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Úvod 
 

Téma odpovědnosti za vady při kupní smlouvě bylo zvoleno jednak s ohledem 

na skutečnost, že se v právní praxi lze často setkat se spory, které se tohoto institutu 

týkají a dále proto, že zejména s ohledem na roztříštěnost právní úpravy, a to nejen 

v určitém právním předpise ale v právním řádu jako celku, je v mnohých případech 

aplikace správných ustanovení na konkrétní případy obtížná. Napsání této práce bylo 

vedeno snahou lépe porozumět institutu odpovědnosti z vad koupené věci právě z 

komplexnějšího hlediska, a to z důvodu uceleného chápání vzájemných souvislostí a 

odlišností jednotlivých předpisů, které příslušnou úpravu obsahují. Stranou 

pochopitelně nemohl zůstat ani nový kodex občanského práva, byť v době dokončení 

této práce ještě nenabyl účinnosti. 

Ustanovení týkající se odpovědnosti za vady jsou obsaženy v občanském 

zákoníku, obchodním zákoníku a zákonu o ochraně spotřebitele. Systematika členění 

práce však nevychází ze systematiky určitého právního předpisu, nýbrž předpokládá, že 

nejprve je třeba znát obecný základ, aby bylo možné reagovat na konkrétní situace, 

které je nutné nejdříve správně zatřídit. 

Nejdříve tedy bude nutné zabývat se pojmem odpovědnosti jako takovým. 

Definici tohoto pojmu není lehké poskytnout, byť každý intuitivně chápe, co si pod ním 

představit. Ani zúžení odpovědnosti pouze na odpovědnost právní neumožní vytvořit 

jednotně přijímané pojetí. Tato práce se na samém počátku pokusí přiblížit, co si pod 

těmito termíny představit, jakož i seznámit čtenáře s kritérii třídění právní odpovědnosti, 

neboť rozlišování právní odpovědnosti na jednotlivé typy není pro právní praxi bez 

významu. 

Na obecné úrovni bude před samotným rozborem odpovědnosti za vady třeba 

porovnat tento právní institut s instituty podobnými, neboť se lze v praxi často setkat 

s případy, kdy dochází k záměně institutu odpovědnosti za vady s instituty jinými, resp. 

v některých případech bývají požadovány nároky z jiných právních důvodů, ačkoli mají 

být požadovány nároky z odpovědnosti za vady. 

  Rozsahem i obsahem nejvýznamnější však bude samotný rozbor odpovědnosti 

z vad při kupní smlouvě, kdy budou nejprve rozebrány předpoklady jejího vzniku jako 

základ pro určení, zda je možné v konkrétním případě vůbec práva z odpovědnosti za 
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vady uplatnit. Následně se tato práce bude věnovat odlišnostem zákonné odpovědnosti 

za vady od odpovědnosti záruční, neboť dle určení, o který z těchto druhů odpovědnosti 

za vady se jedná, se rovněž může odvíjet další postup při uplatňování reklamace. Právě 

ona reklamace je však naprosto zásadním úkonem, který prodávající musí učinit, aby se 

domohl svého práva, které mu nikoli řádným plněním ze strany kupujícího vzniklo, a to 

ať už jako obeznámení prodávajícího o tom, že poskytl věc s vadami, nebo jako 

podmínku pro uplatnění práva u soudu. Reklamace, jakož i další podmínky uplatnění 

práva z vadného plnění u soudu, budou rovněž předmětem zvláštních kapitol. 

V souvislosti se vznikem práv z vadného plnění mohou být rovněž dány 

podmínky vzniku odpovědnosti za škodu. Mezi oběma instituty je však třeba důrazně 

rozlišovat a zvolit stran konkrétní újmy při uplatnění její nápravy vždy ten správný 

právní institut, který umožní tuto újmu efektivně odvrátit. Část této práce se rovněž 

pokusí poskytnout základní vodítka k tomu, aby stran právě zmíněného byl zvolen 

správný postup. 

Je to právě kupní smlouva, která jako jeden z nejčastějších smluvních typů skýtá 

stran odpovědnosti z vad mnohá nebezpečí zejména pro spotřebitele, kteří bývají na 

svých právech z důvodu neznalosti zkracováni. I problematice práva spotřebitele jako 

kupujícího se proto bude tato práce věnovat. 

Hlavní metoda, kterou tato práce používá, je metoda komparativní, kdy dochází 

ke srovnávání právních předpisů, které tvoří současnou úpravu, jakož i jejich 

porovnávání s novým občanským zákoníkem. Touto metodou lze dojít k lepšímu 

pochopení koncepcí odpovědnosti za vady občanského a obchodního zákoníku a 

zároveň najít kontinuitu v novém občanském zákoníku, který je těmito předpisy 

významně inspirován. Bude-li taková kontinuita stávající a nové právní úpravy 

nalezena, otevře se cesta např. pro aplikaci judikatury vztahující se k občanskému a 

obchodnímu zákoníku na nový kodex občanského práva. Tato metoda je nejvhodnějším 

prostředkem k dosažení cíle, kterým je rozbor odpovědnosti za vady napříč právním 

řádem, jakož i z hlediska nové právní úpravy a upozornit na problémy týkající se 

interpretace a na ni navazující aplikace příslušných právních norem. 

Podrobný rozbor stávající úpravy, byť již brzy pozbyde platnosti, považuji za 

významný i proto, že se po určitou dobu od účinnosti nového kodexu soukromého práva 

bude možné setkat a vzhledem k četnosti sporů týkajících se vad předmětu koupě 
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taková setkání budou častá, se spory, v nichž bude třeba aplikovat dnes ještě platnou 

právní úpravu. 
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1. Právní odpovědnost 
 

Před tím, než bude přistoupeno k podrobnému rozboru odpovědnosti za vady při 

kupní smlouvě, jež je ústředním tématem této práce, nemohu se nepozastavit nad 

pojmem právní odpovědnosti, který je pro správné pochopení dalšího výkladu nutné 

přiblížit. Nepanuje totiž vždy shoda ohledně toho, co vlastně tímto pojmem rozumět, 

resp. jak tento institut konstruovat. Jelikož je odpovědnost za vady jako taková pouze 

jednou z více typů právní odpovědnosti, bude nezbytné pro správné uchopení tématu 

alespoň stručně o právní odpovědnosti v obecné rovině pojednat. 

Jsem si vědom toho, že téma odpovědnosti, popř. jen odpovědnosti právní by 

samo o sobě mohlo být předmětem zvláštní práce, proto se v následujícím textu omezím 

pouze na shrnutí základní informací. 

 

1.1  Odpovědnost v právu jako specifický druh odpovědnosti 
Přesné vymezení pojmu právní odpovědnosti činilo problém nejen dříve ale i v 

době dnešní. Znovu se tato často diskutovaná otázka otevřela v souvislosti s prací na 

novém občanském zákoníku. 

Stanovení obsahu právní odpovědnosti souvisí mimo jiné i s tím, jak lze vnímat 

odpovědnost v rovině obecné, tedy i mimoprávní. Odpovědností v této nejabstraktnější 

podobě lze dle mého soudu rozumět možnost dopadu neblahých následků jednání či 

stavu. Tato nepříliš ostrá definice, o níž by jistě bylo možno polemizovat, napovídá, že i 

v této obecné rovině není jednoduché vymezit, co vlastně odpovědnost s jistotou 

znamená. Jinou definici odpovědnosti podává kupř. Prof. Jiří Boguszak, který hovoří o 

nutnosti nést následky svého chování a jednání.1 

Odpovědnost může nabýt různých forem. Takto lze rozlišovat odpovědnost 

morální, vystavěnou na žebříčku hodnot malé skupiny osob či větších společenských 

celků, jejímž následkem může být společenské odsouzení; odpovědnost politickou, 

jejímž důsledkem může být kupř. odsouzení dané osoby voliči či členy politických 

stran; odpovědnost právní, jejíž konkrétní dopad se klade do souvislosti s porušením 

právní normy a další formy odpovědnosti. I tato kategorizace je však nepřesná a do jisté 

                                                 
 

1 Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 195. 
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míry zavádějící, neboť uvedené formy odpovědnosti se obsahově prolínají nebo na sebe 

navazují. Nasnadě je kupř. blízká souvislost odpovědnosti právní a politické v podobě 

odpovědnosti ústavněprávní, kdy je konkrétní osoba pro své jednání odvolána z funkce 

a zároveň odsouzena voliči k tomu, že ji do budoucna jistě volit nebudou. Jednání 

takové osoby však má nepochybně i morální aspekt. Právo jako takové navíc 

z morálních hodnot vychází, resp. by z nich vycházet mělo, jak ostatně naznačuje mj. § 

3 odst. 1 ObčZ zavádějící pojem dobrých mravů nejen do občanskoprávních vztahů, 

které z morálky vycházejí.2 Právo je dokonce některými autory označováno jako 

minimum morálky.3 

„Právní odpovědnost se vždycky v moderním právu, moderní právní kultuře 

opírá o jistá filosofická etická východiska. Opírá se tedy o jistou koncepci světa, 

společnosti a postavení jednotlivce ve světě a společnosti. Právní úprava odpovědnosti 

vychází z jistých filosoficko etických představ o tom, jak je člověk odpovědný za svoje 

jednání, za svoje činy před ostatními lidmi, společností, sám před sebou a svým 

svědomím nebo dokonce transcendentálně.“ 4 

V oboru práva je zejména za účelem tvorby právních předpisů ale i jejich 

následné aplikace velmi důležité, aby byla právní odpovědnost správně konstruována. 

Abychom však v daném případě mohli zvolit správný přístup k vytvoření konstrukce 

odpovědnosti, je nutné stanovit alespoň základní prvky, které právní odpovědnost 

vykazuje. 

„Nejobecnějším znakem odpovědnosti, který ovšem nestačí k jejímu definování, 

je to, že spočívá v povinnosti snést zákonem stanovenou újmu v případě, že nastane 

zákonem stanovená skutečnost. Tato povinnost snést újmu, popř. ta újma sama, se 

nazývá sankce. Sankce je tedy obecným společným znakem odpovědnosti.“ 5 Obdobně 

se v celku konzistentně k takto vymezeným znakům staví i jiní autoři. „Za obecný znak 

odpovědnosti je považována sankce. Právní odpovědnost je zvláštní forma právního 

vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní 

                                                 
 

2 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2009, č.j. 33 Cdo 1682/2007(cit. dle www.nsoud.cz); 
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2000, č.j. 30 Cdo 1803/2000(cit. dle www.nsoud.cz); Nález 
Ústavního soudu ČR ze dne  3. 9. 1997, sp. zn. II ÚS 249/97 (cit. dle www.concourt.cz) 
3 Gerloch, A. Teorie práva, 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeňek, 2004, s. 253. 
4 Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 189. 
5 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, s. 200 
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povinnosti sankční povahy.“ 6 Odlišení právní a mimoprávní odpovědnosti lze tedy 

spatřovat mimo jiné v tom, že právní odpovědnosti je imanentní systém norem, který 

vychází z pojmu práva na rozdíl od systémů ostatních, které nejsou obecně závazné. 

Jak již bylo řečeno, s odpovědností se v oboru práva spojuje sankce, jako její 

excelentní znak. Sankce v právu, na rozdíl od důsledků odpovědnosti v porovnání s 

ostatními obory, představuje prvek státního donucení. Jedná se o výjimečný znak 

odlišující právní odpovědnost od jiných forem odpovědnosti. Za stanovených podmínek 

je totiž přímo stát jako suverén povinen uložit sankci nebo ji dokonce vynutit. Bez 

tohoto principu by nebylo možno právo efektivně uplatňovat, neboť by se stalo „právem 

bezzubým“. 

„Rozsah pojmu sankce úplně jasný není. Je jí nepochybně trest, nepochybně jí je 

povinnost nahradit způsobenou škodu, může jí být i odvolání z funkce, někteří autoři za 

ni považují i neplatnost smlouvy odporující zákonu atd.“7 I sankce lze členit na sankce 

v objektivním smyslu tedy ze zákona obecně hrozící (nepřímé donucení) a sankce ve 

smyslu subjektivním, které byly v konkrétním případě uloženy (přímé donucení). 

Sankce jako sekundární povinnost může povinnost primární plně nahradit (např. 

náhrada škody v penězích místo vrácení neprávem odňaté věci). Splnění primární 

povinnosti však vznikem sankce nemusí být dotčeno a obě povinnosti mohou v určitých 

případech trvat vedle sebe (např. smluvní pokuta vedle povinnosti splnit smluvní 

povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta sjednána, a to v případě porušení 

takové povinnosti). Sekundární odpovědnostní povinnost může být totožná s primární 

odpovědností, ale přistupuje k ní další právní důvod neboli primární povinnost se 

posiluje o další právní důvod (např. naturální restituce u náhrady škody vedle povinnosti 

vydat věc vlastníkovi). V tomto případě ovšem právní teorie hovoří o tzv. perpetuaci 

primární odpovědnosti, přičemž se o odpovědnost v pravém slova smyslu nejedná.8 

V souvislosti s tím, v jakém rozsahu je třeba odpovědnost vnímat, se rovněž 

diskutuje o tom, zda odpovědnost zahrnuje i povinnost plnit na základě původního 

právního vztahu (např. zaplatit kupní cenu za dodání zboží) jako odpovědnost 
                                                 
 

6 Gerloch, A. Teorie práva, 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeňek, 2004, s. 158-159 
7 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, s. 200 
8 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné I. 4.vydání Praha: Praha: ASPI, 
2005, s. 236. 
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preventivní nebo pouze povinnost vzniklou z nesplnění této původní povinnosti (např. 

povinnosti plynoucí z prodlení z placením kupní ceny) jako odpovědnost následnou. 

Odborná veřejnost se shoduje v tom, že odpovědnostním vztahem je třeba rozumět 

pouze vztah vzniklý nesplněním oné povinnosti následné.9 Blíže se tomuto 

převažujícímu názoru věnuje Prof. M. Knappová.10  Pojetí spočívající v tvrzení, že 

právní odpovědnost je dána již v okamžiku vzniku primární povinnosti zastával Prof. V. 

Knapp. „Odpovědnost jakožto hrozba sankcí vzniká dříve, než byla povinnost porušena, 

a to zpravidla zároveň se vznikem povinnosti (závazku) … Sankce tedy není 

odpovědnost, ale důsledek odpovědnosti, a to v tom smyslu, že sankce nevzniká při 

každém porušení povinnosti resp. při každém způsobení škody, nýbrž toliko při takovém 

porušení povinnosti resp. způsobení škody, za které právo rušiteli hrozilo sankcí, za 

které tedy je odpověden.“11 Prof. V. Knapp vychází z toho, že právní subjekt vstupuje 

do právního vztahu a bere na sebe soubor práv a povinností (např. uzavření kupní 

smlouvy zahrnuje nejen povinnost prodávajícího věc odevzdat a jeho právo na zaplacení 

kupní ceny kupujícím, nýbrž i povinnost odstranit vady věci v případě, že nastanou 

předvídané právní skutečnosti).  Za stanovených podmínek (např. vznik vady a její 

řádné uplatnění) dojde k aktivizaci odpovědnosti (ta do této chvíle existovala pouze 

latentně) a sankční povinnosti z ní plynoucí (sekundární povinnosti - např. nároky z 

vad) považuje za její důsledek. O právní odpovědnosti proto uvažuje nejen ve vztahu 

k sekundární právní povinnosti sankční povahy, která je jejím vnějším projevem, ale i 

ve vztahu k povinnosti primární. V tomto smyslu hovoří Prof. K. Eliáš o odpovědnosti 

jak za splnění povinnosti, tak za její nesplnění.12 Osobně se domnívám, že takovéto 

široké pojetí odpovědnosti lépe koresponduje s tím, jak lze chápat odpovědnost 

z obecného pohledu, kdy se často kupř. říká, že osoba „přebírá odpovědnost“, aniž by 

muselo nutně dojít k ztrátě, poškození, zničení či znehodnocení toho, co bylo přebíráno. 

Chápání právní odpovědnosti jako pouhé sankce dle mého názoru neodpovídá tomu, 

jakou představu (byť často pouze intuitivní) má společnost o termínu odpovědnost. 

Souhlasím se závěrem prof. J. Bejčka, který uvádí, že „Obě koncepce nejsou 

                                                 
 

9 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, s. 201 
10 Knappová, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: Eurolex bohemia, 2003, s. 206-214 
11 Knapp, V. Stát a právo. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1956, s.73-74. 
12 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 762. 
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neslučitelné a liší se prakticky jen tím, co staví do popředí. Existuje tu paralela s tím, 

jak se liší různí lidé (a tedy i jednotlivé právnické osoby) v tom, že jedni dbají o splnění 

právních povinností převážně z principu (a to i když nehrozí právní sankce) a jiní splní 

právní povinnost jen při hrozbě důraznou sankcí.“ 13 

Nový občanský zákoník vychází z následující koncepce „Osnova opouští pojetí 

odpovědnosti jako hrozby sankcí. Tato konstrukce opanovala od 70. let minulého století 

českou právní doktrínu po dlouhých diskusích v 50. a 60. letech a spojuje nástup 

odpovědnosti s porušením právní povinnosti. Osnova se naopak přiklání k pojetí 

odpovědnosti v duchu tradic antické a křesťanské civilizace, podle nichž člověk 

odpovídá za své jednání v plném rozsahu, a odpovídá tedy především za to, že se chová 

řádně, po právu a za splnění povinnosti. Vzhledem k tomu se v návrhu slovo 

„odpovědnost“ používá jen velmi zřídka, protože zákonný text vystačí ve většině 

případů s termínem povinnost. Odstraňuje se tak nedůslednost současných formulací 

platného občanského zákoníku, který termín „odpovědnost“ používá v různých 

významech a často i zbytečně.“ 14 Jinými slovy tedy nový občanský zákoník vychází z 

pojetí, že osoba, která má podle práva povinnost, odpovídá především za řádné splnění 

této povinnosti, nikoli za její porušení.  

Právním důvodem pro vznik právní odpovědnosti může být nejen porušení 

právní povinnosti ale i protiprávní stav. Nejtypičtějším způsobem založení právní 

odpovědnosti je porušení povinnosti (primární povinnost) a vznik povinnosti následné 

(sekundární), která k primární právní povinnosti přistupuje, čímž dochází k modifikaci 

původního právního vztahu. Odpovědnostní následky lze tímto způsobem vyvolat jak 

jednáním (komisivně), tak opomenutím toho, čemu byl subjekt povinen (omisivně). 

Odpovědnostní vztah však může vzniknout, jak bylo řečeno, i v případě, kdy povinnost 

porušeno nebyla (kupř. odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným, etc.). 

Vlastní smysl právní odpovědnosti spočívá nejčastěji v reparaci, tedy 

odškodnění toho, kdo byl porušením právní povinnosti postižen. Tato funkce právní 

                                                 
 

13 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 89. 
14 Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 
79.  
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odpovědnosti nabývá svého opodstatnění především v právu soukromém. Naopak 

v právu veřejném, a to zejména v trestním právu, je upřednostněna funkce represivní, 

neboť zde dochází k porušení základních společenských hodnot v míře přesahující stav, 

k jehož nápravě by postačovala pouhá reparace. To ovšem neznamená, že by právní 

odpovědnost neměla i jiné funkce. Právní odpovědnost totiž pochopitelně působí i jako 

prevence, ježto si je, nebo by si spíše měl být odpovědný subjekt vědom důsledků, které 

s sebou právní odpovědnost přináší. V oblasti ochrany osobnosti se dále rovněž setkáme 

funkcí satisfakční jako zvláštního způsobu odškodnění. 

 

1.2 Vznik právní odpovědnosti 
Právní odpovědnost vzniká vždy podmíněně a nikdy nemůže vzniknout přímo ze 

zákona, aniž nastala nějaká právní skutečnost. Je tedy třeba, aby došlo k naplnění 

konkrétní skutkové podstaty. Právní odpovědnost nemůže vzniknout ani na základě 

analogie.15 16 

Jak již bylo nastíněno výše, je pro vznik právní odpovědnosti zásadní jednání 

v rozporu s právem. Aby se jednalo o delikt, tedy zaviněné porušení právní 

povinnosti17, je třeba, aby mezi jednáním, jímž k porušení právní povinnosti došlo a 

následkem relevantním z hlediska práva, byl příčinný vztah - kauzální nexus. „Abychom 

mohli uznat určité chování člověka za příčinu nastalé skutečnosti, pak je nutno, aby 

takové chování bylo její nezbytnou podmínkou (conditio sine qua non).“18  

O subjekt deliktu se potom jedná tehdy, pokud osoba, která se deliktu dopustila 

je způsobilým nositelem právní odpovědnosti, tedy zda splňuje konkrétní podmínky ve 

vztahu ke konkrétnímu deliktu. 

 
1.3 Klasifikace právní odpovědnosti 

Pro aplikační praxi je velmi významné dělení právní odpovědnosti na 

odpovědnost subjektivní a objektivní odpovědnost. Kriterium pro určení o jakou 

z těchto typů odpovědnosti v daném případě jde, je složka zavinění, které je zahrnuto 

                                                 
 

15 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné I. 4.vydání Praha: Praha: ASPI, 
2005,  s. 235. 
 
17Boguszak, J. – Čapek, J. – Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.196. 
18 Kubů, L., Hungr, P., Osina, P. Teorie práva. Praha: Linde, 2007, s.147 
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pouze v odpovědnosti subjektivní. Na tomto typu odpovědnosti je zcela logicky 

vystavěna trestněprávní úprava, dopadající na případy skutečně společensky značně 

škodlivé, na něž jiná právní odvětví nemají dostatečné sankční instrumenty (zásada 

ultima ratio) a tudíž při uplatnění takových sankcí dochází k nejcitelnějším zásahům do 

individuální sféry jednotlivce. V těchto případech by tedy bylo jistě nespravedlivé, aby 

byl odpovědný subjekt stižen trestem, aniž by v jeho jednání byla přítomna některá 

z forem zavinění. Na subjektivní odpovědnosti ovšem není založeno pouze právo 

trestní, nýbrž ji nalezneme i v ostatních právních odvětvích, zejména pak v právu 

občanském. 

