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Resumé 
 

Tato práce je zaměřena na hlubší pochopení problematiky odpovědnosti za vady při kupní 

smlouvě, a to zejména metodou vzájemného srovnávání úprav odpovědnosti za vady při kupní 

smlouvě v občanském zákoníku a obchodním zákoníku, jakož těchto právních úprav s novým 

občanským zákoníkem.  

 

Tato práce sestává z pěti kapitol, úvodu a závěru. Každá z kapitol se zabývá hlavním tématem 

této práce z jiného aspektu, přičemž dohromady tyto jednotlivé aspekty vytváří ucelený 

pohled na institut odpovědnosti za vady jako takový.    

 

V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy nezbytné pro uchopení tématu – pojem 

odpovědnost, právní odpovědnost a členění odpovědnosti na jednotlivé druhy. 

 

Prameny práva, v nichž je odpovědnost za vady obsažena, jsou obsahem druhé kapitoly. Pro 

pochopení toho, kdy aplikovat ustanovení Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku, je 

zcela zásadní uvědomit si vzájemné vztahy příslušných předpisů, jakož i vztahy mezi jejich 

jednotlivými ustanoveními. 

   

Třetí kapitola pojednává o rozdílech mezi jednotlivými typy právních odpovědnostních 

institutů. Nejprve jsou zde popsány základní znaky odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za 

prodlení a odpovědnosti z bezdůvodného obohacení a následně je provedeno stručné srovnání 

těchto odpovědnostních vztahů s institutem odpovědnosti za vady tak, aby nemohlo dojít 

k jejich záměně. 

 

Nejvýznamnější částí této práce je však kapitola pátá, která je složena ze šesti subkapitol. 

Cílem první subkapitoly je seznámit čtenáře s podmínkami vzniku odpovědnosti za vady, 

kterými jsou porušení právní povinnosti, existence vady a příčinná souvislost mezi těmito 

dvěma skutečnostmi. V této subkapitole je rovněž rozebrán pojem vady a členění vad podle 

různých hledisek, neboť správná kvalifikace vady je rozhodná pro postup v rámci procesu 

reklamace. Následující subkapitola se zabývá dvěma základními typy odpovědnosti z vad, a 

to zákonnou odpovědností za vady a záruční odpovědností. Ve čtvrté kapitole se hovoří o 



zvláštním režimu kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelem jako prodávajícím a 

spotřebitelem jako kupujícím. Tento vztah vykazuje jisté zvláštnosti s ohledem na slabší 

postavení spotřebitele, který může být poškozen z důvodu své nedostatečné informovanosti. 

Jsou-li dány podmínky pro uplatnění odpovědnosti z vad, vznikají kupujícímu různorodá 

práva, mezi něž náleží možnost požadovat odstranění vady, výměnu zboží, slevu z kupní ceny 

či právo odstoupit od smlouvy. Práva kupujícího jsou v jedné ze subkapitol páté kapitoly 

rovněž rozebrána. V této kapitole je dále věnována pozornost aktu reklamace jako takovému a 

požadavkům, které pro tento akt stanoví příslušný zákon, který se v konkrétním případě 

aplikuje. Kapitola pátá je zakončena rozborem oprávnění smluvních stran požadovat náklady, 

které jim vznikly v souvislosti s reklamací a procesem odstraňování vad.         

 

Poslední kapitola se podrobněji zaměřuje na otázku vztahu mezi odpovědností za vady a 

odpovědností za škodu, který v praxi činí největší potíže. 

 

Toto téma jsem vybral s ohledem na zásadní význam  právního institutu odpovědnosti za vady 

při kupní smlouvě v běžném životě každého člověka. 

 

 

 

 


