formy odpovědnosti a ukazuje 

rozdíl mezi zákonnou a záruční odpovědností. Sedmá část se věnuje právním 

důsledkům spojeným s odpovědností za vady pro obecnou úpravu a při prodeji zboží 

v obchodě. Osmá část se věnuje již samotnému uplatnění práv z odpovědnosti za vady, 

potřebným náležitostem a reklamaci. Tato část se také zmiňuje o možnostech řešení 

odpovědnosti za vady soudní cestou a alternativními způsoby řešení. Závěrečná část se 

pak věnuje úpravě odpovědnosti za vady podle nového občanského zákoníku a popisu 

hlavních změn spojených s novou právní úpravou.  