Objektivní odpovědnost potom jako odpovědnost bez zřetele na zavinění lze 

dále členit na absolutní objektivní odpovědnost, kdy se odpovědná osoba nemůže nijak 

vyvinit (exkulpovat) a prostou objektivní odpovědnost, které je možné se za jistých 

okolností (liberační důvody) zbavit. Typicky se s ní lze setkat v právu obchodním, a to 

v obou formách, nebo pokud se jedná o zvláštní skutkové podstaty při náhradě škody 

v právu občanském.19 

Klasifikovat právní odpovědnost lze dále na odpovědnost veřejnoprávní a 

soukromoprávní. Veřejnoprávní odpovědnost lze dále členit na odpovědnost trestní, 

správní, ústavněprávní, mezinárodněprávní a disciplinární. Jejich společným 

jmenovatelem je zjednodušeně řečeno zájem přesahující jednotlivce nebo malé 

společenské skupiny. Rozdíl mezi odpovědností veřejnoprávní a soukromoprávní tkví 

v samém pojmu veřejného a soukromého práva, jejichž podstatu se pokouší uchopit 

mnoho odlišných teorií již od dob Ulpiánových, ale možná ještě dřívějších, jejichž 

podrobný popis by vzhledem k tématu této práci byl zcela nadbytečný. Mezi 

nejznámější náleží teorie zájmová, subordinační a organická.20 

 

2. Prameny platného práva a jejich vzájemné vztahy 
 

Ustanovení zákona, v nichž je odpovědnost za vady obsažena, jsou poměrně 

roztříštěná, nikoli však zcela nesystematicky.  

                                                 
 

19 § 420a, § 421, § 421a, § 422, atd.  
20 V podrobnostech odkazuji na publikaci Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2009, s.24. 
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Obecnou úpravu odpovědnosti za vady obsahuje občanský zákoník, který ve 

vztahu k odpovědnosti za vady při kupní smlouvě zavádí dvojstupňovou a v některých 

případech dokonce trojstupňovou koncepci této úpravy. Ustanovení § 499 a násl. ObčZ 

jsou totiž obecným východiskem odpovědnosti za vady, pokud zvláštní ustanovení při 

daném typu smluvního závazku nestanoví jinak.21 V případě kupní smlouvy tato 

zvláštní ustanovení nejdeme v § 596 a násl. ObčZ. V rámci ustanovení o kupní smlouvě 

lze dále oddělit podskupinu těch smluv, které se týkají prodeje zboží v obchodě, 

přičemž zde zákon vytváří zvláštní konstrukci odpovědnosti za vady prodaného zboží. 

Je zřejmé, že zákonodárce zvolil stavbu, jejíž užití v běžném životě může znamenat 

značné komplikace, a to i v návaznosti na fakt, že v případech prodeje zboží v obchodě 

je třeba mít při ruce i zákon o ochraně spotřebitele, který v dané souvislosti ve prospěch 

spotřebitele stanoví další odchylky od „běžné“ kupní smlouvy nespotřebitelské povahy. 

Poměrně podrobnou úpravu odpovědnosti za vady při kupní smlouvě obsahuje 

ObchZ v § 420 a násl. S ohledem na subsidiaritu občanského zákoníku, která platí i pro 

vztahy obchodněprávní, je otázkou, zda se obecná ustanovení zákoníku občanského 

uplatní i na kupní smlouvu uzavřenou podle práva obchodního. Odpovědi lze v 

literatuře nalézt různé. Prof. I. Pelikánová k tomu uvádí následující: „Naproti 

občanskému zákoníku obchodní zákoník nemá žádná obecná ustanovení o odpovědnosti 

za vady. S ohledem na tuto skutečnost je možno, podle mého názoru, obecná ustanovení 

§ 499 - 510 OZ aplikovat i na úplatné obchodní smlouvy, pokud pro ně neexistuje 

zvláštní úprava odpovědnosti za vady.“22 Prof. J. Švestka se domnívá23, že aplikace 

obecných ustanovení občanského zákoníku je v této situaci vzhledem k podrobnosti 

obchodněprávní úpravy v podstatě vyloučena. Obdobně se k vztahu obou předpisu staví 

i JUDr. T. Pohl: „Právní úprava kupní smlouvy obsažená v obchodním zákoníku je 

kompletní a je zcela autonomní, tedy nelze použít ustanovení týkající se kupní smlouvy 

obsažená v občanském zákoníku ani podpůrně.“ 24 Dle mého soudu skutečně platí to, co 

bylo vysloveno Prof. I. Pelikánovou. Představme si kupř. situaci, kdy podnikatelé do 

                                                 
 

21 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2000, č.j. 30 Cdo 2175/2000 (cit. dle www.nsoud.cz) 
22 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 80 
23 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku . Všehrd, 1993, č. 8, s. 4 
24 Pohl, T. Odpovědnost za vady plnění u kupní smlouvy podle obchodního zákoníku. Právní rádce, 2006, 
č. 2. 
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smlouvy pojmou ustanovení odpovídající § 501 ObčZ, které stanoví, že kupující přebírá 

věc „jak stojí a leží“. O takové klauzuli nenajdeme v obchodním zákoníku ani zmínku. 

Pokud by nebylo možné aplikovat ustanovení uvedené ustanovení 501 ObčZ, mohlo by 

být dané ustanovení považováno pro neurčitost za neplatné. Pravděpodobně by k tomu 

sice nedošlo, neboť spojení „jak stojí a leží“ je notoricky známé25, ovšem jaký by byl 

důvod argumentovat tímto způsobem, když by stačilo odkázat na zmíněné ustanovení 

občanského zákoníku, které je definuje? Nebylo by skutečně vhodnější odkázat ohledně 

obsahu tohoto slovního spojení na literu zákona už z důvodu právní jistoty? Dalším 

praktickým důvodem pro užití obecné úpravy občanského zákoníku na obchodněprávní 

vztahy je např. absence ustanovení obchodního zákoníku, které by se týkalo náhrady 

nákladů kupujícího spojených s reklamací.    

Obchodněprávní úprava odpovědnosti za vady je plně dispozitivní. Stranám 

kupní smlouvy tedy nic nebrání v tom, aby si práva a povinnosti upravily dle vlastní 

vůle a podmínek konkrétního případu a vytvořily tak svůj autonomní právní konstrukt26. 

V obchodněprávním režimu lze dokonce zákonnou úpravu zcela vyloučit a vytvořit 

vlastní soubor práva povinností (samozřejmě při zohlednění kogentních norem 

obsažených v jiných částech zákona). 

V této souvislosti by mohlo dojít k zajímavé situaci, jestliže by prodávající a 

kupující shodně ve smlouvě projevili vůli vyloučit obchodněprávní úpravu úplně, 

přičemž by se nedohodli, jak ji nahradí. Řešení dané situace by spočívalo buď 

v prohlášení daného ujednání pro rozpor s dobrými mravy za neplatné, nebo by bylo 

nutno aplikovat právě obecná ustanovení občanského zákoníku podpůrně dle zásady 

uvedené v § 1 odst. 2 ObchZ. 

Normy práva občanského takovou míru smluvní volnosti jako tomu jsme svědky 

v obchodním právu, nemají. Pokud se zde přeci jenom objevují dispozitivní normy, 

vztahují se ke zlepšení právní pozice kupujícího. 

Nový občanský zákoník podobně jako současná obchodněprávní úprava klade 

důraz na vůli subjektů smluvního vztahu. Tento jev vítám, neboť dle mého názoru 

                                                 
 

25 toto spojení používal již ABGB 
26 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, s. 54. 



13 
 
 

odpovídá cílům, které by mělo právo dosahovat.27 Pokud se však jedná o systematiku 

úpravy odpovědnosti za vady, byl zvolen již zmíněný trojstupňový systém občanského 

zákoníku, kdy mezi jeho jednotlivými stupni platí princip subsidiarity. Po věcné stránce 

se zákonodárce při sestavování nového občanského zákoníku inspiroval stran práv z vad 

při kupní smlouvě především obchodním zákoníkem. Podrobnější srovnání občanského 

zákoníku a obchodního zákoníku na straně jedné a nového občanského zákoníku na 

straně druhé bude obsahem dalších kapitol této práce.    

 

3. Odpovědnost za vady a ostatní soukromoprávní 
odpovědnostní instituty 

 
Jak již bylo uvedeno výše, rozdíl mezi soukromoprávní odpovědností a 

odpovědností veřejnoprávní tkví především v rozlišení práva na soukromé a veřejné, 

přičemž tento rozdíl není vždy zcela zřetelný. Pro soukromé právo jsou stěžejními 

zásadami (nikoliv výlučně ale především) autonomie vůle, rovnost účastníků 

soukromoprávního vztahu, dispozitivní charakter právních norem a zásada, že nikdo 

nemůže být soudcem ve vlastní věci.28  

Mezi tyto zásady náleží rovněž, a to již od dob římských, zásada pacta sunt 

servanda. Smluvní strany vstupují do smluvního závazkového vztahu vždy z nějakého 

hospodářského důvodu (causa). Jejich zájmem je tedy řádná realizace causy. Pokud 

však není řádně a včas plněno, má porušení povinnosti (někdy však nemusí dojít ani 

k tomu), jež zapříčinilo, že závazek nebyl řádně splněn, právní následky, kterými může 

být vznik odpovědnostního vztahu. Jednotlivé typy odpovědnostních vztahů se mohou 

za splnění předepsaných podmínek dokonce kumulovat (např. v případě, kdy vlivem 

vady předmětu koupě dojde k poškození jiné věci). 

V rámci oblasti soukromoprávní odpovědnosti lze stran porušení smlouvy 

rozlišovat plnění opožděné (nikoli včas - prodlení), plnění vadné (nikoli řádně - 

                                                 
 

27 Pelikánová, I. Obchodní právo, 1. díl, Praha: ASPI, 2004, s.20:  “ Cílem a funkcí právní úpravy je 
harmonické uspořádání společnosti tak, aby hladce fungovala, rozvíjela se a umožňovala každému 
svobodnému jednotlivci dosažení jeho cílů, pokud jsou to cíle, které nejsou škodlivé z hlediska hodnot 
otevření společnosti.“ 
28 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné I. 4.vydání Praha: Praha: ASPI, 
2005, s. 51. 
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odpovědnost za vady). Důsledkem opožděného či nikoli řádného plnění, popř. pokud 

nebyla povinnost splněna vůbec, může být vznik škody (odpovědnost za škodu).  

Doplněním těchto tří odpovědnostních vztahů je konečně odpovědnost z bezdůvodného 

obohacení.  

V textu této části práce se pokusím pouze velmi lapidárně zachytit základní 

znaky právě uvedených odpovědnostních institutů soukromého práva tak, aby bylo 

možno od nich odpovědnost za vady odlišit. Tuto kapitolu považuji za nezbytné zařadit 

do této práce proto, že jsem se po dobu své praxe advokátního koncipienta nezřídka 

setkával s naprostým nepochopením rozdílů mezi těmito instituty, a to mnohdy i u jistě 

mnohem zkušenějších kolegů. 

 

 

3.1 Odpovědnost za škodu 
Úprava odpovědnosti za škodu je jedním ze základních občanskoprávních 

institutů. Obecnou právní úpravu obsahuje § 420 a násl. ObčZ. Tato ustanovení se 

aplikují tehdy, pokud jiný zvláštní soukromoprávní předpis nestanoví jinak.29 Ostatně 

subsidiarita ObčZ je obecným principem, který vztahuje i na všechny ostatní 

občanskoprávní vztahy, není-li vyloučena.  

Ustanovení § 420 ObčZ slouží jako úprava generální, založená na subjektivní 

odpovědnosti, k jejíž aplikaci lze přistoupit, pokud nepřichází v úvahu některá z dílčích 

skutkových podstat, jež jsou uvedeny dále v § 420a až 437 ObčZ. Ty však již nejsou 

postaveny na odpovědnosti za zavinění, nýbrž na objektivní odpovědnosti, přičemž u 

některých z nich zvolil zákonodárce dokonce konstrukci absolutní objektivní 

odpovědnosti (např. stran odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito - § 421a 

ObčZ). Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku naproti tomu zná pouze 

objektivní odpovědnost s možností liberace dle § 374 ObchZ.  

                                                 
 

29 kupř. zákon č. 82/1997 Sb., o odpovědnosti státu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon č. 
59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, etc. 
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Odpovědnost za škodu má kromě preventivně výchovné funkce též funkci 

reparační, jakož i satisfakční. 30 Jejím účelem je především bezproblémové obnovení 

původního (nebo obdobného) stavu31, a to v souladu se zásadou nikoho nepoškozovat 

(neminem laedere). Škodou se přitom rozumí jak škoda skutečná (damnum emergens), 

tak i ušlý zisk (lucrum cessans). 

S uplatněním náhrady škody rovněž úzce souvisí institut smluvní pokuty, která 

svou povahou plní obdobnou funkci. Jedná se však o paušalizovanou náhradu škody. 

Specifikem oproti ostatním typům občanskoprávní odpovědnosti je skutečnost, 

že na rozdíl od odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za prodlení může odpovědnost 

za škodu vzniknout nejen porušením smluvní povinnosti (kontraktní odpovědnost) ale i 

porušením povinnosti mimosmluvní (deliktní odpovědnost).   

V praxi je možné setkat se s případy, kdy dochází k užití institutu odpovědnosti 

za škodu tam, kde je třeba aplikovat institut odpovědnosti za vady. Obecné vodítko 

k tomu, kdy lze použít ten který právní titul poskytuje judikatura: „Zatímco 

odpovědnost za vady je dána za nedostatky vlastního plnění zhotovitele (opravy) a vede 

k tomu, aby sjednané plnění bylo odevzdáno bez vad, odpovědnost za škodu je dána za 

jinou újmu, než je vadné provedení samotného díla. O vadu jde tam, kde újma spočívá 

ve vadném provedení díla. Škodou je újma, jež vznikla jako následek tohoto vadného 

plnění. Majetková újma, spočívající nikoliv ve vadnosti samotného předmětu opravy, 

nýbrž ve znehodnocení opravované věci v důsledku vadného plnění je škodou, která z 

vady vznikla a je odškodnitelná v rámci náhrady škody“ 32. 

O vztahu odpovědnosti za škodu a odpovědnosti prodávajícího z vad bude 

podrobněji pojednáno v dalších částech této práce. 

 
3.2 Odpovědnost za bezdůvodné obohacení 

Subjektivní práva a povinnosti vznikají, mění se nebo zanikají pouze na základě 

kvalifikovaného právního důvodu (titulu). Pokud není titul dán a účastníci 

občanskoprávního vztahu si vzájemně plnili, vzniká odpovědnost z bezdůvodného 

obohacení tomu, kdo plnění bez právního důvodu přijal.  

                                                 
 

30 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné II. 5. vydání Praha: Praha: ASPI, 2009, s. 379. 
31 Fiala, J., Kindl, M. a kol.Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s.577. 
32 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 25 Cdo 1618/2001 ze dne 24. dubna 2003 (www.nsoud.cz); 
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Právní důvod je nepodmíněný, když práva a povinnosti vznikají přímo ze 

zákona. 33 Titulem je tady přímo právní předpis. Právní následky jsou však často vázány 

na právní skutečnost, s níž právní předpis spojuje vznik, změnu nebo zánik práv a 

povinností. Tehdy se jedná o právní důvod podmínečný.34  

Za bezdůvodné obohacení ObčZ považuje majetkový prospěch získaný plněním 

bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního 

důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. 

Bezdůvodně se konečně obohatí i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám. 

 Smyslem právní úpravy stran tohoto institutu je, aby bylo vydáno, popř. 

nahrazeno vše, co bylo bezdůvodným obohacením získáno. 

Ustanovení týkající se bezdůvodného obohacení jsou obsažena pouze 

v občanském zákoníku a uplatní se tedy s jistými odchylkami35 i na obchodní závazkové 

vztahy. 

 
3.3 Odpovědnost za prodlení 

Každý závazek musí být splněn řádně a včas, jinak nastává prodlení. 36 Prodlení 

může nastat jak na straně dlužníka (mora debitoris), tak na straně věřitele (mora 

creditoris) a má povahu odpovědnosti objektivní.37 Pro vznik prodlení není tedy zásadně 

důležitá jeho příčina. 38 

Prodlení dlužníka může způsobit vznik oprávnění věřitele od smlouvy odstoupit, 

jestliže ani v dodatečné přiměřené lhůtě plnění věřiteli neposkytl. Jako méně závažná 

sankce za prodlení dlužníka může vzniknout kupř. povinnost platit úrok nebo poplatek 

z prodlení, popř. přechod nebezpečí na věci. 

Věřitel se do prodlení dostává tehdy, jestliže od dlužníka nepřijme řádné plnění 

nebo neposkytne-li dlužníkovi potřebnou součinnost. V takovém případě nejen že 

                                                 
 

33 např. § 415 ObčZ - Každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. 
34 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, s. 191-192.  
35 např. promlčecí doba je v obchodním právu 4 letá a neuplatní se tedy zvláštní ustanovení § 107 ObčZ - 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2003, č.j. 35 Odo 619/2002(cit. dle www.nsoud.cz); nález 
Ústavního soudu ČR ze dne  20. 11. 1999, sp. zn. III ÚS 140/99 (cit. dle www.concourt.cz) 
36 § 517 odst. 1 ve spojení s § 559 odst. 2 ObčZ a § 324 odst. 1 ve spojení s § 365 ObchZ 
37 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 91. 
38 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 92. 
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vzniká věřiteli povinnost nahradit dlužníkovi náklady, které mu v souvislosti s takovým 

prodlením vznikly, ale přechází na něho i nebezpečí nahodilé zkázy. Dlužník se navíc 

při prodlení věřitele neocitá v prodlení. 

Obchodní zákoník obsahuje vlastní, komplexní39 soustavu ustanovení stran 

prodlení smluvních stran. Odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení lze např. jen 

v případech, kdy to stanoví smlouva nebo zákon - typicky pokud jde o podstatné 

porušení smlouvy. Velmi podstatný rozdílem úpravy prodlení obchodního zákoníku a 

zákoníku občanského je rovněž možnost sjednat si v závazku založeného dle 

obchodního práva výši úroků z prodlení. 

V jistých případech po sobě smluvní strany mohou požadovat i náhradu škody. 

 

3.4 Odpovědnost za vady jako zvláštní forma právního vztahu  
 

„Funkcí tohoto institutu je právně zabezpečit nabyvateli vadné věci (vadného 

zboží, resp. vadného plnění), který ji získal na základě úplatné smlouvy od zcizitele, 

možnost dodatečné nápravy újmy (která mu vznikla v majetkové sféře v podobě vady) a 

tím porušení vyrovnání porušené ekonomické rovnováhy.“ 40 Podstatným rozdílem 

oproti odpovědnosti za škodu je skutečnost, že vadným plněním primárně nevzniká 

přímo škoda, nýbrž újma, jejíž nápravy lze dosáhnout uplatněním specifických práv. 

Smyslem tohoto institutu je nejen předejít tomu, aby sekundárně ke vzniku škody 

v důsledku nikoli řádného plnění došlo, nýbrž především řádná realizace hospodářského 

důvodu, pro něž smluvní strany do závazkového právního vztahu vstoupily. 

„Ustanovení o vadách zboží je jenom druhou stranou úpravy povinnosti 

prodávajícího dodat zboží odpovídající smlouvě, a zákonu, ale i úpravy vlastností, které 

předmět plnění musí mít, má-li dojít k řádnému plnění.“ 41 

Smysl a zároveň cíl právní úpravy institutu odpovědnosti za vady dle mého 

názoru pregnantně vyjádřila prof. Pelikánová následovně: „ … hledisko ekvivalence 

vyžaduje, aby kupující byl pomocí práv z odpovědnosti za vady uveden do situace co 

možná nejbližší situaci, v níž by byl, kdyby bylo plněno bez vad. Ze smlouvy mu totiž 

                                                 
 

39 Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. 2. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2009, s. 136. 
40 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku . Všehrd, 1993, č. 8, s. 4 
41 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 80. 
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vyplývalo právo na bezvadné plnění. Prodávající, který plnil v rozporu se smlouvou, 

musí nést všechny majetkové důsledky z tohoto plynoucí. Kdyby bylo dodáno bez vad, 

mohl kupující ihned zboží prodat a utržil by určitou částku. V důsledku vad zboží by 

utržil částku nižší. Rozdíl je důsledkem protiprávního jednání prodávajícího a musí být 

vyrovnán.“42  

Vymezení odpovědnosti za vady je poměrně snadné oproti odpovědnosti vzniklé 

z bezdůvodného obohacení. O tom se není dle mého názoru třeba rozepisovat. 

Jistou podobnost však lze spatřovat stran odpovědnosti za prodlení, která se 

uplatní, není-li plněno řádně a včas43. V předpokladech odpovědnosti z prodlení se totiž 

kumuluje povinnost včasného plnění spolu s plněním řádným, které je však samo o sobě 

jednou z podmínek uplatnění práv z odpovědnosti za vady. „Nesplní-li prodávající svůj 

závazek včas, nastanou následky prodlení dlužníka podle obecné úpravy (§ 517 n. 

ObčZ). Prodávající nesplní svůj závazek řádně, jestliže např. odevzdaný předmět koupě 

má vady, ať faktické, nebo právní. Má-li faktické vady, platí zvláštní úprava 

odpovědnosti za ně.“ 44 Pokud lze skutečně takto jednoduše odlišit oba druhy 

odpovědnosti, proč vlastně zákonodárce pojal do textu zákona formulaci odpovědnosti 

za prodlení ve stávajícím znění, když by pro odlišení obou institutů postačovalo, kdyby 

prodlení bylo formulováno jako plnění nikoliv včasné.45 Takto, vycházíme-li 

z doslovného zákonného textu, by nezbývalo než uzavřít, že odpovědnost za vady je 

pouze specifickým případem odpovědnosti za prodlení, pročež nevidím praktický důvod 

a naopak to považuji za matoucí. Toto stanovisko však někteří autoři skutečně zastávají, 

neboť ze zákonné citace vycházejí.46 „Prodlením se v obecné mluvě rozumí včasné 

nesplnění nějaké povinnosti. Obchodní zákoník chápe tento pojem šířeji47 a prodlení 

                                                 
 

42 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 141 
43 § 517 ObčZ, § 365 ObchZ, § 1968 NOZ 
44 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné II. 5. vydání Praha: Praha: ASPI, 2009, s. 164. 
45 ostatně takové pojetí obsahoval zák. č. 109/1964 Sb., Hospodářský zákoník: 

§ 138 odst. 1 - Organizace je v prodlení, jestliže nesplní svou povinnost ve stanovené době. 
46 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 944. 
47 Srov. § 365 a násl. ObchZ 
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dlužníka charakterizuje (podobně jako zákoník občanský48) nejen jako nevčasné plnění, 

ale zahrnuje pod tento pojem i plnění nenáležité (není-li závazek splněn řádně).“ 49   

Vztah obou institutů by s sebou mohl nést i praktickou otázku týkající se toho, 

zda se na odpovědnost za vady užije obecně ustanovení týkající se odpovědnosti za 

prodlení. Dle mého názoru však naštěstí tato otázka s ohledem na podrobnost úpravy 

odpovědnosti za vady není na místě, neboť si dle mého soudu situaci nikoli řádného 

plnění, na něž by mohla ustanovení odpovědnosti za prodlení dopadat a která by nebyla 

řešena úpravou odpovědnosti za vady, lze jen stěží představit. Mám za to, že problém 

v tomto ohledu zůstává proto jen v oblasti teoretické. 

Odpovědi na výše položenou otázku vztahu k institutu odpovědnosti za prodlení 

se rovněž věnuje velký komentář k občanskému zákoníku. „ Řádné plnění předpokládá 

dodržení veškerých náležitostí závazku (předmět, místo plnění, jakost předmětu plnění). 

Přijal-li však věřitel plnění, k prodlení dlužníka nedochází; věřiteli zůstává jen nárok 

z odpovědnosti za vady. 50 51 Uvedené řešení nastiňuje, že byl-li již předmět převodu 

předán, nelze již o prodlení hovořit. Uspokojení porušení povinnosti řádného plnění lze 

dosáhnout pouze prostřednictvím institutu odpovědnosti za vady.52 

Právě uvedené lze dle mého názoru mutatis mutandis vztáhnout i na oblast 

obchodněprávní, neboť se jedná o obecnou soukromoprávní koncepci vztahu 

odpovědnosti za prodlení a odpovědnosti za vady. V tomto světle proto sice lze 

souhlasit s tvrzením, že: „ Bylo-li poskytnuto vadné plnění, nedošlo podle platné úpravy 

k zániku závazku. Dlužník se proto dostává do prodlení se všemi důsledky z toho 

plynoucími.“53, potud, že odpovídá znění obchodního zákoníku, nicméně z hlediska 

teoretického je považuji za chybné. 

                                                 
 

48 Srov. § 517 a násl. ObčZ 
49 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 91. 
50 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1548. 
51 obdobně též Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku . Všehrd, 1993, č. 
8, s. 8 
52 Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář, díl II. 2. 
vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1511. 
53 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 3. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 2006, s. 269.; obdobně 
též Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 930. 
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Dle mého názoru by měly být odpovědnost z vad plnění a odpovědnost za 

prodlení důrazně odlišovány, neboť důsledky s nimi spojené jsou odlišné. Je sice 

pravdou, že z širšího pohledu lze tvrdit, že „pokud bylo poskytnuto nikoli řádné plnění, 

prodávající neposkytl, co poskytnout měl a kupující musí čekat, než prodávající stav 

napraví“, což lze interpretovat jako nikoli včasné plnění, nicméně takto široké pojetí 

prodlení v oblasti práva právě s ohledem na právní následky posouzení dané situace 

není možné přijmout. 

Právní úprava nového občanského zákoníku stran prodlení přejímá pojetí 

obchodního zákoníku54, což nepovažuji vzhledem k právě uvedenému za příliš šťastné. 

Nastíněné řešení však nemá vliv na právo kupujícího nikoli řádné plnění 

odmítnout. Pokud tak kupující učiní, dostává se prodávající do prodlení, přičemž práva 

z vad věci kupujícímu nevzniknou. 

 

4. Odpovědnost za vady koupené věci 
 
Poté, co byl výše v teoretické rovině vymezen pojem odpovědnosti za vady a 

bylo provedeno jeho stručné zatřídění mezi obdobné soukromoprávní instituty tak, aby 

bylo možné jej od nich odlišit a vymezit tak jeho místo, lze přistoupit ke konkrétní 

analýze problematiky odpovědnosti prodávajícího za vady věci, kterou jinému úplatně 

přenechal. Zejména bude nutné rozebrat, a to s ohledem na praktické využití tohoto 

právního institutu, v jakých případech jsou dány okolnosti jeho užití. Ne každou vadu 

lze reklamovat, byť by byly objektivně dány podmínky pro uplatnění odpovědnostního 

nároku, neboť kromě prodávajícího je to i kupující, kterému zákon ukládá jisté 

povinnosti proto, aby mohl své právo uplatnit. Důležité je rovněž rozlišit, zda se 

v daném případě jedná o zákonnou odpovědnost za vady, či jde o odpovědnost záruční, 

popř. i v jakém stupni se provádí reklamace (viz „vícestupňovitost“ právní úpravy 

v části 3. této práce). Posouzení konkrétní situace z těchto hledisek je naprosto zásadní 

především pro určení nároku, který kupujícímu náleží, resp. zda mu vůbec nějaký nárok 

vznikl. 

                                                 
 

54 Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 
781. 
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4.1 Předpoklady vzniku  

4.1.1 Porušení povinnosti přenechat věc bez vad 
Povinnost přenechat věc bez vad je základní povinnosti kteréhokoliv 

prodávajícího, a to s výjimkou těch transakcí, kdy prodávající předem na vady 

upozornil, resp. s okolností daného případu je zřejmé, že nabyvateli musela být vada 

v době uzavření kupní smlouvy známa. Pokud prodávající tuto povinnost poruší, je 

kupující oprávněn po něm požadovat nápravu, neboť tím vznikla v jeho majetkové sféře 

újma, resp. nebyl náležitě realizován hospodářský důvod, pro který kupující do 

smluvního vztahu vstupoval. 

Prodávající odpovídá i v případě, že takové porušení nezavinil. Vyvinit se 

nemůže ani s odkazem na to, že vadu způsobil např. některý z jeho subdodavatelů, 

zaměstnanec, nebo jiná osoba, kterou ke splnění závazku použil. Je třeba mít na paměti, 

že opatření předmětu koupě je zcela v působnosti prodávajícího. Je jen na prodávajícím, 

jakému procesu kontroly či výběru podrobuje osoby, které s ním na opatření předmětu 

koupě participují, které materiály při výrobě používá, jakož i posouzení dalších 

rozhodných skutečností. 

Odpovědnost za vady prodávajícímu vůči konkrétnímu kupujícímu vzniká již 

samým přenecháním věci a je odpovědností objektivní. „K tomu, aby odpovědnost za 

vady mohla splnit svůj účel (zajistit dodržení povinnosti splnit závazek řádně), musí být 

odpovědností objektivní (za výsledek). Zcizitel se jí nemůže zprostit tvrzením, že vadu 

nezavinil, že jejímu výskytu nemohl zabránit nebo že o vadě nevěděl.“ 55 

Pokud by konstrukce odpovědnosti za vady byla vystavěna na odpovědnosti 

subjektivní, mohl by se kupující dostat do pozice, kdy by musel prokazovat, že vadu 

svým zaviněním způsobil právě prodávající, což by vedlo k obtížné aplikaci tohoto 

institutu a vzhledem ke skutečnosti, že povinnost předat věc bez vad má prodávající, 

nebylo by spravedlivé po kupujícím požadovat, aby nesl důkazní břemeno ohledně toho, 

kdo porušení povinnosti svým zaviněním způsobil. Navíc pokud by mohlo docházet 

k případům, kdy by skutečně povinnost porušil některý ze subdodavatelů prodávajícího, 

                                                 
 

55 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1360. 
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s nímž kupující není v žádném právním vztahu, potom by odpovědnost za vady mohl 

úspěšně uplatnit pouze s neúměrným úsilím, pokud vůbec. Domnívám se, že jiné řešení, 

než konstrukci odpovědnosti za vady při kupní smlouvě jako objektivní odpovědnosti 

by s ohledem na praktickou stránku věci snad ani nebylo možné přijmout. „V rámci 

ochrany spotřebitele je však (v souladu s komunitárními směrnicemi) konstruována 

odpovědnost konečného prodávajícího vůči spotřebiteli bez ohledu na to, zda vada zboží 

byla způsobena jím nebo výrobcem nebo kýmkoli ve smluvním řetězci. (…) Důvodem 

této úpravy je usnadnit spotřebiteli uplatnění jeho práv, protože by bylo neúnosnou 

zátěží, kdyby se měl obracet proti tomu, kdo vadu způsobil.“  56 

Pojetí objektivní odpovědnosti v tomto směru přijímá pochopitelně i nový 

občanský zákoník. 

 

 4.1.1.1 Právo odmítnout převzetí věci  

S hledem na skutečnost, že je nabyvatel oprávněn požadovat řádné a včasné 

plnění po zciziteli, který je povinen takové plnění poskytnout, má zcela logicky právo 

plnění, které sice bylo nabídnuto včas, avšak vykazuje vady, odmítnout, ježto 

prodávající nesplnil svoji povinnost plnit řádně, neboť jen pro takové plnění byla kupní 

smlouva uzavřena. „ Nabyvatel může takto nabídnutou a vadnou věc odmítnout tolikrát, 

kolikrát mu ji zcizitel jako vadnou nabídne. V těchto případech, kdy nabyvatel věc pro 

její vady odmítl, nelze hovořit o tom, že ze strany zcizitele došlo vůbec k plnění původní 

smluvní právní povinnosti, tj. k aktu směřujícímu ke splnění, tím méně pak ke 

konečnému výsledku tohoto plnění, tj. ke splnění.“ 57  

Takové řešení dle mého soudu nejlépe odpovídá právu kupujícího požadovat 

řádné plnění, kdy bude mít kupující možnost rozhodnout se, zda vadnou věc nechá 

opravit prodávajícím a po té si ji v dohodnutém čase vyzvedne, nebo zda věc převezme 

sice vadnou, ale vzhledem k tomu, že ji potřebuje využívat a vada nečiní věc 

neupotřebitelnou, nechá věc opravit později, přičemž při převzetí věci zjištěné vady 

uvede do předávacího protokolu.  

                                                 
 

56 Pelikánová, I. Obchodní právo, 4. díl, Praha: ASPI, 2009, s.77 
57 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku . Všehrd, 1993, č. 8, s. 8. 
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Má-li nabízené plnění vady, nemůže se kupující tím, že takové plnění nepřijal, 

dostat do prodlení. Aby se totiž kupující do prodlení dostal, musel by odepřít plnění 

řádné.58 Do prodlení se naopak dostane prodávající, protože svůj závazek poskytnout 

plnění včas nesplnil.       

Kupujícímu lze jen doporučit, aby si v obdobných případech nechal od 

prodávajícího stvrdit písemný protokol o odmítnutí převzetí věci, a uvedl v něm, 

z jakého důvodu přijetí věci odepřel, a to zejména z důvodu právní jistoty v případném 

soudním sporu.  

 

 4.1.1.2 Převzetí vadné věci 

Převzetím vadné věci sice dochází k plnění, nikoli však ke splnění závazku, 

k němuž může dojít pouze plněním řádným. Kupní smlouva, na jejímž základě byl 

prodávající povinen předat věc bez vad, nezaniká, nýbrž trvá nadále. Právní vztah, který 

na základě takové smlouvy vznikl, však již nemá původní obsah. Dochází k modifikaci 

(změně)59 tohoto právního vztahu z důvodu vzniku nových oprávnění kupujícího, jež 

jsou následkem újmy, která musí být prostřednictvím práv z odpovědnosti za vady 

reparována. 

Změna (modifikace) těchto práva povinností může spočívat:60 

− ve vzniku specifické právní povinnosti odstranit vady; doplnit, co plnění 

chybí či poskytnout náhradní plnění, 

− ve vzniku specifické právní povinnosti zaplatit přiměřenou slevu z kupní 

ceny, 

− ve vzniku specifické právní povinnosti strpět zrušení smlouvy, resp. 

odstoupení od smlouvy. 

Kupní smlouva je potom naplněna až tehdy, jestliže je tento modifikovaný 

právní vztah řádně splněn, popř. uplynutím prekluzivních lhůt, které právní řád v zájmu 

právní jistoty pro úspěšné plnění modifikovaných práv nabyvatele stanoví. 

                                                 
 

58 Srov. § 517 a násl. ObčZ a § 370 a násl. ObchZ 
59 Výslovně je tento závěr uveden v § 324 odst. 3 ObchZ, nicméně z povahy věci platí i pro právo 
občanské.  
60 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku . Všehrd, 1993, č. 8,  s. 9. 
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4.1.2 Výskyt vady 
Imanentním znakem odpovědnosti za vady při kupní smlouvě, je výskyt vady na 

předmětu koupě.  

 

4.1.2.1  Pojem vady 

 „Za vadu podle občanského zákoníku lze co nejobecněji vyjádřeno považovat 

nedostatky vlastností předmětu plnění, které vznikly tím, že zcizitel nabyvateli 

nepřenechal takový předmět plnění, který mu podle smlouvy, resp. podpůrně či závazně 

podle zákona, přenechat měl.“ 61 Tuto definici lze s ohledem na § 499 ObčZ 

konkretizovat a uvést, že vadami věci nejsou jenom nedostatky vlastností výslovně 

vymíněných nebo obvyklých ale i nemožnost použít věc podle povahy a účelu smlouvy, 

nebo toho, co si její účastníci ujednali. Ony nedostatky mohou spočívat i ve vadách 

právních. K problému se však lze postavit i opačně a použít negativní vymezení pojmu 

vada: „Vadou je tedy argumentem z opaku možno rozumět každé nikoli řádné plnění 

závazku.“62 Vada věci byla definována i v judikatuře: „Za vadu věci ve smyslu § 401 

(dnes § 597) se považuje neexistence takové vlastnosti věci, která se u věci určitého 

druhu a stáří obecně předpokládá, a v důsledku níž je možnost využití věci podstatně 

snížena; u ojetého vozidla nelze zpravidla za tuto vadu považovat korozi odpovídající 

stáří vozidla a jeho obvyklé údržbě.“  63  

Obdobně jako občanský zákoník pojem vady pomocí účelu a vlastností zboží 

konstruuje i nový občanský zákoník v § 1914, přičemž dále provádí bližší specifikaci 

vadného plnění v následujících ustanoveních, kde stanoví věřiteli mj. povinnost plnit ve 

střední jakosti, není-li ujednáno jinak, popř. povinnost upozornit na vady (tuto 

povinnost obsahuje občanský zákoník sice až v ustanoveních, které se týkají přímo 

kupní smlouvy, nicméně je tato povinnost odvoditelná již ze samé povahy bezvadného 

plnění).  

                                                 
 

61 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. II. díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 
s. 96. 
62 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1430. 
63 R 24/90 
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V obecné rovině lze definici vad dle občanského zákoníku přijmout i pro vztahy 

obchodněprávní. Ustanovení § 422 ObchZ blíže stanoví, co lze vadou věci rozumět. 

Vadou je dle tohoto ustanovení porušení povinností prodávajícího stanovených v § 420 

ObchZ. Těmito povinnostmi jsou zejména: 

−  dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, 

−  zabalit a opatřit věc pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě či 

způsobem obvyklým 

−  dodat zboží v náležité jakosti a provedení, 

−  dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které byly kupujícímu 

předloženy, má-li být dodáno zboží podle vzorku nebo předlohy. 

V modifikované podobě jako stanoví obsah pojmu vady obchodní zákoník, 

upřesňuje stran kupní smlouvy vadné plnění nový občanský zákoník v § 2095 a násl., 

který při definování pojmu vady v podstatě vychází z propojení občanského zákoníku 

spolu se zákoníkem obchodním.  

Obecně lze říci, že vada není jakýmkoliv snížením užitečnosti nebo hodnoty 

věci. Má-li se jednat o vadu, musí toto snížení mít příčinu ve výrobě nebo jiném 

chování prodávajícího. Součástí tohoto chování bude i zabalení, opatření pro přepravu a 

případně i naložení, jestliže je však provádí prodávající. Vznikne-li však snížení 

užitečnosti či hodnoty po době převzetí věci kupujícím nebo přechodu nebezpečí škody 

na věci na kupujícího v důsledku vnější příčiny nesouvisející nijak s chováním 

prodávajícího, není možno vůbec mluvit o vadě, ale je možno mluvit o škodě. Dojde-li 

tedy např. k nahodilému poškození věci, nejedná se o vadu plnění a nemůže proto ani 

vzniknout odpovědnost za vady, a to ani záruční.64 Obecně rovněž platí, že příčina vady 

musí spočívat v něčem jiném, než jsou okolnosti způsobené kupujícím.65 

Dále se lze rovněž setkat s definicemi deskriptivními: „Vada věci spočívá v tom, 

že nemá takové fyzikální, vzhledové, chuťové či jiné vlastnosti nebo kvality, jakost, 

množství, míru nebo hmotnost, které by na základě vzájemného ujednání či obecně 

respektovaných principů měla mít.“66 

                                                 
 

64 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA, a.s., 1997, s. 111. 
65 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 420/2008 ze dne 17.8.2009 (www.nsoud.cz) 
66 Sokol, T. Vztah občanského zákoníku k zákonu o ochraně spotřebitele. Právní rádce, 2001, č. 11 
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Obchodní právo považuje za vadu plnění i dodání jiného zboží (tzv. aliud), než 

určuje smlouva, jakož i vady v dokladech nutných k užívání zboží.  

Pod pojem aliud však jistě nelze vztáhnout dodání jakékoliv jiného zboží. Toto 

stanovisko potvrzuje odborná veřejnost: „Podle smyslu stanovení § 422 odst. 1 ObchZ 

ale není možné pod pojem vad zboží zahrnovat dodávku zcela jiného předmětu, než jaký 

uvažovala smlouva.“67 V praxi by bylo možné za aliud dle právě citované publikace 

považovat zboží jiného provedení, jiného typu, jiné velikosti či barvy. Odlišení pojmu 

aliud od jiného zboží v širším smyslu je dáno kriteriem funkčnosti a použitelnosti 

vzhledem k účelu, jež smlouva sledovala. „O zboží jiném (aliud) lze mluvit, jen je-li 

rozdíl mezi objednaným a dodaným zbožím tak podstatný, že by se při rozumném 

pojímání stavu věci obchodník ani nepokusil takovým zbožím plnit smlouvu a také by 

ani nemohl očekávat, že je odběratel jako plnění smlouvy přijme.“68 Pokud by bylo 

dodáno zboží výrazně vyšší kvality, nebylo by ani takové plněné možné považovat za 

vadu, avšak ani za plnění dle smlouvy. „Takové plnění ale nemůže být pokládáno ani za 

splnění smlouvy, neboť je pravděpodobné, že by kvalitnější plnění bylo také mnohem 

dražší. Takovou situaci bych posuzoval i tak, že bylo dodáno něco, co kupujícímu dle 

smlouvy vůbec nepatří. Pro takové dodání lepšího zboží není právní důvod, neboť se 

nejedná o plnění na základě smluvního ujednání.“69   

Je zřejmé, že v praxi mohou mezi tím, co považovat za aliud a jiným zbožím 

v širším smyslu, vznikat spory. 

Dlužno dodat, že občanskoprávní nauka nesdílí pojetí aliud jako vady plnění. 

Takové plněné je převážně považováno za návrh na změnu smlouvy. Přijetím takového 

plnění kupujícím dle uvedené koncepce dochází ke změně původního závazku. 

V opačném případě se zcizitel ocitá v prodlení 70 a nabyvatel má nárok na splnění 

smlouvy.71 

                                                 
 

67 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1015. 
68 rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR Rc 12051 Rv I 1293/31 (Vážný 32, XIV.b: 1205 - IS ASPI E.č. 
15664) 
69 Pohl, T. Odpovědnost za vady plnění u kupní smlouvy podle obchodního zákoníku. Právní rádce, 2006, 
č. 2. 
70 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné II. 5. vydání Praha: Praha: ASPI, 2009, s. 96. 
71 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1360. 
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 4.1.2.2 Klasifikace vad 

Teorie rozlišuje vady dle různých kritérií. Dělení vad do rozličných skupin 

přitom často není pomůcka pouze pro teorii, nýbrž ve většině případů má správné 

posouzení vady rozhodný dopad na výběr nároku, který kupujícímu z vadného plnění 

náleží. 

 4.1.2.2.1 Zjevné a skryté vady 

Vady se podle toho, zda je lze prohlídkou zjistit, rozlišují na vady zjevné a vady 

skryté. Aby se o vadě dalo hovořit jako o zjevné, musí být zjevná již v době předání 

věci. Vada skrytá sice na předmětu převodu (nebo jeho obalu) je rovněž přítomna již 

v době převzetí věci, nicméně projeví se až později, pokud se vůbec projeví. 

Ustanovení § 500 ObčZ přímo o zjevných vadách hovoří, naopak obchodní 

zákoník pojem zjevných vad sice explicitně neuvádí, avšak v § 427 odst. 1, příp. § 562 

odst.1 ObchZ s tímto rozlišením počítá, když stanoví povinnost prohlídky zboží, „ která 

by měla umožnit odhalit tzv. zjevné vady.“ 72 Nový občanský zákoník používá v § 1917, 

které obsahově odpovídá § 500 ObčZ výraz „vada nápadná a zřejmá“. 

Rize praktický význam rozlišování vad na vady zjevné a skryté souvisí zejména 

s povinností kupujícího provést prohlídku a zjistit, zda předmět koupě vykazuje vady. 

Uložení povinnosti kupujícímu, aby si věc řádně prohlédl, považuji za zcela legitimní. 

Povinnost dodat předmět koupě bez vad sice nese prodávající, avšak i po kupujícím je 

třeba požadovat jistou míru opatrnosti, a to zejména z důvodu prevence sporů, které 

mohou být splněním této povinnosti významně eliminovány. Stupeň míry opatrnosti je 

potom různý dle postavení subjektů, které kupní smlouvu uzavírají. 

Obsah pojmu zjevné vady je rozdílný v právu občanském a obchodním a liší se 

právě mírou opatrnosti, kterou je třeba při převzetí věci zachovávat. V právu občanském 

postačí ke zjištění zjevných vad běžná či obvyklá prohlídka, přičemž „ za zjevnou vadu 

by nebylo možno pokládat vadu, která je prohlídkou věci zjistitelná jen pro odborníka či 

                                                 
 

72 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 98 



28 
 
 

znalce.“ 73 Za vadu zjevnou se v občanskoprávních vztazích označuje tzv. vada do očí 

bijící, z čehož plyne, že účastník takového vztahu je povinen k alespoň minimální míře 

opatrnosti. 74  

Oproti tomu právo obchodní s ohledem na skutečnost, že jde o právo aplikované 

mezi profesionály, kteří zpravidla disponují vyšší mírou znalostí i finančních zdrojů, je 

vyžadována prohlídka věci důkladnější. Obecné vodítko k tomu, jakou vadu lze 

považovat za zjevnou, obsahuje obchodní zákoník v § 428 odst. 2. písm. b). Blíže se 

pojmu zjevných vad a jejich popisu věnuje obchodněprávní judikatura: „Za zjevné vady 

je možno považovat jen takové vady, jejichž existence je kupujícímu, popř. objednateli, 

zřejmá na pohled, popř. takové vady, které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami. Za 

zjevné vady proto 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.“75 Obchodník je povinen 

provést prohlídku s odbornou péčí tak, aby byly zjevné vady objeveny. „ Vady zjevné 

jsou v pojetí našeho obchodního zákoníku takové nedostatky, které jsou zjistitelné při 

řádně a s odbornou péčí provedené prohlídce.“ 76 „Požadavek odborné péče znamená, 

že prohlídka bude provedena se znalostí toho druhu zboží, na které je uzavřena 

smlouva. Je rovněž nutno přihlížet k povaze zboží a obalu a okolnostem daného 

případu. Pokud nebude způsob prohlídky ve smlouvě zvláště sjednán, vyplývají 

požadavky z obchodních zvyklostí pro daný druh zboží.“ 77 Avšak i pojem odborná péče 

má pochopitelně své hranice - tak např. „Kupitel není povinen dáti přezkoumati zboží 

chemickým rozborem, by byly zjištěny případné skryté vady.“78 Na druhé straně však o 

odbornou péči jistě nepůjde tehdy, pokud kupující sice nechá provést prohlídku svým 

zaměstnancem, avšak bude to osoba bez odborných znalostí.79 

                                                 
 

73 Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář, díl II. 2. 
vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1515.; srov. též Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. 
Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1433.  
74 Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 880 - 
881 
75Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2007, č.j. 32 Odo 1387/2005 (cit. dle www.nsoud.cz) 
76 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 1997, s. 104 
77 Tomsa, M. Reklamace zboží v obchodních vztazích. Obchodní právo, 1993, 11 
78 Rv II 377/22 (Vážný) 
79 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 105 



29 
 
 

Odrazem nesplnění povinnosti provést prohlídku věci, resp. nepožadovat 

odstranění takto zjištěných vad je v občanském právu nemožnost uplatňovat nároky 

z odpovědnosti za vady. Obdobně je konstruována odpovědnost za vady, které lze zjistit 

z příslušné evidence nemovitostí. V podstatě se totiž jedná o vady zjevné, které si každý 

kupující může bez větších potíží zjistit na webových stránkách úříslušného katastrálního 

úřadu. Pro úplnost je třeba dodat, že odpovědnost za vady rovněž nelze uplatňovat tam, 

kde byla věc prodána úhrnem, tedy jak stojí a leží.80  

Výjimkou z právě uvedeného jsou pouze případy, kdy prodávající výslovně 

ujistil, že věc je bez jakýchkoliv vad.81 Tehdy lze uplatnit i vady zjevné, nebo vady, 

které lze zjistit s příslušné evidence nemovitostí.82 V této souvislosti tedy lze všem 

kupujícím doporučit, aby do případné kupní smlouvy, pokud mají možnost ovlivnit její 

obsah (bohužel ne vždy tomu tak je), vložili prohlášení prodávajícího zohledňující 

právě zmíněné. 83 V případě sporu však může nastat problém ohledně průkaznosti toho, 

zda se jedná skutečně o vadu zjevnou, tedy zda byla na věci již při jejím předání 

kupujícímu, či zda (pokud se pochopitelně nejedná o projev vady skryté) vada nebyla 

způsobena přímo kupujícím. Pokud by se jednalo kupř. o dodávku vadných oken (kupř. 

jiná barva, apod.), měl by soud za dostatečně prokázané, že vadu měl předmět již při 

jeho předání a jednalo by se tedy o vadu zjevnou. V případě, že smluvní strany pojaly 

do smlouvy prohlášení o bezvadnosti věci, musela by být vada prodávajícím odstraněna.  

Pokud by se však jednalo kupř. o prasklé sklo okna, mohla by vyvstat otázka, kdo nese 

důkazní břemeno. Důkazní břemeno by leželo na kupujícím jako žalobci, kterému by 

jistě nepostačoval k jeho unesení odkaz na smluvní ujednání, v němž prodávající 

prohlásil, že věc nemá žádné vady, ale musel by prokázat, že předmět převodu měl vadu 

již v době předání, neboť uvedené prohlášení se logicky vztahuje pouze na vady, které 

věc vykazovala v době převodu.  

Ustanovení § 428 ObchZ explicitně stanoví povinnost kupujícího bez 

zbytečného odkladu zpravit prodávajícího o vadách, přičemž nesplnění této povinnosti 

                                                 
 

80 Srov. § 501 ObčZ, § 1917 NOZ 
81 Srov. § 500 ObčZ,  § 1916 a § 1917 NOZ 
82zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
83 např. Prodávající ujišťuje kupujícího, že předmět převodu specifikovaný v čl. … této smlouvy nemá 
žádných vad. V případě existence jakékoliv zjevné vady se prodávající zavazuje vadu bez zbytečného 
odkladu po jejím řádném uplatněním kupujícím odstranit.  
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má za následek neúspěch v soudním sporu, pokud prodávající uplatní námitku nikoli 

včasné reklamace. Povinnost prohlédnou předmět koupě je navíc v obchodním právu 

výslovně stanovena. Při této kontrole, je-li provedena řádným způsobem, jsou vady 

zjevné vždy odhaleny. Obchodní zákoník umožňuje, aby kupující i v případě, že 

prohlídku zboží řádně neprovede, mohl s úspěchem vady, které měly být při prohlídce 

zjištěny, reklamovat, avšak pouze tehdy, jestliže ve smyslu § 427 odst. 3 ObchZ 

prokáže, že tyto vady zboží mělo v době přechodu nebezpečí škody. Ohledně 

průkaznosti existence vad přítomných na zboží v době přechodu nebezpečí bude platit 

obdobně, co bylo uvedeno v předchozím odstavci. 

Nový občanský zákoník v § 2112 rovněž ukládá kupujícímu povinnost 

prohlédnout předmět koupě bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné 

prohlídce zjistit, přičemž nesplnění této povinnosti má stejné důsledky, jaké stanoví 

obchodní zákoník. Jedinou obranou kupujícího, který řádně a včas neprovedl prohlídku 

a nezjistil a neuplatnil včas zjevné vady, tak je prokázat, že prodávající v době 

odevzdání věci o vadě věděl, nebo vědět musel. 

Pokud prohlídka byla kupujícím řádně provedena a tento zjistil na předmětu 

převodu vady, existují dvě možnosti dalšího postupu. Buď věc kupující nepřevezme, 

nebo sepíše předávací protokol, v němž se prodávající zaváže vady odstranit.  

Dle ustanovení § 500 ObčZ nelze uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné 

vady. Důsledkem čistě pozitivistického přístupu by se v případě převzetí vadné věci 

kupujícím a sepisem předávacího protokolu, v němž by se kupující zavázal k odstranění 

vad, nejednalo o uplatnění nároku z odpovědnosti za vady, nýbrž o zvláštní smluvní 

ujednání o odstranění vad, přičemž by při takovém náhledu na věc nebylo ani 

subsidiárně možné použít ustanovení týkající se odpovědnosti za vady (např. pokud jde 

o dobu, v níž musí být vady odstraněny). Z tohoto důvodu by se tedy nemohlo jednat o 

jednoduchý předávací protokol, jak jej známe z běžného života, nýbrž o ujednání, 

mající povahu právního úkonu s vlastní konstrukcí práv a povinností, které jeho strany 

v souvislosti s odstraněním vad mají. 

Velmi nepraktické řešení, které jsem nastínil v předchozím odstavci, naznačuje, 

že za reklamaci mající povahu uplatnění nároků z odpovědnosti vady, je třeba 

považovat i reklamaci zjevné vady v rámci předávacího protokolu, byť takové řešení 

odporuje doslovnému výkladu § 500 odst. 1 ObčZ. Tímto bude dle mého názoru 
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učiněno zadost smyslu ustanovení, jak bylo naznačeno výše a zároveň bude dostatečně 

chráněn kupující, který věc převzal, byť si byl vědom vad, které na věci v době převzetí 

tkvěly, a tím kupř. předešel škodě v podobě ušlého zisku, neboť věc potřeboval 

okamžitě užívat. 

V podstatě tedy lze přijmout i v občanském právu konstrukci, která je výslovně 

stanovena v obchodním zákoníku, a to že nesplněním závazku řádně dochází ke změně 

jeho obsahu v souladu s § 324 odst. 3 ObchZ. Předmět převodu sice převzat je, ale 

závazkový právní vztah je modifikován tím, že aby bylo možno na něj hledět jako na 

splněný, bude nutno splnit povinnost odpovídající nároku z odpovědnosti za vady.    

Jako příklad zjevných vad nám může sloužit následující citace. „Další, 

žalobkyní vytýkané, vady automobilu, konkrétně že pravé a levé dveře v poloze zavřené 

přesahují hrany karoserie, dveře se špatně zavírají, usazení dveří do tvarové kontury 

karoserie z pozice rovnoměrnosti mezer neodpovídá výrobním normám, mezery mezi 

jednotlivými díly vozidla prokazatelně nelícují, je poškozen materiál střešního 

polstrování, podlahové koberce nepřísluší typu vozidla, byl předán pouze jeden kus 

ovladače spínací skříňky, nebyl předán klíč k palubní desce, kryt zadního pravého 

osvětlovacího tělesa má drobné prasklinky a postranní dveřní okna vykazují pravidelné 

podélné rýhy zvenku i zevnitř, posoudil soud jako vady zjevné ve smyslu ust. § 500 odst. 

1 obč. zák., u nichž nelze nárok z odpovědnosti za vady uplatňovat.“84  

 

4.1.2.2.2 Vady faktické a právní 

 
Vady předmětu převodu lze dále členit na vady faktické a vady právní. 

Nedostatky věci, které mají povahu fyzickou (reálnou, věcnou), se označují jako 

vady faktické. Jedná se v praxi v souvislosti s právě naznačeným dělením o častější jev. 

Ona věcná (fyzická) povaha vady může mít příčinu buď v množství dodané věci 

(kvantitativní vady) nebo v její jakosti (kvalitativní vady). 

                                                 
 

84Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 1. 2009, č.j. 28 Cdo 171/2008 (cit. dle www.nsoud.cz)  
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Vady kvalitativní zahrnují nejen nedostatky fyzických vlastností věci jako takové, 

ale i vady balení85 či dokladů, neboť nevhodný obal či nepřesný, popř. úplně jiný 

doklad, může, pokud přistoupí další skutečnost, mít za následek projev nedostatku věci 

po stránce kvalitativní. 

Množstevní vady se projevují v dodání menšího množství zboží, než bylo v kupní 

smlouvě sjednáno. Za množstevní vadu by nebylo dle mého názoru možné považovat 

dodání množství většího, neboť by v takovém případě bylo plněno řádně co do množství 

sjednaného v kupní smlouvě a zboží nad rámec původního ujednání by bylo třeba 

považovat za nový návrh kupní smlouvy, popř. rozšíření návrhu původního. V takovém 

případě si však lze představit, že by dodáním většího množství zboží mohla kupujícímu 

vzniknout škoda kupř. tím, že by zboží nad rámec sjednání bylo uloženo ve skladu 

kupujícího, kam by v důsledku toho, nemohlo být v daném časovém okamžiku 

umístěno zboží jiné. Při počáteční kontrole zboží nemusí být vždy možné odhalit 

množstevní vadu, tudíž by i k takové situace mohlo dojít. Nedošlo-li by mezi 

prodávajícím a kupujícím k dohodě, mohl by se kupující domáhat nápravy, nikoli však 

prostřednictvím institutu odpovědnosti za vady, ale pomocí odpovědnosti za škodu. 

Mezi vady kvantitativní je však někdy zařazováno i dodání většího množství zboží.86 

Obsah pojmu řádného plnění (tedy plnění bez vad faktických a právních) je dán 

v konkrétním případě především smlouvou, kde by měl být předmět převodu dostatečně 

přesně definován. Čím podrobněji bude předmět převodu popsán, tím vyšší právní 

jistota bude stran daného právního vztahu panovat. Smluvní strany se nemusí bát 

specifikovat ve smlouvě podrobné technické parametry či fotografie předmětu převodu. 

Považuji dokonce za vhodné z hlediska přehlednosti tyto dokumenty vytvořit jako 

přílohu ke smlouvě a v příslušné části textu smlouvy týkajícím se předmětu převodu na 

ně odkázat.  

I v případě, že by věc nebyla dostatečně dobře popsána, platí, že musí mít 

vlastnosti alespoň obvyklé, popř. že musí být použitelná ke stanovenému účelu.87 Je 

                                                 
 

85 „Vady balení nebo ložení existují v podstatě latentně (skrytě) a projeví se teprve tehdy, když dojdev 
příčinné souvislosti s vadným balením či ložením zboží ke škodě na zásilce.“ Pohl, T. Odpovědnost za 
vady plnění u kupní smlouvy podle obchodního zákoníku. Právní rádce, 2006, č. 2. 
86 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 143 
. 
87 Srov. § 499 ObčZ 
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třeba mít na paměti, že pokud by předmět převodu nebyl dostatečně určitě ve smlouvě 

určen, mohla by mít tato skutečnost za následek neplatnost smlouvy jako celku pro 

neurčitost.88 

Obdobnou, avšak podrobnější konstrukci toho, jakou podobu má mít kupované 

zboží a tím i toho, jaké nedostatky lze považovat za vady faktické, upravuje § 420 

v návaznosti na § 422 ObchZ.89 Toto ustanovení rovněž staví do popředí, aby bylo při 

zjišťování, zda má věc vady, dbáno především vůle stran při specifikaci zboží vyjádřené 

ve smlouvě a až následně se odkazuje na účel, k němuž je zboží zpravidla užíváno, 

popř. jiná kriteria.90 Podrobnější úpravu obsahuje obchodní zákoník ale i nový občanský 

zákoník zejména stran jakosti prodávaného zboží, kdy se zabývá případy zboží 

dodávaného podle vzorku nebo předlohy, přičemž v těchto případech je správně 

zdůrazněn oproti vlastnostem vzorky či předlohy obsah smlouvy, který má být určující. 

Za užitečný lze rovněž označit odst. 4, v němž se stanoví, že není-li ve smlouvě 

ujednání o obalu či opatření zboží pro přepravu, užije se způsob obvyklý v obchodním 

styku a nelze-li ani ten určit, způsob potřebný k uchování a ochraně zboží. 

Ustanovení § 420 ObchZ klade, jak vidno, zejména pokud jde o kvalitu zboží, do 

popředí smlouvu před dalšími určeními. Ovšem i vůle stran obchodněprávního závazku 

vyjádřená ve smlouvě má své meze, které jsou dány zejména veřejnoprávními předpisy 

týkající se zejména bezpečnosti výrobků, ochrany životního prostředí, protipožární 

ochrany, atp.91 „Pokud by smluvní určení jakosti těmto předpisům neodpovídalo a 

dohoda stran by s nimi byla v rozporu, nebyla smlouva sice neplatná, ale ze zákona by 

platilo ustanovení příslušných předpisů o jakosti přípustné k užívání.“92 Rozpor 

s veřejnoprávním předpisem by tedy mohl dle mého mínění založit odpovědnost za 

vady.  

                                                 
 

88 Srov. § 37 ObčZ 
89 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997,  s. 81. 
90 § 420 odst. 2 ObchZ: Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat 
zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě 
stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. 
91 např.  zák. č. 102/2001 Sb. zákon o obecné bezpečnosti výrobků; zák. č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
92 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1012. 
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Při specifikaci předmětu převodu se vyskytují případy, kdy je kvantita zboží 

určena pouze přibližně, a to ať už pro nemožnost přesného určení, nebo z vůle 

smluvních stran. Pokud smlouva nestanoví jinak, je konkrétní množství oprávněn 

stanovit prodávající s odchylkou 5 % množství uvedeného ve smlouvě. Pokud tedy 

prodávající dodá méně zboží, než by odpovídalo právě uvedenému pravidlu, jednalo by 

se nepochybně o vadu množstevní, avšak s výjimkou případů dle § 422 odst. 2 ObchZ93. 

Obdobná odchylka je stanovena pro případy, kdy přesné určení zboží z jeho povahy 

nelze určit.   

Obchodní zákoník rozlišuje vady kvantitativní a případy, kdy prodávající 

úmyslně dodá menší množství zboží. O druhý případ se jedná tehdy, pokud 

z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z prohlášení prodávajícího 

vyplývá, že dodává zboží v menším rozsahu, nebo jen jeho část. Tehdy se jedná o 

částečném plnění, a pokud se strany nedohodnou jinak nebo prodávající zbylé zboží 

kupujícímu nedodá, bude třeba dle mého názoru podat k soudu žalobu na plnění 

nesplněné části závazku. Prodávající se navíc tímto jednáním může dopouštět 

podstatného porušení smlouvy, pro něž je kupující oprávněn dokonce od smlouvy 

odstoupit.  

Vadami právními se rozumí nedostatky, které brání tomu, aby nabyvatel získal 

(zejména dispoziční právo) k předmětu plnění práva v takovém rozsahu a takového 

obsahu, která vyplývají ze smlouvy mezi účastníky. Nabyvatel tedy nezíská smlouvou 

předpokládané právní postavení.94 Typicky se jedná o případy, kdy prodávající 

nepřevedl na kupujícího ve stanovené době vlastnické právo, popř. jej sice převedl, ale 

předmět převodu je v rozporu se smlouvou zatížen právem zástavním, popř. právem 

odpovídajícím věcnému břemeni, etc. 

Obecně lze členit právní vady do tří kategorií.95 

Jednak to jsou vady spočívající v nedostatku vlastnického práva prodávajícího, 

který sice předá kupujícímu předmět převodu, nicméně vlastnické právo pochopitelně 

na kupujícího přejít nemůže. Tato praxe je odrazem zásady, že nikdo nemůže převést 

více práv než sám má. Kupující se následně může dostat do komplikované situace, kdy 
                                                 
 

93 Srov. § 2099 odst. 2 NOZ 
94 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné II. 5. vydání Praha: Praha: ASPI, 2009, 
95 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku. Všehrd, 1993, s. 13. 
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proti němu skutečný vlastník podá reivindikační žalobu. Řešení této situace v rámci 

občanskoprávních vztahů přináší institut vydržení. Pokud však podmínky vydržení dány 

nejsou, nezbude kupujícímu než uplatnit právní vadu u prodávajícího.   

Jednodušší situaci by měl kupující, pokud by byla věc převedena v režimu 

obchodněprávním, kdy by si za podmínek § 446 ObchZ mohl věc ponechat a původní 

vlastník by se musel domáhat náhrady škody proti tomu, kdo mu ji způsobil. Obchodně 

právní úprava zřetelně akcentuje princip dobré víry kupujícího. Tento princip ostatně 

přebírá i NOZ. 

Druhou kategorii právních vad tvoří situace, kdy vlastnické právo na kupujícího 

sice přešlo, ale některá oprávnění z něho plynoucích z důvodu věcněprávního omezení 

(např. věcné břemeno) kupující nemůže vykonávat, popř. z tohoto důvodu o věc přijde 

úplně (např. prodej zástavy). 

V návaznosti na právě zmíněné pokládám za vhodné pozastavit se nad § 500 

ObčZ. Pokud bude kupř. ve smlouvě o převodu nemovitosti prohlášení převodce, že 

nemovitost není zatížena zástavním právem a později se ukáže, že toto právo na 

nemovitosti ve skutečnosti vázne, bude se jednat o příklad právní vady. Ovšem nebude-

li smlouva takové prohlášení obsahovat, je otázkou, jak takový případ posuzovat. 

Ustanovení § 500 odst. 1 stanoví, že vady, které lze zjistit s příslušné evidence 

nemovitostí nelze uplatňovat v rámci odpovědnosti za vady. V odst. 2 tohoto ustanovení 

je však uvedeno, že za veškeré dluhy váznoucí na věci je odpovědný zcizitel. Řešení 

není jednotné ani v literatuře. „Toto ustanovení řeší pouze osobní odpovědnost zcizitele 

za dluhy váznoucí na věci nikoli případně převzatou odpovědnost věcněprávní, 

vyplývající např. ze zatížení převzaté věci zástavním právem.“96 Naproti tomu byl 

vysloven názor, že „ zde nerozhoduje, jestli bylo možné tyto dluhy při uzavření smlouvy 

zjistit (třeba i z údajů v katastru nemovitostí), protože bez dalšího je stále povinen 

k jejich úhradě zcizitel.“97 Osobně se přikláním k prvnímu za právě zmíněných řešení. 

Jak jsem již uvedl výše (viz část 5.1.2.2.1 této práce), vady, jež lze zjistit z katastru 

nemovitostí, jsou v podstatě vadami zjevnými, v tom smyslu, že mohou být bez 

                                                 
 

96 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1433. 
97 Fiala, J., Kindl, M. a kol.Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 881; obdobně též 
Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář, 
díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1362. 
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problému odhaleny, byť ne fyzicky na předmětu převodu.  Jestliže má kupující možnost 

se s těmito vadami předem seznámit, měl by tak učinit, neboť v případě převodu 

nemovitosti se často jedná o tak zásadní transakci, že po něm lze považovat vyšší míru 

opatrnosti. Tak jednoduchý úkon, jako je nahlédnutí na stav nemovitosti na webových 

stránkách katastrálního úřadu, jistě lze po kupujícím spravedlivě požadovat, stejně jako 

prohlídku věci. Naproti tomu již kupující má sníženou možnost zjistit, zda ohledně 

movité věci jako předmětu koupě byla uzavřena zástavní smlouva, proto je zde 

odpovědnost prodávajícího za dluhy váznoucí na věci na místě. 

Třetí kategorií jsou konečně případy, kdy je předmět převodu zatížen právem 

k nehmotnému statku (např. právo autorské, práva vyplývající z průmyslového 

vlastnictví, atp.). Této oblasti se konkrétněji věnuje obchodní zákoník, který v § 433 

odst. 2 blíže specifikuje, kdy se jedná o právní vadu ve vztahu k právům vyplývajícím 

z práv průmyslového vlastnictví. Toto ustanovení je odrazem principu teritoriality, 

kterým je ochrana práv průmyslového vlastnictví ovládána. 

Aby kupující mohl uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady právní, je povinen 

zciziteli oznámit bez zbytečného odkladu, že si třetí osoby činí nárok na věc. Pokud tak 

nabyvatel neučiní, je zcizitel oprávněn uplatnit na nabyvateli všechny námitky 

(promlčení, vydržení, etc.), které mohl uplatnit po oné třetí osobě. Ve vztahu k vadám 

právním tedy nepostačuje k plnému úspěchu nabyvatele řádná reklamace, nýbrž by 

měla být splněna i povinnost oznamovací dle § 503 ObčZ. „Ustanovení § 503 obč. zák. 

nenahrazuje ust. § 599 ani § 504 obč. zák. a nemění nic na stanovené propadné lhůtě, v 

níž musí kupující vytknout vadu prodávajícímu, aby se mohl domáhat u soudu svých 

práv z odpovědnosti za vadu.“98 

 „Požadavek na oznámení nároku třetí osoby „bez zbytečného odkladu“ je třeba 

vykládat se zřetelem na okolnosti případu a s přihlédnutím k účelu oznamovací 

povinnosti nabyvatele (aby měl jeho právní předchůdce možnost včas sdělit své námitky 

proti nároku třetí osoby).“99 

Odpovědnost za právní vady v právu obchodním je obsažena v § 433 až 435 

ObchZ. Dle § 433 odst. 1 ObchZ má zboží právní vady, jestliže prodané zboží je 
                                                 
 

98 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. prosince 2000, č.j. 33 Cdo 2573/99 (cit. dle CODEXIS) 
99 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1361. 
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zatíženo právem třetí osoby. Takovou vadu však kupující uplatnit nemůže, resp. ji 

uplatnit může, ale nemá nárok na přiznání práva z odpovědnosti za vady, jestliže s ní 

projevil souhlas. Nárok dále nevzniká, pokud kupující o vadě v době uzavření kupní 

smlouvy alespoň věděl, nebo pokud byl prodávající podle smlouvy při plnění svých 

povinností povinen postupovat podle podkladů, které mu předložil kupující. Tyto tři 

skutečnosti představují liberační důvody, při jejichž existenci se prodávající může 

odpovědnosti za vady, zprostit. „V ědomost o právu třetí osoby musí být v případném 

soudním řízení prokázána. K liberaci nepostačí pouhé tvrzení, že kupující o právu třetí 

osoby mohl vědět.“ 100     

Obchodní zákoník upravuje odpovědnost za právní vady samostatně. Zásadní 

rozdíl oproti občanskoprávní úpravě lze spatřovat v důsledcích nesplnění povinnosti 

včasně takovou vadu oznámit kupujícímu, když soud v takovém případě nemůže práva 

z odpovědnosti za vady kupujícímu přiznat, jestliže prodávající skutečnost, že 

prodávající oznamovací povinnost nesplnil, před soudem namítne. To neplatí, jestliže 

prodávající o uplatnění práv třetí osobou k předmětu převodu v době, kdy se o tom 

dověděl kupující, věděl. Rozdílem mezi oběma úpravami bude rovněž skutečnost, že 

podle občanského zákoníku bude k naplnění řádného postupu kupujícího zpravidla 

postačovat, pokud bude oznamovací povinnost splněna bez zbytečného odkladu po 

zjištění právní vady a reklamaci kupující učiní do šesti měsíců po převzetí věci až 

následně, a to na rozdíl od práva obchodního, kde budou oba úkony splývat v jeden 

okamžik. 

Obchodní zákoník dále stanoví výjimky, kdy kupujícímu nárok z právních vad 

nevznikne. Bude se jednat o případy, kdy kupující v době uzavření smlouvy věděl, že 

věc má právní vady, popř. pokud prodávající v rámci plnění dle smlouvy byl povinen 

postupovat podle podkladů poskytnutých kupujícím. V takových případech se totiž dle 

mého názoru vůbec o vady jednat nebude, neboť takové nedostatky jsou součástí 

řádného plnění dle kupní smlouvy. 

Nový občanský přejímá obchodněprávní úpravu stran právních vad v § 1920, 

přičemž na tomto místě zvláštním způsobem neupravuje odpovědnost z práv 

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.    
                                                 
 

100 Kobliha, I. a kol. Obchodní zákoník. komentář. Praha: LINDE PRAHA a.s., 2006, s. 1147. 
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4.1.3 Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem vady 
Aby bylo možno hovořit a odpovědnosti za vady, je třeba, aby mezi porušením 

povinnosti přenechat předmět koupě bez vad a výskytem vady existovala příčinná 

souvislost. Jestliže by se jednalo o dva na sobě nezávislé jevy, které by nebylo možno 

právně relevantně spojit, nalézal by se kupující v situaci, kdy by nároky za vady 

uplatňovat nemohl.  Pokud kupř. kupující způsobí vadu sám, není dána odpovědnost 

prodávajícího, neboť ten neporušil svoji povinnost. I kdyby však prodávající svoji 

povinnost porušil, není bez dalšího za vady odpovědný, neboť porušení povinnosti musí 

být příčinou výskytu vady. Lze si kupř. představit, že prodávající věc nevhodně 

v rozporu se smlouvou zabalí pro přepravu, čímž sice svoji povinnost porušil, nicméně 

v okamžiku, kdy věc dojde kupujícímu a tento nedostatek nezpůsobí žádné poškození, 

nemá proti němu kupující žádné nároky z vad, byť vada existuje např. proto, že ji 

způsobil potomek kupujícího. V daném případě sice byly splněny dva předpoklady 

vzniku odpovědnosti za vady, ale nebyl splněn předpoklad třetí, a to vztah mezi oběma 

jevy, který nazýváme příčinnou souvislostí. 

 

4.1.4 Ostatní předpoklady 
Ani splnění výše uvedených tří předpokladů by pro vznik odpovědnosti za vady 

nepostačovalo, pokud by se nejednalo o úplatnou a platnou smlouvu. 

O neplatnou smlouvu by se jednalo především v případech, kdy by smlouva 

nesplňovala některý ze základních požadavků kladených na právní úkony, odporovala 

zákonu nebo ho obcházela, příčila se dobrým mravům, nebyla uzavřená v předepsané 

formě, kupní cena by byla sjednána v rozporu s cenovými předpisy a kupující se 

takového nedostatku dovolal, byla by neplatná pro neurčitost předmětu plnění etc.  

Jestliže by se jednalo o neplatný závazek, zanikla by smlouva ex tunc a bylo by 

na ni tedy možno hledět, jako by nikdy nebyla uzavřena. Plnění, které strany na základě 

neplatné smlouvy přijaly, by bylo bezdůvodným obohacením a muselo by být z tohoto 

titulu také vráceno. Z neexistentní smlouvy by pochopitelně stranám nemohla vznikat 

práva ani povinnosti, tedy by zde nebyl žádný základ pro uplatnění práv plynoucích 

z vad. 
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Ustanovení § 499 ObčZ dále vyžaduje, aby byl právní vztah, na jehož základě 

odpovědnost za vady vzniká, vztahem úplatným. „Odpovědnost za vady nastává jen při 

úplatných smlouvách, neboť jen u takovýchto smluv se uplatňuje požadavek na 

bezvadnost věci.“  101 Tento předpoklad však je u kupní smlouvy splněn vždy, neboť 

úplatnost je její pojmovým znakem.  

Vyplývala-li by ze smlouvy vůle stran uzavřít kupní smlouvu, přičemž by cena 

ve smlouvě nebyla stanovena, ani by v případě obchodněprávních vztahů nebyl 

stanoven způsob jejího určení či že má být cena určena později, byla by taková smlouva 

pro rozpor se zákonem neplatná. Jestliže by však ze smlouvy nebyla vůle stran uzavřít 

kupní smlouvu zřejmá a cena by stanovena nebyla, mohlo by se jednat o smlouvu 

darovací, u níž však z důvodu absence úplatnosti odpovědnost za vady v běžném slova 

smyslu vzniknout nemůže. Úprava darovací smlouvy sice obsahuje specifický institut 

odpovědnosti za vady v § 629 ObčZ, nicméně obecná ustanovení o vadách se zde z výše 

uvedeného důvodů neaplikují. 

 

4.2 Zákonná a záruční odpovědnost 
Odpovědnost prodávajícího za vadné plnění lze členit na odpovědnost zákonnou 

(mimozáruční nebo jen odpovědnost za vady) a záruční.  Záruční odpovědnost se též 

někdy nazývá garancí nebo odpovědností za jakost či zárukou za jakost. 

Klasickou konstrukci odpovědnosti za vady prodané věci s dlouhodobou tradicí 

má zákonná odpovědnost za vady a smluvní záruční odpovědnost. Hospodářský zákoník 

znal tzv. zákonnou záruku. Zákonná záruka byla institucí bez tradice, která spočívala 

v tom, že prodávající odpovídá nejen za vady, které má věc v okamžiku splnění, ale 

také za vady, které vzniknou (nejsou jenom zjištěny, ale vzniknou) v záruční době.102 

Současný občanský zákoník zná zákonnou odpovědnost za vady, zákonnou 

záruku, kterou je možné ve prospěch kupujícího rozšířit, jakož i smluvní záruku. 

Značnou míru svobody vůle smluvních stran stanoví obchodní zákoník, který je 

postaven na zákonné odpovědnosti za vady a smluvní záruce, přičemž je možné tato 

ustanovení plně nahradit vlastní konstrukcí práv a povinností z vadného plnění. Nový 
                                                 
 

101 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1359 
102 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 85. 



40 
 
 

občanský zákoník naproti tomu rozlišuje stejně jako občanský zákoník zákonnou 

odpovědnost za vady a záruku jak zákonnou, tak smluvní, ovšem oproti této úpravě se 

až na některé výjimky týkající se ochrany spotřebitele nejedná o kogentní úpravu, nýbrž 

o ustanovení, která se užijí, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, to vše samozřejmě 

v intencích § 1 NOZ.     

V obecné rovině lze dle občanského zákoníku odlišit zákonnou odpovědnost za 

vady od odpovědnosti záruční podle toho, zda vada existovala v době plnění, přičemž 

pokud vada byla v době plnění přítomna, vztahuje se na ní odpovědnost za vady. 

Projevila-li se však vada až následně, zákonnou odpovědnost za vady již užít nelze, a je 

třeba aplikovat záruční odpovědnost.103 Základem zákonné odpovědnosti za vady dle 

zákoníku obchodního a nového občanského zákoníku je existence vad v době přechodu 

nebezpečí škody na kupujícího. Garancí potom oba tyto zákoníky rozumí odpovědnost 

prodávajícího za to, že si zboží po určitou dobu zachová smluvené či jinak obvyklé 

vlastnosti, popř. bude použitelné ke smluvenému nebo jinak obvyklému účelu. 

Věcný rozdíl se dále týká povinnosti nést důkazní břemeno, neboť v případě 

zákonné odpovědnosti je nutno vždy prokázat, že vada existovala v době přechodu 

nebezpečí na zboží, popř. v době převzetí věci, avšak v případě uplatnění nároku ze 

záruční odpovědnosti se prokazuje jen existence vady, na kterou se záruka vztahuje 

v záruční době a nerozlišuje se, zda tu tato vada již byla při přechodu nebezpečí škody 

na zboží na kupujícího, popř. při převzetí věci, nebo zda vznikla až po této době. 104  

 
4.2.1 Zákonná odpovědnost za vady105 

Občanský zákoník, jak již bylo uvedeno, je oproti zákoníku obchodnímu a 

novému občanského zákoníku výrazně rigidnější, neboť míra dispozitivity právních 

norem v něm je podstatně nižší. Základem zákonné odpovědnosti je § 499 a § 504 

ObčZ.   

                                                 
 

103 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1512. 
104 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1019. 
105 V rámci výkladu této kapitoly abstrahuji od odpovědnosti za vady v rámci prodeje zboží v obchodě, 
které bude ze systematických důvodů věnován zvláštní výklad.  
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Koncept zákonné odpovědnosti za vady je založen na tom, že věc měla vady již 

v době plnění. Takovou vadu je nabyvatel povinen řádně vytknout (notifikovat - viz část 

5.4.1 této práce) ve lhůtě šesti měsíců (podrobněji viz část 5.4.2 této práce). Zákoník 

občanský je v této souvislosti založen pouze na lhůtě objektivní. Nespojuje tedy žádnou 

sankci s tím, že nabyvatel nevytkne vadu ve lhůtě, jejíž počátek by byl závislý na jejím 

zjištění, a to na rozdíl od § 428 ObchZ či §1921 NOZ, popř. též § 2112 NOZ, kdy běží 

kupujícímu subjektivní lhůta bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vada byla nebo 

měla být zjištěna. Její počátek je stanoven možností věc si prohlédnout tedy objektivní 

skutečností (§ 504 ObčZ). Běh této lhůty stran kupní smlouvy je založen tím, kdy byla 

věc převzata, neboť § 599 ObčZ je ve vztahu k § 504 ObčZ ustanovením speciálním. 

Stěžejním ustanovením stran zákonné odpovědnosti za vady v obchodním 

zákoníku a novém občanském zákoníku je § 425 ObchZ, popř. § 2100 NOZ. 

Prodávající podle tohoto ustanovení odpovídá za vady v okamžiku, kdy přechází 

nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada projeví až po této době. Za 

pozitivní pokládám posun formulace v novém občanském zákoníku, kdy zákonodárce 

v analyzovaném ustanovení použil na místo spojení stane zjevnou uvedeného 

v obchodním zákoníku spojení se projeví. Vada se totiž po významové stránce nestane 

zjevnou (zjevnou vadou), neboť potom by ji nebylo možné reklamovat, nýbrž se 

skutečně projeví. V praxi by se asi jen těžko našly případy, kdy by původní formulace 

v právě uvedeném smyslu činila potíže, avšak formulace nová je nepochybně přesnější.     

Explicitně však před tímto ustanovením dává obchodní zákoník i nový občanský 

zákoník přednost odpovědnosti záruční, je-li sjednána, když stanoví, že povinnosti 

prodávajícího vyplývající z odpovědnosti za jakost nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

V rámci zákonné odpovědnosti odpovídá dle obchodního zákoníku a nového 

občanského zákoníku prodávající i za ty vady, k nimž došlo po přechodu nebezpečí, 

jestliže prodávající porušil svoji povinnost (§ 425 odst. 2 ObchZ), „tedy v důsledku 

jedné vady pak dojde při použití zboží k vadě další, nebo vada vznikne v důsledku toho, 

že zboží nebylo chráněno vhodným obalem a zajištěno pro přepravu, apod.“ 106 Prof. 

Pelikánová stran tohoto ustanovení uvádí, že jej lze aplikovat např. tehdy, pokud 

                                                 
 

106 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1017. 



42 
 
 

prodávající nepoužije dostatečně kvalitní materiál, v důsledku čehož vznikne po 

přechodu nebezpečí vada výrobku.107  

Stran aplikace § 425 odst. 2 ObchZ je třeba vždy posoudit, zda vada v době 

přechodu nebezpečí škody na věci existovala jako vada skrytá (např. nekvalitní 

materiál) a v důsledku této skryté vady došlo ke vzniku jiné vady. V tomto případě by 

se aplikovalo právě ustanovení § 425 odst. 2 ObchZ. Na rozdíl od toho by však nebylo 

možné toto ustanovení použít tehdy, pokud se vada skrytá po přechodu nebezpečí škody 

na věci se pouze projevila a tudíž se nejednalo o vadu, k níž došlo až po přechodu 

nebezpečí škody na věci. V takovém případě by se tedy aplikoval § 425 odst. 1 ObchZ.         

Oproti občanskoprávní úpravě, kde je počátek běhu objektivní lhůty k vytknutí 

vady týkající se prodané věci stanoven převzetím věci, stanoví obchodní zákoník a nový 

občanský zákoník jako rozhodnou skutečnost přechod nebezpečí škody na zboží. 

Škodou na věci rozumíme v souladu s § 368 odst. 2 ObchZ ztrátu, zničení, poškození 

nebo jiné znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Určení 

okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na věci, je velmi důležité, neboť stanoví, koho 

důsledky spojené s nebezpečím postihnou. Platí zásada, že za škodu odpovídá ten, kdo 

jí svým jednáním způsobil. Škoda však může vzniknout i na základě nahodilé události, a 

proto je nutné určit okamžik, kdy ono nebezpečí škody na kupujícího přechází.108 

Obecně by bylo možné říci, že škodu na věci nese zásadně vlastník109, nicméně 

v obchodním právu a dle nového občanského zákoníku lze na základě smluvního 

ujednání navodit situaci, kdy vlastnictví přechází v jinou dobu než nebezpečí škody na 

věci (typicky např. leasing, kdy přechod vlastnického práva bývá sjednán až po 

zaplacení kupní ceny, přičemž k předání předmětu převodu a přechodu nebezpečí 

dochází dříve).  

                                                 
 

107 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 92. 
108 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 209: „Je 
zřejmé, že toto vymezení škody nezahrnuje pouze nahodilou zkázu věci, ale že je podstatně širší. Bude-li 
ustanovení vykládáno v souladu s jeho formulací, nepůjde jenom o případy znehodnocení, za něž nikdo 
neodpovídá, ale rovněž o škody, kde existuje odpovědný subjekt. To by však vedlo ke střetu vzniklé 
odpovědnosti škůdce a povinnosti nést škodu. Pojmově totiž není povinen nést škodu ten, kdo právo 
z odpovědnosti proti jinému. Není ji povinen nést právě proto, že někdo jiný je povinen škodu nahradit. 
Přes širokou formulaci tedy musíme alespoň v případě, kdy riziko nese vlastník, chápat nebezpečí škody 
jenom v tom rozsahu, kdy neexistuje odpovědný subjekt.“   
109 výjimku tvoří § 601 ObčZ 
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Okamžik, kdy lhůta začíná běžet, tedy kdy přechází nebezpečí škody, je 

obchodním zákoníkem dán převzetím zboží kupujícím od prodávajícího (v tomto 

okamžiku dochází rovněž k přechodu vlastnického práva dle § 443 odst. 1 ObchZ, není-

li sjednáno jinak).110 Pokud by však kupující zboží ve stanovenou dobu nepřevzal, nelze 

po prodávajícím spravedlivě požadovat, aby nadále nesl nebezpečí škody, když kupující 

nesplnil svoji povinnost zboží převzít, a proto v těchto případech nebezpečí na 

kupujícího přechází i tehdy, když prodávající umožnil kupujícímu s věcí nakládat. Toto 

ustanovení je konkretizací pravidla obsaženého v § 372 odst. 1 ObchZ týkající prodlení 

věřitele s převzetím věci. 

Nový občanský zákoník výslovně spojuje přechod nebezpečí škody na věci 

s nabytím vlastnického práva. Pokud se však jedná o koupě věci movité (mobiliární 

koupě), přechází nebezpečí škody jejím předáním či umožněním kupujícímu s touto 

věcí nakládat. 

V obchodních vztazích je však poměrně častým jevem, že prodávající používá 

k dodání zboží třetí osoby. I na tyto situace stran přechodu nebezpečí škody na zboží 

obchodní zákoník pamatuje, a to v § 456 a § 457111. Je-li v těchto případech stanovena 

doba dodání zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího, pokud bylo prodávajícímu 

umožněno se zbožím nakládat a kupující o této možnosti věděl. Jestliže kupující o této 

možnosti nevěděl, přechází na něho nebezpečí škody až v okamžiku, kdy se o této 

možnosti dověděl a zároveň ji stále měl (v tomto okamžiku dochází rovněž k přechodu 

vlastnického práva dle § 443 odst. 2 ObchZ, není-li sjednáno jinak). Ustanovení § 457 

ObchZ je ve vztahu speciality k § 456 ObchZ a vztahuje se na situace, kdy je zboží 

dodáváno prostřednictvím dopravce. Je-li prodávající povinen dodat zboží 

prostřednictvím dopravce a je sjednáno místo, kde tak má učinit, přechází nebezpečí 

škody na kupujícího jeho předáním dopravci v tomto místě. Není-li takové místo 

sjednáno, přechází nebezpečí předáním prvnímu dopravci (k přechodu vlastnického 

práva dochází dle § 443 odst. 1 nebo 2 ObchZ - tedy později, není-li sjednáno jinak). 

Pokud by však bylo zboží v době uzavření smlouvy již přepravováno, přechází 

nebezpečí škody na zboží již předáním zboží prvnímu dopravci (tedy ještě před 

                                                 
 

110 Srov. 455 ObchZ 
111 Srov. § 2121 a násl. NOZ 
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uzavřením kupní smlouvy), pokud prodávající nevěděl ani nemohl vědět, že ke škodě na 

zboží již došlo.112 

Nebezpečí na zboží určeném podle druhu však v souladu s § 458 ObchZ, popř. § 

2124 NOZ nepřejde, ani když bylo prodávajícím umožněno s ním nakládat a kupující 

byl povinen toto zboží přijmout, jestliže zboží nebylo jasně vyznačeno. Smyslem tohoto 

ustanovení je chránit kupujícího, neboť i v okamžiku, kdy by se řádně dostavil 

k převzetí zboží, ale nemohl je pro nedostatek individualizace převzít, nebezpečí škody 

na zboží by na něho přešlo. S ohledem na skutečnost, že je toto ustanovení obsaženo v 

taxativním výčtu uvedeném v § 263 ObchZ, jedná se o kogentní normu. Dle mého 

názoru nebude možné se odchýlit ani od § 2124 NOZ, neboť by kupující neměl možnost 

ohledně zboží, které nebylo vyznačeno, přijmout jakákoli opatření týkající se jeho 

zajištění. Pokud by stran takového blíže neurčeného zboží měl kupující nést nebezpečí 

škody, jednalo by se o ujednání v rozporu s dobrými mravy. 

Kogentní je rovněž § 459 ObchZ, který stanoví limity pro ujednání o přechodu 

nebezpečí škody na zboží, pokud by si smluvní strany přály odchýlit se od zákonných 

ustanovení. 

Pokud se jedná o důkazní břemeno kupujícího, který by u soudu uplatňoval 

nároky ze zákonné odpovědnosti za vady dle ObchZ, platí, že „ musí být prokázáno, že 

vada existovala v době přechodu nebezpečí škody na zboží anebo že vznikla v důsledku 

porušení povinnosti prodávajícího, tedy opět, že ke skutečnosti zakládající nárok ze 

zákonné odpovědnosti za vady došlo v době od vzniku smlouvy do přechodu nebezpečí 

škody na zboží na kupujícího.“113 Obdobně bude v řízení, které se týká zákonné 

odpovědnosti dle ObčZ, povinen kupující prokázat, že předmět převodu vykazoval vady 

v době, kdy byl kupujícím převzat. 

 

4.2.2 Záruční odpovědnost114 
V zásadě platí, co bylo uvedeno výše, a to že zákonná odpovědnost za vady 

představuje určitou míru jistoty pro kupujícího, přičemž sjednáním záruky se 

                                                 
 

112 Srov. § 460 ObchZ 
113 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1017. 
114 V této části platí obdobně poznámka106. 
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odpovědnost prodávajícího zpravidla rozšiřuje ve prospěch kupujícího, který v takovém 

případě může uplatnit nároky z vad po delší dobu, popř. pohodlnější cestou. Vzhledem 

k dispozitivnosti ustanovení obchodního zákoníku se však může stát, že smluvní strany 

shodným projevem vůle vyloučí obchodněprávní úpravu stran odpovědnosti za vady 

úplně a vytvoří vlastní konstrukt, který bude nepříznivý pro kupujícího. Takový postup 

je možný rovněž podle nového občanského zákoníku, ovšem pouze na základě 

písemného projevu vůle kupujícího.  

Lze říci, že zákonná odpovědnost za vady v občanském právu předpokládá 

existenci vad v době převzetí věci. Naproti tomu se odpovědnost ze záruky uplatní 

vždy, vyskytnou-li se na předmětu plnění vady ve stanovené době (záruční době). 

Záruční odpovědnost je výrazně jednodušší z hlediska uplatnění nabyvatelem a zároveň 

přísnější z hlediska splnění podmínek záruky vůči zciziteli.115      

Záruční dobu upravuje občanský zákoník obecně v § 502. Toto ustanovení se 

vztáhne i na záruční odpovědnost stran kupní smlouvy, neboť občanský zákoník v hlavě 

věnované kupní smlouvě neobsahuje zvláštní úpravu (s výjimkou spotřebitelských 

smluv).  

Konstrukce zvolená zákonodárcem dovoluje, aby byla záruční odpovědnost 

stanovena dle § 502 odst. 1 ObčZ zákonem, prováděcím předpisem (zákonná záruka), 

jednostranným prohlášením zcizitele (jednostranně založená záruka) nebo dohodou 

účastníků (smluvní záruka). 

Ustanovení § 502 odst. 2 ObčZ umožňuje účastníkům smlouvy dohodnout 

odpovědnost za vady, které se vyskytnou do stanovené, nebo sjednané doby od splnění 

nebo odpovědnost dle přísnějších zásad, než stanoví zákon. Předpoklady pro vznik 

zákonné odpovědnosti jsou obecně stanoveny v zákoně, naproti tomu vznik záruční 

odpovědnosti za vady může být vázán na splnění dalších či úplně jiných předpokladů.  

Rovněž práva z odpovědnosti za vady však mohou být na základě § 502 odst. 2 ObčZ 

stanovena smluvními stranami odlišně116 117, což lze považovat za odchýlení se od 

pravidla, že předpoklady uplatnění odpovědnosti za vady jsou dány zákonem a zároveň 

                                                 
 

115 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1435. 
116 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1364. 
117 s výjimkou spotřebitelských smluv 
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lze v tomto spatřovat shodný rys se záruční odpovědností potud, že účastníci právního 

vztahu mohou upravit rozsah práv a povinností na základě vlastního projevu vůle. 

Ustanovení § 502 ObčZ však na druhé straně může působit jisté zmatky potud, že 

v konkrétním případě nemusí být vždy zřejmé, zda byla nabyvateli poskytnuta záruka, 

nebo poskytnuta rozšířená odpovědnost za vady. Při aplikaci § 502 odst. 2 ObčZ je tedy 

třeba, aby v případě, že smluvní strany budou rozšiřovat zákonnou odpovědnost za 

vady, tato skutečnost ze smlouvy vyplývala. 

Na rozdíl od obchodního zákoníku zákoník občanský však neumožňuje 

zákonnou odpovědnost za vady vyloučit, popř. úpravou zákonné odpovědnosti či 

vytvořením soustavy práv a povinností zakládajících záruční odpovědnost, zhoršit 

právní postavení kupujícího, resp. omezit jeho práva oproti zákonnému standardu. Nový 

občanský zákoník sice omezení práv kupujícího oproti zákonné úpravě umožňuje, 

nicméně se tak musí ve smyslu § 1916 odst. 2 stát písemným vzdáním se práv. 

Domnívám se, že obsahem takového písemného vzdání se práv nemusí být explicitní 

prohlášení, že se kupující vzdává určitých vyjmenovaných práv, nýbrž postačí, pokud 

kupující podpisem smlouvy potvrdí novou úpravu, která vznikla na základě shodného 

projevu vůle. Korektivem však i v těchto případech bude soulad s dobrými mravy.   

Jestliže skutečně dojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o záruční 

odpovědnosti za vady, které se vyskytnou do sjednané nebo stanovené doby od splnění, 

nebo odpovědnost podle přísnějších zásad, než stanoví zákon, bude o tom prodávající 

povinen vydat kupujícímu záruční list, pro který je stanovena obligatorně písemná 

forma. 

V obchodním zákoníku byl zvolen koncept záruční odpovědnosti výlučně na 

smluvní bázi. Tato skutečnost explicitně plyne z § 429 odst. 2 ObchZ, kde se hovoří o 

tom, že převzít záruku lze pouze na základě smlouvy nebo prohlášení prodávajícího, 

zejména ve formě záručního listu, popř. vyznačením délky záruční doby nebo doby 

trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Obdobně stanoví způsob 

vzniku záruční odpovědnosti v § 1919 NOZ rovněž nový občanský zákoník, který však 

ve zvláštních ustanoveních týkajících se kupní smlouvy dále výčet těchto právních 

skutečností rozšiřuje o uvedení záruční doby v reklamě. Uvedené rozšíření lze dle mého 

názoru uvítat, neboť bude prodejce motivovat, aby se při využívání reklamy 
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nedopouštěli nekalých praktik uváděním nepravdivých údajů o jimi poskytovaných 

službách.   

Zajímavým se jeví v této souvislosti požadavek písemné formy převzetí záruky, 

neboť se opět jedná a o ustanovení dispozitivní a lze je proto tedy vyloučit. Ustanovení 

§ 272 ObchZ však stanoví k platnosti smlouvy písemnou formu v případech, kdy tak 

určuje zákon, přičemž pro rozpor s tímto ustanovením v návaznosti na § 429 odst. 1 

ObchZ by mohlo být v souladu s § 40 odst. 1 ObčZ  ujednání o záruce v ústní podobě 

pro rozpor se zákonem neplatné. Domnívám se, že byť § 429 odst. 1 ObchZ není 

zahrnut mezi kogentní ustanovení v § 263 ObchZ, je třeba v návaznosti na § 272 

ObchZ, který kogentní povahu má, považovat písemnou formu převzetí závazku za 

jakost zboží za obligatorní. V opačném případě by totiž došlo porušení právě § 272 

ObchZ. „Z prvého odstavce § 272 ObchZ vyplývá nepochybně, že dodržení formy 

zákonem předepsané je podmínkou platnosti smlouvy. Jaký význam má v tom případě 

dispozitivnost ustanovení o formě, není dost jasné. Mohlo by znamenat, že strany mohou 

dohodnout ústní formu (a to bezformálně) nebo jinak řečeno - pokud by uzavřely 

písemnou smlouvu jenom ústně, mohou kdykoliv později prohlásit, že tak učinily na 

základě dohody. V tom případě by však nenastala kogentně předepsaná neplatnost. Ta 

by se uplatnila jenom v případě, že mezi stranami bude neshoda, jedna bude tvrdit, že 

k odchylné Dodomě o formě nedošlo. Takové řešení však bezpochyby značně snižuje 

právní jistotu a nemá příliš mnoho smyslu.“ 118 Dle mého názoru je navíc nutno 

přijmout takový výklad, který je v souladu se zásadou, že jednotlivá ustanovení, která 

jsou v právním řádu obsažena, by si neměla odporovat.119 Pokud bychom přijali výklad 

dispozitivnosti právní normy v tom smyslu, že písemnou formu lze vyloučit, rozpor s § 

272 ObchZ by nepochybně nastal. Lze-li tedy překlenout kolizi § 272 ObchZ se 

smluvním ujednáním týkající se vyloučení § 429 odst. 1 ObchZ výkladem, tak, že 
                                                 
 

118 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 96. 
119 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06 (cit. dle www.concourt.cz): „Vedle 
materiální kvality však je složkou "správného" nebo "dobrého" práva též kvalita formální. Jde zde o tzv. 
formální hodnoty práva, které sice neurčují obsah právních předpisů, mají však právu zajistit existenci, 
akceptaci a aplikovatelnost: hodnoty řádu, předvídatelnosti, svobody od arbitrárnosti, právní rovnosti či 
právní jistoty (Summers, R. S.: Essays in Legal Theory. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Publishing, 
2000, s. 30). (…)Podstatou těchto úvah je poznání, že podmínkou efektivního působení práva je jeho 
vytváření podřízené určitým principům, které mají odolávat i případným atakům zákonodárce, tj. mají jej 
zavazovat. Česká právní věda v této souvislosti zdůrazňuje požadavky bezrozpornosti, tj. souladnosti a 
jednoty právního řádu (Šín, Z.: Tvorba práva a její pravidla. Olomouc 2000).“ 
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rozpor vůbec nevznikne, neboť bude tímto výkladem zavržena možnost vyloučit 

písemnou formu, bude nutné se k takovému výkladu přiklonit. Jinými slovy tedy bude 

nutno přijmout výklad § 429 odst. 1 ObchZ v podobě, která vyloučení písemné formy 

nepřipouští, aby bylo dosaženo jednoty právního řádu. 

Záruka za jakost, jak je záruční odpovědnost nazvána obchodním zákoníkem, 

spočívá v písemném závazku prodávajícího, že dodané zboží bude po určitou dobu 

způsobilé po určitou dobu ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Obsah tohoto vymezení záruční odpovědnosti přejal 

na obecné úrovni v § 1919 a stran kupní smlouvy v § 2113 i nový občanský zákoník.  

Věcný rozsah aplikovatelnosti ustanovení záruční odpovědnosti je dán 

vlastnostmi zboží a jeho účelem. Takto vymezený rozsah lze považovat za poměrně 

obecný a strany si jej mohou dle vlastní libosti upravit. Rozsah záruky tak může být dán 

následujícím způsobem:120 

− uvedení konkrétních vlastností, na něž se vztahuje, 

− stanovením, že se vztahuje na všechny vlastnosti, které má zboží mít dle 

obchodního zákoníku (§ 420) 

− uvedením vlastností, na něž se záruka nevztahuje s tím, že ostatní 

vlastnosti má mít dle obchodního zákoníku. 

Jestliže smluvní strany nespecifikují vlastnosti zboží, nebo jeho účel, budou 

rozhodné obvyklé vlastnosti nebo obvyklý účel. 

Vzhledem k dispozitivnosti ustanovení týkajících se práv z vad v obchodním 

zákoníku může dojít k situaci, kdy se záruční odpovědnost vztahuje pouze na vady 

některé. V této souvislosti pokládám za praktické zabývat se tím, jaký je vztah mezi 

zákonnou a záruční odpovědností, resp. zda se na vady, na něž se záruční odpovědnost 

nevztahuje, bude aplikovat zákonná odpovědnost za vady, nebo zda sjednáním záruční 

odpovědnosti bude odpovědnost zákonná vyloučena. „Ustanovení § 429 odst. 1 ObchZ 

obsahuje vlastní řešení věcného rozsahu záruční odpovědnosti, proto bude třeba 

odmítnout přímou aplikovatelnost ustanovení o věcném rozsahu zákonné odpovědnosti 

za vady alespoň potud, pokud je upraven tento rozsah zvlášť.“ 121 Takové řešení dle 

                                                 
 

120 Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. 2. vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 179 
121 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 107. 
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mého soudu skutečně odpovídá textu zákona i dispozitivní povaze jeho norem, neboť 

pokud smluvní strany rozhodnou, že práva a povinnosti upraví odlišně od zákona, bylo 

by v rozporu s principem autonomie vůle smluvních stran, kdyby se některá z nich 

mohla dovolávat zákonného textu, pokud by předmětná otázka byla řešena smluvně. Na 

druhou stranu je logické, že pokud smlouva některé problémy neřeší, bude třeba 

aplikovat zákonný text.     

Stran porovnání vztahu zákonné a záruční odpovědnosti mezi občanským 

zákoníkem na straně jedné a obchodním zákoníkem a novým občanským zákoníkem na 

straně druhé lze tedy uzavřít, že zatímco dle zákoníku občanského v žádném případě 

není možné zákonnou úpravu odpovědnosti za vady vyloučit sjednáním záruční 

odpovědnosti, popř. zhoršit zákonný standard kupujícího, v právu obchodním, popř. dle 

nového občanského zákoníku takový postup bude zásadně možné uplatnit. Osobně 

nepokládám za příliš praktické, že občanský zákoník nepřiznává smluvním stranám 

v tomto ohledu tak širokou volnost jako zákoník obchodní, neboť taková úprava 

neumožňuje v plném rozsahu realizovat svobodnou vůli smluvním stranám, a to dle 

mého názoru neodůvodněně, pokud samozřejmě abstrahuji od právní úpravy sloužící 

k ochraně práv spotřebitele. 

V této souvislosti Prof. I. Pelikánová dále podrobněji rozebírá situaci122, kdy si 

strany smluví záruční dobu kratší, než je objektivní zákonná lhůta k notifikaci uvedená 

v § 428 odst. 1 písm. c) ObchZ. Zákonný text jasně stanoví, že kupující může skrytou 

vadu notifikovat nejpozději do dvou let od okamžiku, kdy bylo zboží dodáno, popř. kdy 

došlo do místa určení stanoveného ve smlouvě, přičemž u vad, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, platí záruční doba. „Jestliže by tedy skrytá vada byla odhalena za rok 

po dodání zboží a na tuto vadu by se vztahovala záruka šestiměsíční, bylo by možno 

opožděnou notifikaci namítnout, přestože by bylo evidentní, že šlo o vadu výrobní, která 

existovala již v době dodání. Toto řešení není přijatelné, avšak zákonný text k němu 

jasně vede (slova: „ platí místo této lhůty záruční doba“).“  Prof. I. Pelikánové dále 

uvádí, že by se soudy měly přiklánět k výkladu, který v tomto případě nebude zcela 

v souladu s doslovným výkladem citovaného ustanovení, a to že by k námitce pozdní 

notifikace neměly přihlížet, nýbrž považovat takovou notifikaci, byť učiněnou po 
                                                 
 

122 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 107-8. 
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uplynutí záruční doby (avšak v rámci doby zákonné), za včas podanou. Sama však 

vyjadřuje skepsi k tomu, že tak soudy budou činit.123  

Dle mého soudu nelze nastíněné řešení přijmout bez dalšího. Obchodní zákoník 

je postaven na principu autonomie vůle smluvních stran ve vyšší míře než zákoník 

občanský. Při uplatnění pouze tohoto hlediska by bylo možné tvrdit, že je zákonná 

úprava zcela v souladu s touto základní soukromoprávní zásadou, která tvoří jeden ze 

základních pilířů obchodního zákoníku, neboť od ustanovení obchodního zákoníku, 

která se týkají odpovědnosti za vady při kupní smlouvě, se mohou smluvní strany 

relativně volně odchylovat. Nicméně s přihlédnutím k zásadě, že smlouvy se mají 

dodržovat (pacta sunt servanda) a tedy i řádně (bez vad) plnit, se dostáváme do jistého 

konfliktu, kdy nepoctivý prodávající může využít dispozitivní ustanovení k tomu, aby 

podstatně omezil, popř. dokonce vyloučil svoji odpovědnost za nikoli řádné plnění. Je 

tedy třeba zkoumat, jaký poměr těchto dvou kolidujících principů při řešení dané otázky 

zvolit. Dle mého soudu se totiž bez dalšího nelze ztotožnit s tím, že bude zákon 

vykládán ve prospěch kupujícího, aniž by byla podrobně prozkoumána konkrétní 

situace, v níž se smluvní strany nalézají, a automaticky tak upřednostnit zásadu pacta 

sunt servanda. Byť se to vždy nemusí jevit spravedlivé, není v zájmu právní jistoty 

možné při interpretaci právní normy, postupovat v přímém rozporu s jejím obsahem. 

Jak naznačila výše citovaná autorka, je obsah § 428 odst. 1 písm. c) ObchZ zřejmý, byť 

s ním nevyjadřuje souhlas a z tohoto důvodu navrhuje jeho interpretaci, která by byla 

dle mého názoru nepřijatelná, pokud by se stala bezvýhradným pravidlem. 

Na řešení uvedeného případu je třeba se podívat ze širšího pohledu. Ustanovení 

§ 425 ObchZ stanoví, že prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, jestliže ji zboží mělo 

v době přechodu nebezpečí škody, popř. i jestliže vznikla později, pokud byla 

způsobena porušením jeho povinnosti. Notifikace takové vady je omezena ustanovením 

§ 428 ObchZ, a to z obdobných důvodů, pro něž existuje institut promlčení, neboť 

pokud by se tohoto ustanovení mohl kupující domáhat kdykoliv a soud by byl povinen 

právu kupujícího i po uplynutí značné doby poskytnout jeho právu ochranu, resp. by 

nemohl přihlédnout k námitce opožděné notifikace podané prodávajícím, mohlo by 

                                                 
 

123 Autorka navrhuje, aby strany do smlouvy v takových případech pojaly klauzuli následujícího znění: 
„Záruční odpovědnost neomezuje odpovědnost zákonnou.“  
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v daném případě dojít k významnému zásahu do právní jistoty. Zejména z důkazního 

hlediska by docházelo ke komplikovaným sporům narušujícím právní jistotu mezi 

smluvními stranami. Tímto ustanovením je dána § 428 odst. 1 písm. c) ObchZ 

objektivní zákonná doba pro notifikaci vad a považuji za samozřejmé, že by kupující 

měl při nakládání se koupenou věcí v této lhůtě postupovat náležitě a s odbornou péčí, 

jak mu § 428 odst. 1 písm. c) ObchZ ukládá tak, aby skryté vady objevil. Aby tedy 

kupující mohl vady bez nebezpečí, že kupující podá námitku nikoliv včasné notifikace, 

vytknout, požaduje po něm zákon v rámci této lhůty vyšší míru pozornosti.   

Toto vše muselo být řečeno, aby bylo možno přistoupit jádru řešení výše 

nastíněného problému. Pokud tedy skutečně dojde k tomu, že strany sjednají záruční 

lhůtu kratší, než je dvouroční lhůta k notifikaci vad, domnívám se, že by měl soud 

primárně vycházet s ujednání, které bylo učiněno mezi smluvními stranami stran 

záruční doby. Neměl by tak však postupovat zcela mechanicky, nýbrž by měl posoudit, 

zda takové ujednání je hodno právní ochrany v souladu se zásadou poctivosti 

v obchodním styku, popř. není dokonce v rozporu s dobrými mravy neplatné. Jak bylo 

řečeno v předchozím odstavci, požaduje zákon po kupujícím po jistou dobu vyšší míru 

opatrnosti ve vztahu k nakládání s koupeným zbožím, aby vadu objevil. Domnívám se, 

že toto ustanovení lze bez dalších analýz považovat souladné se zásadou vigilantibus 

iura. Platnost ustanovení o sjednání délky záruční doby, popř. uvážení, zda je takové 

ujednání hodno právní ochrany, by měl soud posuzovat dle povahy daného zboží, resp. 

zda kupující měl vůbec možnost vadu, za níž by dle zákonné odpovědnosti za vady nesl 

prodávající odpovědnost, ve sjednané lhůtě při vynaložení odborné péče objevit. Pokud 

takovou možnost měl, nevidím důvod, proč by soud měl ujednání o délce záruční doby 

jakkoli zpochybňovat. Představíme-li si však opačný extrém, kdy je odpovědnost 

prodávajícího za vady úplně vyloučena tím, že strany vyloučily úpravu obchodního 

zákoníku úplně, přičemž nestanovily vlastní konstrukci odpovědnosti prodávajícího, 

bylo by možné takové ustanovení za jistých okolností považovat dle mého soudu za 

neplatné pro rozpor s dobrými mravy (k tomu blíže viz část 3 této práce). Taková 

aplikace předmětného ustanovení se dle mého názoru nedostává to rozporu s textem 

zákona a nezasahuje tak do právní jistoty osob, které do obchodněprávních vztahů 

vstupují. 
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Minimálním požadavkem na platnost úkonu stanovícího záruční odpovědnost je 

u v souladu s § 429 odst. 2 ObchZ vyznačení délky záruční doby nebo trvanlivosti či 

použitelnosti daného zboží. Tato náležitost musí být splněna vždy.124  Tímto úkonem 

může být smlouva, jednostranné prohlášení prodávajícího nebo vyznačení na obalu.   

Pokud nastane případ, kdy se doba na obalu bude lišit od doby stanovené ve 

smlouvě či prohlášení prodávajícího, bude rozhodná doba ve smlouvě nebo prohlášení. 

Složitější situace nastane, jestliže je záruční doba jak obsahem smlouvy, tak i 

jednostranného prohlášení prodávajícího. Vzhledem ke smyslu institutu odpovědnosti 

za vady obecně, který je jednoznačně dán ve prospěch kupujícího, neboť právě kupující 

má právo na řádné plnění, se přikláním k tomu, že by měla být v takovém případě 

preferována pro kupujícího výhodnější úprava. A to mj. i proto, že obsah záruky 

zpravidla stanoví prodávající, byť má kupující v rámci smluvní volnosti možnost její 

obsah ovlivnit, pokud nejde o jednostranné prohlášení, avšak tehdy je nemusí 

přijmout.125 Pokud tedy ze smluvní záruky plynou povinnosti zejména prodávajícímu, 

přičemž převážně on její obsah stanoví, nelze spravedlivě po kupujícím požadovat, aby 

chyby, které se prodávající dopustí při formulaci záruky, nesl právě on. Lze uvažovat i o 

tom, že by oba úkony mohly být považovány pro neurčitost za neplatné, přičemž by 

potom bylo nutné aplikovat zákonná ustanovení. Pokud by však vyšlo najevo, že 

prohlášení bylo učiněno před uzavřením smlouvy jako takové, pochopitelně by se 

k takovému prohlášení nepřihlíželo, neboť by se považovalo za nahrazené příslušnými 

ustanoveními smlouvy. 

Uvedený případ řeší nový občanský zákoník výslovně v § 2114, a to tak, že 

pokud se délka záruční doby ve smlouvě a v prohlášení o záruce liší, použije se záruční 

doba delší. V tomto lze tedy nepochybně považovat úpravu nového kodexu za 

významný posun vpřed. 

                                                 
 

124 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1020. 
125 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 108: 
„Jednostranný právní úkon může být nezbytnou podmínkou pro vznik právního vztahu, závazek však 
nemůže vzniknout bez souhlasu (alespoň konkludentního nebo mlčky daného) druhé strany, to by 
odporovalo základním principům soukromého práva, zejména principu rovnosti stran a nemožnosti vnutit 
vůli jednou stranou druhé.“  
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Počátek plynutí záruční doby je obecně závislý na dodání, resp. odevzdání zboží 

kupujícímu, pokud smlouva nebo záruční prohlášení nestanoví jinak. Odlišný počátek 

počátku doby běhu této lhůty je stanoven pro případy, kdy je prodávající povinen zboží 

odeslat, přičemž v tomto případě je rozhodný okamžik dojití zboží do místa určení. 

Ustanovení § 2115 NOZ upravuje podrobněji počátek běhu záruční doby potud, že má-

li koupenou věc uvést do provozu126 subjekt odlišný od prodávajícího a kupující 

objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci, běží záruční doba 

ode dne uvedení do provozu, byla-li zároveň kupujícím poskytnuta řádná součinnost. 

Tento další způsob určení běhu záruční doby byl převzat z § 621 ObčZ. Textaci 

podmínky aplikace tohoto ustanovení: „pokud kupující objednal uvedení do provozu 

nejpozději do tří týdnů od převzetí“ nepovažuji za příliš šťastnou, neboť může 

vzbuzovat pochybnosti, zda má kupující povinnost provést do tří týdnů pouze 

objednávku uvedení do provozu, přičemž samo uvedení do provozu bude provedeno 

jindy, nebo zda do tří týdnů od převzetí věci kupujícím má dojít k uvedení do provozu 

jako takovému. Domnívám se, že druhé řešení je správné, a to proto, že extenzivní 

výklad tohoto ustanovení by mohl vést k tomu, že konec záruční doby by v některých 

případech mohl nastat dlouhou dobu poté, kdy byl prodávajícím předpokládán, resp. 

kupující by mohl toto ustanovení zneužít k tomu, že by formálně splnil podmínku 

včasné objednávky, avšak k samotnému uvedení do provozu by mohlo dojít až po 

uplynutí značné doby, kdy by kupř. již došlo k degradaci materiálu, jehož životnost je 

omezena. Účelem daného ustanovení jistě není poskytnout kupujícímu takto široké 

právo stanovit počátek běhu záruční doby, nýbrž umožnit mu, aby mohl řádně využít 

záruční dobu v její celé délce u věcí, kde je třeba provézt odbornou montáž přímo 

v místě, kde bude věc využívána. Předmětná formulace by mohla kupř. znít: „pokud 

bylo uvedení do provozu provedeno do tří týdnů od převzetí věci kupujícím.“ Dále 

považuji ve vztahu k prodávajícímu za spravedlivé, aby mu v takových případech bylo 

kupujícím oznámeno, zda vůbec, popř. kdy byla věc do provozu uvedena, neboť by 

vzhledem k poskytované záruce měl vědět, od kdy záruční odpovědnost trvá.     

                                                 
 

126 „Uvedením do provozu je třeba rozumět okamžik, od nějž již kupující může volně užívat věc k danému 
účelu a tím uspokojovat svou potřebu.“ Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: 
LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1844. 
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S uvedenými způsoby stanovení počátku běhu záruční doby lze jinak zcela 

souhlasit, neboť vzhledem k jejímu smyslu, kterým je stanovení doby, během níž může 

kupující vytknout vady prodávajícímu, si lze jen těžko představit, že by záruční doba 

začala běžet ještě před tím, než by kupující měl možnost věc užívat a tedy zjistit, zda 

předmět koupě vykazuje vady či nikoli. V praxi jsem se u kupní smlouvy dosud 

nesetkal s tím, že by smluvní strany ujednaly počátek běhu záruční doby odlišně od 

zákona. Poměrně častým jevem je sjednání záruční doby jiným způsobem u smlouvy o 

dílo v případě, že je dílo prováděno v rámci subdodávky pro generálního zhotovitele, 

který je sám smluvně zavázán investorovi. V takových případech často obsahuje 

smlouva o subdodávce počátek jejího běhu vázaný buď na kolaudaci stavby, nebo na 

předání díla investorovi.            

Pokud jde o stavení běhu záruční doby, neběží záruční doba, pokud kupující 

nemůže užívat zboží pro vady, za něž odpovídá prodávající, a to v souladu s § 430 

ObchZ. „Toto ustanovení vychází ze zásady, že záruční doba má odpovídat době, po 

kterou mohl kupující zboží užívat.“ 127 „V této souvislosti se nabízí další otázka: 

v důsledku vady nebude moci kupující zboží užívat, avšak nenotifikuje vady 

prodávajícímu. Stavení lhůty v této situaci nelze připustit, protože by lhůta nemohla 

nikdy skončit. Je proto třeba interpretací doplnit, že stavení lhůty nastává jenom za 

předpokladu, že vady byly včas oznámeny prodávajícímu a práva z odpovědnosti byla 

řádně uplatněna.“  128 S uvedeným závěrem lze dle mého názoru souhlasit. Tuto 

skutečnost dokonce zákonodárce zohlednil v textaci § 627 ObčZ, kde výslovně uvádí: 

„Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení 

opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.“ Tato úprava je však ve 

vztahu k prodávajícímu přísnější potud, že se záruční doba staví vždy a nikoli pouze 

v situacích, kdy nelze věc pro vadu užívat.   

Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení obdobné povahy nalezneme 

v občanském zákoníku pouze stran prodeje zboží v obchodě v § 627 (viz výše), lze 

kupujícímu v rámci běžné kupní smlouvy uzavřené v režimu občanského zákoníku 

doporučit, aby zakotvil úpravu inspirovanou těmito ustanoveními přímo do smlouvy. 
                                                 
 

127 Tomsa, M. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. Obchodní zákoník. Komentář. 12.vydání . Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 1021. 
128 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 111. 
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Nový občanský zákoník řeší stavení doby k uplatnění vad, resp. záruční doby v § 1922 

odst. 2, přičemž přejímá kombinaci obou zmíněných konstrukcí, kdy sice podmiňuje 

stavení této doby vytknutím vady, ale zároveň stanoví podmínku, že se musí jednat o 

vadu, pro níž není možné věc užívat. Takové řešení považuji za vyvážené.  

Prodávající za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, neodpovídá, jestliže 

tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a 

nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. 

Jedná se o liberační důvod, kterým se za kumulativního splnění uvedených podmínek 

prodávající zbaví záruční odpovědnosti. Těmito podmínkami jsou jednak okolnosti, 

které nemají příčinu v chování prodávajícího, a jednak musí jít zároveň o vnější událost, 

kam spadají nahodilé události (povodeň, požár, etc.) a chování třetích osob.    

Ustanovení § 432 ObchZ má povahu odkazovacího ustanovení, které stanoví, že 

na záruční odpovědnost se rovněž uplatní § 426 až 428 a § 436 až 441 ObchZ. 

 

4.2.3 Specifika odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě 
Jak již bylo během výkladu několikráte zmíněno, úprava odpovědnosti za vady 

je úpravou roztříštěnou. V předešlých subkapitolách této práce týkajících se třídění 

odpovědnosti za vady na zákonnou odpovědnost za vady a odpovědnost záruční bylo 

pojednáno o odpovědnosti při kupní smlouvě dle obchodního zákoníku a odpovědnosti, 

jež se vztahuje ke smlouvě kupní v rámci zákoníku občanského, a to včetně nového 

občanského zákoníku, ovšem bez specifik, která obsahují ustanovení o prodeji zboží 

v obchodě. Tato oblast byla v rámci tohoto třídění z důvodu přehlednosti výkladu a své 

specifické povahy vyjmuta a bude o ní pojednáno nyní. 

S ohledem na skutečnost, že jedním z cílů této práce je srovnání úprav 

odpovědnosti za vady v právu občanském a obchodním, pokládám za vhodné oblast 

odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě takto oddělit, neboť na ni lze hledět 

jako na jakýsi průsečík mezi občanskoprávními vztahy a vztahy obchodněprávními. 

Toto obecné a velmi zjednodušující konstatování lze dovodit z povahy subjektů, které 

se v těchto vztazích vyskytují, neboť vždy musí jít o podnikatele, který prodává věc při 

své podnikatelské činnosti na straně jedné a spotřebitele jako kupujícího na straně 

druhé. Z § 612 občanského zákoníku lze tuto skutečnost dovodit, nicméně se formulace 
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tohoto ustanovení věnuje pouze povaze osoby prodávajícího, resp. toho, že se musí 

jednat o fyzickou či právnickou osobu, podnikatele, který prodává zboží v rámci své 

podnikatelské činnosti a již neuvádí, jaké postavení by měl mít kupující. Skutečnost, že 

se ustanovení týkající se prodeje zboží v obchodě netýká kupujícího, který je podnikatel 

a uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, nelze dovodit z tohoto ustanovení 

samého, ale spíše ze systematického výkladu, kdy vztahy mezi podnikateli upravuje 

obchodní zákoník. Oproti § 612 ObčZ došlo v § 2158 NOZ k upřesnění textace toho, na 

které vztahy se bude aplikovat režim prodeje zboží v obchodě. Tato ustanovení se 

výslovně dle nové právní úpravy nevztáhnou na podnikatele jako kupujícího, který 

uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. Takové doplnění dle mého názoru 

může přispět k snažšímu pochopení významu tohoto ustanovení laickou veřejností. 

Kupní smlouva o prodeji zboží v obchodě je typickým příkladem spotřebitelské 

smlouvy129, která se od běžných občanskoprávních vztahů liší zejména rozsáhlou 

regulací omezující smluvní volnost jejích subjektů za účelem ochrany slabší smluvní 

strany. 130 „Ve svém celku je tato úprava kategoričtější v úpravě práv a povinností vůči 

prodávajícímu a favorizující vůči kupujícímu. Naznačení rozklížení smluvní rovnováhy 

je nutno chápat jako snahu vyrovnat legislativní cestou faktickou nerovnováhu 

vznikající při kupní smlouvě. Na jedné straně kontraktu stojí profesionální obchodník, 

zatímco na straně kupujícího nejde o obchod, nýbrž o nabytí předmětu uspokojení 

vlastní potřeby kupujícího.“131 

Kromě příslušných ustanovení občanského zákoníku se na tyto vztahy aplikuje i 

zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,132 jako speciální právní úprava 

k občanskému zákoníku. Tento zákon, jakož i příslušná ustanovení občanského 

zákoníku, jsou výrazně ovlivněna zejména komunitárním právem, které se ochraně 

spotřebitele systematicky věnuje. V tomto kontextu jsou důležité především směrnice č. 

199/44 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží, 

                                                 
 

129 Srov. § 51 a násl. ObčZ 
130 Pelikánová, I. Obchodní právo, 4. díl, Praha: ASPI, 2009, s.65: Právo na ochranu spotřebitele se ve 
vyspělých zemích konstituuje v šedesátých letech minulého století (abstrahujeme-li od historických 
předchůdců ochrany). Jeho smysl je spatřován ve vytvoření souboru preventivních opatření, která mají 
předcházet zneužitím ze strany profesionálů. 
131 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1799. 
132 Dalšími významným předpisem je kupř. zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 
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směrnice č. 2000/31 o elektronickém obchodu, směrnice č. 92/1959 o všeobecné 

bezpečnosti výrobků, směrnice č. 85/374 o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku, směrnice č. 87/357 o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost 

spotřebitele tím, že vypadají jinak, než jaké ve skutečnosti jsou, atd. 

Spotřebitelem zákon o ochraně spotřebitele rozumí fyzickou osobu, která 

nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito 

výrobky nebo službami. Podnikatelem je naproti tomu osoba, která splňuje předpoklady 

uvedené § 2 odst. 2 ObchZ. 

Z hlediska právní povahy lze prodejem zboží v obchodě rozumět jakousi 

generální ofertu, kterou obchodník vybízí kupující, aby s ním uzavřeli kupní smlouvu 

ohledně zboží, které kupující svým výběrem specifikuje. 

Pojem „prodeje zboží v obchodě“ však není zdaleka tak úzký, jak by mohlo za 

použité pouhého jazykového výkladu tohoto slovního spojení zdát, neboť se netýká 

pouze prodejů realizovaných na místech, které se v běžné řeči nazývají obchodem. 

Problematickým je již sám pojem zboží, jehož legální definice zcela v občanském 

zákoníku absentuje. Nejbližší předpis, který pojem zboží upravuje, je obchodní zákoník, 

který v § 409 stanoví, že se jedná o věc movitou. Nejedná se však o jediný další předpis, 

který tento pojem používá. Pojem zboží se dále objevuje v zákoně o ochraně 

spotřebitele a v zákoně o dani z přidané hodnoty (zák. č. 222/1992 Sb.). Zákon o 

ochraně spotřebitele bližší definici nepodává, avšak zákon o dani z přidané v § 2 ods. 2 

písm. a) definuje zboží jako věci movité včetně tepelné a elektrické energie, plynu a 

vody, přičemž za zboží nelze považovat peníze. Pojem zboží nezůstal nepovšimnut ani 

právem komunitárním, když Směrnice 1999/44/ES v čl. I odst. 2 stanoví, že spotřebním 

zbožím se až na určité výjimky rozumí věci hmotné movité. Na základě právě 

uvedených skutečností lze tvrdit, že zbožím je třeba rozumět především věci movité. 

Takový výklad ostatně potvrzuje např. i § 1030 ABGB, který v souvislosti se zbožím 

hovoří o věcech, které lze koupit pouze v krámě. V rozporu s právě uvedeným je závěr 

Nejvyššího soudu ČR133, který považuje za zboží i byt, popř. nebytový prostor. 

Vzhledem k absenci zvláštní ochrany spotřebitelů při koupi bytů či nebytových prostor 

                                                 
 

133 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Odo 1314/2005 ze dne 27.07.2006 (www.nsoud.cz); nebo též 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 28 Cdo 2777/2006 ze dne 22.8.2007 (www.nsoud.cz) 
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však je třeba závěr Nejvyššího soudu, byť ne zcela tradiční, uvítat. Bylo by totiž zcela 

absurdní, pokud by na hračku koupenou v obchodě spotřebitelem byla poskytnuta 

záruční doba dvou let, přičemž na byt by bylo možné poskytnout záruku kratší. Tento 

závěr však lze přijmout pouze stran definice zboží ve smyslu § 612 a násl. ObčZ.   

Nutno podotknout, že ačkoli pojem zboží v praxi činí problémy, neobsahuje jeho 

definici ani nový občanský zákoník.  

 

 4.2.3.1 Rozpor s kupní smlouvou 

Pro zvláštní úpravu prodeje v obchodě je charakteristické, že je ve srovnání s 

obecnou úpravou kupní smlouvy posíleno právní postavení kupujícího tím, že je 

zpřísněna odpovědnost prodávajcího za vady předmětu koupě. 

Na prodej zboží v obchodě se dle § 612 ObčZ (§ 2158 NOZ) užijí kromě 

obecných ustanovení o kupní smlouvě též § 613 až 627 ObčZ (§ 2158 až 2174 NOZ). 

Ustanovení § 616 ObčZ (§ 2161 NOZ) lze přitom označit jako úpravu zákonné 

odpovědnosti za vady a § 619 až 622 ObčZ ( § 2168 až 2169 NOZ) jako odpovědnosti 

záruční, která ovšem má opět zákonnou povahu, kterou lze ve prospěch kupujícího 

smluvně modifikovat.134  

Nelze dle mého názoru souhlasit s následujícím tvrzením „Jelikož prodej zboží 

v obchodě a úprava práv z odpovědnosti za vady obzvláště jsou pojaty značně 

samostatně - a to vyčerpávajícím způsobem, nevyvstává potřeba uchylovat se 

subsidiárně k obecnějším normám.“135 Byť je pravdou, že úprava odpovědnosti za vady 

týkající se prodeje zboží v obchodě je velmi podrobná, není jistě všeobsáhlá. 

Kupříkladu zde nenalezneme ustanovení týkající se nákladů vzniklých v souvislosti 

s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, přičemž i k jejich uplatnění má nepochybně 

kupující, na něhož zmíněná úprava dopadá v případě oprávněné reklamace, nárok. Další 

situace, kdy je nutné uchýlit se k subsidiárním ustanovením zákona, lze nalézt 

v judikatuře: „Jelikož speciální úprava odpovědnosti za vady nepamatuje na případy, 

kdy prodávající ujistil kupujícího při prodeji v obchodě, že věc má určité vlastnosti a 

                                                 
 

134 Bryxová, V. Uplatňování nároků z odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě. Právní rádce. 
2009, č. 4 
135 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1846. 



59 
 
 

toto ujištění se ukáže nepravdivým, je nutné aplikovat obecné ustanovení § 597 odst. 2 

obč. zák. o odpovědnosti za vady, které odpovědnost za vady spojenou s uvedenou 

skutkovou podstatou výslovně upravuje, a podle něhož, ujistil-li prodávající kupujícího, 

že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá 

žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým, má kupující právo odstoupit od 

smlouvy.“  136 Přinejmenším v tomto směru je tedy nutné přijmout závěr, že obecná 

ustanovení stran odpovědnosti za vady bude nutno v určitých situacích aplikovat.   

Ustanovení § 616 odst. 1 ObčZ činí prodávajícího odpovědným za to, že 

prodávaná věc je v době převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je 

bez vad. Odpovědnost prodávajícího za řádné plnění kupujícímu je pojmově širší, než 

odpovědnost za vady, jak jsme o ní hovořili dosud. Tato skutečnost plyne nejen z textu 

tohoto odstavce, když je zde explicitně vyjádřeno, že prodávající odpovídá zejména za 

vady (tedy nikoli jenom), ale rovněž z odstavce druhého, kde je podrobně vymezen 

obsah tohoto pojmu. Shodou s kupní smlouvou je tak třeba rozumět, nestanoví-li zákon 

jinak, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, 

prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi 

prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového 

druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím 

množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci 

uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin137 musí být vyznačeno datum 

minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum 

použitelnosti (tzv. expirační doba). Stanovení toho, co se rozumí shodou s kupní 

smlouvou, přejal nový občanský zákoník v § 2161. 

Gramatický výklad definice shody s kupní smlouvou vede k závěru, že pod toto 

ustanovení spadají i vady zjevné. To potvrzuje i judikatura: „Z hlediska odpovědnosti 

prodávajícího za vady tedy není rozhodující, zda vada prodané věci má povahu vady 

                                                 
 

136 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 770/2006 ze dne 29.7.2008 (www.nsoud.cz); rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 53/2001 ze dne 21. 1. 2002 (www.nsoud.cz); rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn. 33 Odo 627/2002 ze dne 24. 10. 2002 (www.nsoud.cz) 
137  Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, rozumí potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo 
upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky; za potravinu 
se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji 
spotřebiteli za účelem konzumace. 
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zjevné nebo skryté.“138 Citaci tohoto judikátu lze nalézt i v soudobé literatuře.139 Dle 

mého soudu však je takový závěr neudržitelný, neboť nevidím jediný racionální důvod, 

proč by po kupujícím v rámci vztahů vzniklých při prodeji zboží v obchodě nebylo lze 

spravedlivě požadovat, aby si předmět koupě řádně prohlédl, a to i s ohledem na 

skutečnost, že tato úprava dopadá na straně kupujícího typicky na spotřebitele, kterému 

poskytuje právní řád značnou ochranu. Je pravdou, že prohlídka předmětu koupě 

nemusí být v určitých případech zcela jednoduchá, a to obzvláště tehdy, je-li zboží 

zabaleno, avšak i takové situace jsou řešitelné, neboť kupující má právo požadovat 

v souladu s § 15 odst. 1 ZoS, popř. s § 2162 NOZ, aby mu prodávající zboží předvedl. 

Ustanovení § 616 ObčZ úzce navazuje na některá další ustanovení, která pro 

ochranu kupujícího stanoví zákon o ochraně spotřebitele.  

Ustanovení § 3 ZoS tak stanoví, že je prodávající povinen: 

− prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit 

spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, 

− prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, 

pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů 

anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo 

uváděna, v jakosti obvyklé, 

− prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s 

cenovými předpisy140 a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb 

správně účtovat. 

Prodávající má dále vůči kupujícímu dle § 9 ZoS informační povinnost. 

V souladu s tímto ustanovením je prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o 

vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu 

použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo 

údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s 

ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen 

zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly 

                                                 
 

138 R 22/1983 
139 Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář, díl II. 2. 
vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 
140 zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 
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srozumitelné. V tomto ustanovení se projevuje koncepce objektivní odpovědnosti 

prodávajícího s omezenou možností liberace. Prodávající se tak nemůže odpovědnosti 

zbavit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl 

výrobce, dovozce nebo dodavatel. Prodávajícího v roli obchodníka je třeba považovat 

za profesionála, který je povinen si opatřit veškeré informace o zboží, jež prodává a 

rovněž po něm lze požadovat vysokou míru opatrnosti při výběru svých obchodních 

partnerů. Jediným liberačním důvodem, kdy se prodávající může zprostit odpovědnosti 

za škodu způsobenou porušením informační povinnosti, je existence zřejmých nebo 

obecně známých skutečností. 

Povinnost prodávajícího informovat kupujícího se však netýká pouze výrobků či 

služeb jako takových ale i způsobu, jakým případný rozpor s kupní smlouvou 

reklamovat. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, 

podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně 

podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci 

uplatnit, a o provádění záručních oprav. Taková povinnost je stanovena v § 13 ZoS. 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, je prodávající o tomto 

povinen kupujícího informovat dokonce v záručním listu dle § 620 ost. 4 ObčZ (§ 2166 

NOZ). Otázku může vyvolávat, co si představit pod formulací „pokud je to s ohledem 

na poskytovanou záruku potřebné“. Dle mého názoru bude mít prodávající povinnost 

informovat kupujícího v záručním listě tehdy, jestliže by neprovedení reklamace nebo 

neuplatněné práva z odpovědnosti za vady u soudu výrazněji zasáhlo do majetkové 

sféry průměrného kupujícího. Tam, kde by došlo pouze k nepatrnému zásahu do 

majetkové sféry průměrného kupujícího, bude dle mého názoru postačovat, když 

zveřejní písemně informace týkající se reklamace na viditelném místě v provozovně, 

kam má kupující přístup a možnost se s nimi seznámit, popř. na svých webových 

stránkách. Nutné bude rovněž poskytnout kupujícímu informace ohledně věcí, při 

jejichž používání bude třeba zachovávat zvláštní pravidla.  

V této souvislosti může vyvstat otázka, zda porušení informačních povinností je 

vadou či nikoli. Dle mého názoru se jistě jedná o specifickou zákonnou povinnost 

prodávajícího, která by měla být splněna spolu s plněním, resp. dodávkou zboží jako 

takovou. O samotné plnění se však nejedná. Neznamená to však, že by porušení 

informační povinnosti nemohlo mít kromě důsledků v oblasti práva veřejného v podobě 
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sankcí, které lze uložit dle zákona o ochraně spotřebitele, důsledky soukromoprávní. 

Neinformuje-li totiž prodávající kupujícího řádně o zákonem požadovaných 

skutečnostech, nevzniká sice prodávajícímu stran tohoto odpovědnost za vady, ale zcela 

jistě odpovídá za škodu, která v souvislosti neposkytnutím příslušné informace vznikla. 

To může mít dle mého soudu poměrně zásadní význam ohledně odškodnění kupujícího 

za vady, protože byť platí, že práva z vad nelze uplatňovat na základě jiného právního 

důvodu, jak bude pojednáno v kapitole 6. této práce a nelze se jich proto domoci 

prostřednictvím institutu náhrady škody, bylo by možné, aby v určitých případech 

dosáhl kupující kompenzace vad z titulu náhrady škody, která vznikla jeho 

nedostatečnou informovaností ohledně podmínek a způsobu uplatnění odpovědnosti za 

vady. Typicky by mohlo dojít k situaci, kdy by kupující uplatnil vady po uplynutí 

záruční doby, nesprávným způsobem či u nesprávného subjektu. Pokud by o těchto 

skutečnostech kupující nebyl řádně informován, mohl by prodávající odpovídat dle 

mého názoru za tím vzniklou škodu.     

Aby nedošlo ze strany kupujícího k omylu při výběru zboží a aby zároveň měl 

kupující jistotu, že jakost konkrétního výrobku odpovídá jeho požadavkům, požaduje 

zákon po prodávajícím, aby zajistil, že jeho výrobky budou přímo, viditelně a 

srozumitelně označeny: 

− názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji 

o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji 

potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití, 

− údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, 

které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají, 

− údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s 

výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování 

nepodléhají. 

Rozsah zákonné odpovědnosti za vady141 je dále vymezen co do doby vzniku 

vady v § 616 odst. 4 ObčZ (§ 2161 odst. 2 NOZ). Tato odpovědnost se obdobně jako u 

                                                 
 

141 „Nedochází k pokusu o konstrukci nového druhu odpovědnosti (jakési svébytné odpovědnosti za 
rozpor s kupní smlouvou), nýbrž odpovědnostní vztah je subsumován pod odpovědnost za vady.“ Eliáš, K. 
a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1824. 
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obecné zákonné odpovědnosti za vady vztahuje na ty vady, které měla věc v době jejího 

převzetí. Jak již ale bylo uvedeno výše, zde se odpovědnost netýká pouze vad, nýbrž jde 

o to, aby věc v této době byla ve shodě s kupní smlouvou. Jestliže věc ve shodě s kupní 

smlouvou není, jedná se o rozpor s kupní smlouvou a kupujícímu vznikají nároky z toho 

plynoucí. Oproti obchodněprávní úpravě ale i úpravě obecné občanskoprávní, lze za 

významný rozdíl navíc považovat skutečnost, že se zde konkrétní práva kupujícího 

neodvozují pouze z existence projevů vad na zboží v konkrétním okamžiku doby plnění, 

tedy při převzetí věci kupujícím, ale i ze všech dalších projevů rozporu s kupní 

smlouvou, které se na předmětu převodu projeví do šesti měsíců po jeho převzetí. 

Zákon v této souvislosti stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že se tyto následné 

projevy (projevy po převzetí věci) považují za nedostatky, které měla věc již v době 

převzetí. 142 Taková konstrukce je velmi výhodná pro kupujícího, neboť ten nemusí 

prokazovat, že vada projevující se jako rozpor s kupní smlouvou šest měsíců po 

převzetí, byla na věci již v době převzetí. Tato skutečnost se tedy presumuje, dokud 

prodávající neprokáže opak, nebo neodporuje-li to povaze věci. 

Za rozpor s kupní smlouvou je tak třeba rozumět jakékoliv porušení povinnosti, 

kterou prodávajícímu ukládá § 616 v odst. 1 v návaznosti na odst. 2. „Jakýkoli 

nedostatek kvalitativní (nesprávná jakost či užitné vlastnosti) či kvantitativní (nesprávná 

hmotnost, míra, množství), stejně jako nevyhovění právním předpisům, konstituuje 

rozpor s kupní smlouvou. Nemá-li věc požadovanou, popisovanou, očekávanou či 

obvyklou jakost, množství, míru a hmotnost, vzniká odpovědnost prodávajícího za tento 

nesoulad.“143 

Záruční odpovědnost je ve vztahu k prodeji zboží v obchodě upravena v § 619 a 

násl. ObčZ (§ 2165 a násl NOZ). Koncepce zvolená pro úpravu této odpovědnosti má 

zákonnou povahu, která může být modifikována smluvně ve prospěch kupujícího, a to 

kupř. prodloužením doby jejího trvání. Na rozdíl od zákonné odpovědnosti za vady se 

týká pouze těch vad, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci 

v záruční době. Záruční odpovědnost doplňuje zákonnou odpovědnost za vady a 

                                                 
 

142 § 616 odst. 4 ObčZ: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí 
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud 
se neprokáže opak. 
143 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1824. 



64 
 
 

nemůže ji nahradit, a to oproti úpravě obchodněprávní, kde lze zákonnou odpovědnost 

za vady zcela s ohledem na dispozitivní povahu právních norem vyloučit, popř. kde má 

záruční odpovědnost ve smyslu § 425 odst. 1. ObchZ poslední věty přednost. 

 Záruční odpovědnost je pro kupujícího výhodná i co do prokazování existence 

vady. „Právní úprava prodeje zboží v obchodě v občanském zákoníku (jeho § 619 odst. 

1) stanoví záruční odpovědnost prodávajícího za vady, které se projeví jako rozpor s 

kupní smlouvou a vyskytnou se dodatečně po převzetí věci ve dvouleté záruční době, 

přičemž u nich není třeba prokazovat jejich existenci v době prodeje.“144 

Záruční odpovědnost se nedotýká těch věcí, které se rychle kazí a věcí 

použitých. 

Ustanovení § 620 odst. 1 ObčZ stanoví minimální délku trvání záruční doby, 

která činí 24 měsíců. Takto stanovená doba je obecná, přičemž ve vztahu k určitým 

typům výrobků zákon upravuje délku záruční doby zvláštním způsobem, a to s ohledem 

na jejich specifickou povahu, neboť z důvodu jejich zvláštních vlastností by v praxi 

nebylo možné dobu v délce 24 měsíců po prodávajícím požadovat. Jedná se o 

potravinářské zboží, kde je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv je tři týdny a u 

prodeje zvířat týdnů šest. Stanoví-li tak zvláštní předpis145, může být délka záruční doby 

závislá na délce lhůty k použití věci. Stran délky záruční doby neobsahuje nový 

občanský zákoník výčet jednotlivých odchylek, jak tomu činí občanský zákoník, nýbrž 

pouze odkazuje na skutečnost, že takovou odchylku může stanovit právní předpis, čímž 

se vyhýbá podrobnější kazuistice.  Zvláštní právní předpis rovněž může stanovit, že 

doba uvedená v § 620 odst. 1 ObčZ se prodlužuje, přičemž takové prodloužení se může 

týkat i jen některé součástky převáděné věci. 

Pokud se jedná o možnost spotřebitele vytknout vady dle nového občanského 

zákoníku ve dvouleté době od převzetí věci, stanoví toto oprávnění § 2165 NOZ. 

Objevily se jisté názory zpochybňující možnost kupujícího v této době vady uplatnit. 

Osobně se mi však žádné argumenty, které by tvrzení, že dvouletá záruka s nabytím 

účinnosti nového občanského zákoníku končila, nalézt nepodařilo. Domnívám se, že 

doba dvou let, v níž spotřebitel bude oprávněn reklamovat předmět koupě, bude 

                                                 
 

144 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2281/2008 ze dne 29.10.2010 
145 např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
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zachována, neboť to výslovně plyne ze zákonného textu, který je obsahově inspirován § 

619 odst. 1 ObčZ, o jehož výkladu nepanovaly jakékoli pochybnosti. 

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést 

do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne 

uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří 

týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. 

„Pokud kupující tyto podmínky nesplní, začne záruční doba běžet od převzetí věci. 

Počátek běhu záruční doby se tedy posouvá ke dni uvedení věci do provozu jen 

v případě, že kupující splnil povinnosti uvedené v druhé větě § 621 ObčZ.“ 146 Smyslem 

této úpravy běhu záruční doby je zájem na zachování délky záruční doby v těch 

případech, kdy je koupená věc technicky náročnějším výrobkem a její uvedení do 

provozu vyžaduje náročnější intervenci pověřené třetí osoby. Ustanovení o odkladu 

běhu záruční doby nabývá na významu tehdy, kdy se prodej věci a možnost tuto věc 

užívat neodehrává ve stejném časovém okamžiku. Plně se výhoda odloženého počátku 

běhu záruční doby projeví, jestliže jde o věci větší, těžší, neskladné kvůli svému 

technickému provedení.147 Jak již bylo uvedeno výše, ustanovení týkající se počátku 

běhu záruční doby v návaznosti na uvedení věci do provozu je v novém občanském 

zákoníku vloženo již do ustanovení, které se vztahují k prodeji movité věci, tudíž je lze 

aplikovat i na prodej zboží v obchodě, aniž by toto ustanovení muselo být v rámci 

prodeje zboží v obchodě znovu opakováno.   

Pokud o to kupující požádá, je prodávající povinen dle § 620 odst. 3 ObčZ (§ 

2166 odst. 1 NOZ) poskytnout záruku písemnou formou (tzv. záruční list). Záruční list 

musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho 

identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou 

osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu 

doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Dokladem, na jehož základě se 

může kupující v případě rozporu s kupní smlouvou domáhat nároků z odpovědnosti za 

tento rozpor, je buď záruční list, nebo doklad o zakoupení zboží. Na jeho základě by 

mělo být s určitostí prokázáno, že byl konkrétní výrobek zakoupen od konkrétního 
                                                 
 

146 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1614. 
147 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1844. 
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kupujícího. Nesplní-li prodávající svoji povinnost dle § 620 odst. 3 ObčZ, zakládá 

takové jednání odpovědnost za správní delikt ve smyslu § 24 odst. 7 písm. m) 

v návaznosti na § 15 odst. 2 ZoS a může být stižen pokutou ve výši až 1.000.000,- Kč.  

Takový doklad však dle mého názoru není pro reklamaci, popř. uplatnění vad u 

soudu nezbytný.148 Pokud by se prodávajícímu podařilo jiným věrohodným způsobem 

prokázat, že konkrétní věc od prodávajícího v daném čase zakoupil, bylo by to 

dostačující. Kupujícím však je nutno doporučit, aby si takový doklad vždy ponechali, 

neboť si tím mohou významně zjednodušit situaci při reklamaci vadného zboží. 

Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky 

dotčena. Toto pravidlo vychází ze zásady, že nikdo nemůže mít prospěch z vlastního 

protiprávního jednání. 

Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu delší záruční dobu, než stanoví 

zákon, a to na základě svého prohlášení v záručním listě. Pro dobu, jež přesahuje délku 

záruky stanovenou zákonem, je potom oprávněn stanovit zvláštní podmínky této 

záruky. Prodloužená záruka se tak nemusí týkat rozporu se smlouvou v plném rozsahu, 

nýbrž pouze některých vad. V tomto smyslu někteří autoři rozeznávají deklaratorní a 

konstitutivní záruční listy. Záruční list deklaratorní tedy jenom potvrzuje práva a 

povinnosti stanovené zákonem, oproti konstitutivnímu záručnímu listu, který 

jednostranným prohlášením prodávajícího zakládá nová práva a povinnosti nad 

zákonem stanovený rámec.149 „Smluvní záruka mnohdy nespočívá jen v prostém 

prodloužení doby zákonné záruky při zachování stejného obsahu. Oborové reklamační 

řády mohou např. podstatně rozšiřovat podmínky, za nichž lze uplatnit práva 

z odpovědnosti za vady, mohou také stanovit nevyvratitelné právní domněnky 

neodstranitelnosti určitých vad a zjednodušit posuzování místa, kde je kupující povinen 

uplatňovat práva z odpovědnosti za vady.“150 

 

                                                 
 

148 např. v interních databázích obchodů totiž lze často dohledat, kdy byla daná věc prodána a na základě 
svědecké výpovědi lze prokázat, že věc koupila konkrétní osoba 
149 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1842. 
150 R 22/83 



67 
 
 

4.2.4 Vyloučení odpovědnosti 
Prodávající za vady, které se na věci objeví, neodpovídá bezvýhradně. Právní 

předpisy uvádí případy, kdy kupující nemůže s úspěchem vady reklamovat.151 Jedná se 

především o situace, kdy prodávající plnil bez vad, tzn. že vada na věci vznikla až po 

předání věci, popř. přechodu nebezpečí. Vada tedy nebyla zapříčiněna porušením 

povinnosti prodávajícího, ani událostí, jež nastala před tímto předáním či přechodem 

nebezpečí. Po prodávajícím totiž nelze spravedlivě požadovat, aby odpovídal za vady, 

které způsobil sám kupující, třetí osoba nebo událost, která nastala po době plnění. 

Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž ani na opotřebení věci způsobené 

jejím obvyklým užíváním. Výslovně je toto pravidlo zakotveno v § 619 odst. 2 ObčZ (§ 

2167 NOZ). Osobně však tuto úpravu považuji za nadbytečnou, neboť tato skutečnost 

plyne per definitionem z odpovědnosti za vady.   

Ve smyslu § 596 ObčZ (§ 1916 NOZ) je prodávající povinen kupujícího při 

sjednávání kupní smlouvy (tedy ještě před tím, než byla kupní smlouva uzavřena) 

upozornit na všechny vady, o nichž ví (tzv. upozorňovací povinnost)152. Pokud tak učiní 

a kupující si při uzavírání kupní smlouvy vědom nedostatků, jež na věci váznou, nebude 

oprávněn proti prodávajícímu uplatňovat svá práva z odpovědnosti za vady, neboť 

plnění včetně těchto nedostatků bude přímo předmětem kupní smlouvy.153 Nebude tím 

však dotčena odpovědnost prodávajícího za jiné vady, na něž kupujícího neupozornil. 

„Podle doslovného výkladu tohoto ustanovení by nebylo rozhodné, že kupující se 

nemohl zjistit např. právní vadu nemovité věci z příslušné evidence nemovitostí, nýbrž 

by bylo směrodatné, že prodávající kupujícího na vady neupozornil (s výjimkou, když 

zcizitel výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoliv vad). Protože by se takový výklad 

dostal do rozporu s ustanovením § 500, jeví se jako přiměřenější účelu zákona zaujmout 

stanovisko, že § 596 není ve vztahu k § 500 speciální.“  154 K vztahu obou ustanovení 

zaujímám stejný postoj, neboť v opačném případě by § 500 ObčZ byl v příslušné části 
                                                 
 

151 kupř. § 616 odst. 3 ObčZ, § 623 ObčZ; 423 ObchZ, 431 ObchZ; § 2170 NOZ, § 2102 NOZ, § 2116 
NOZ, § 2167 NOZ, 2170 NOZ 
152 R 23/1970 - „Upozornění se musí týkat konkrétní vady.“ 
153 V případě ustanovení § 619 odst. 2 věty druhé ObčZ se principielně jedná o případ podobný, neboť 
kupující o vadách, pro něž byla věc za nižší cenu prodána, věděl. Sekundárním předmětem smlouvy byla 
tedy věc, jež měla vady, které byly předvídány.  

154 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1733. 
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ustanovením obsoletním.  Převod nemovitosti se uskutečňuje nejčastěji na základě 

kupní smlouvy, přičemž jako absolutní neobchod by se na něj § 596 ObčZ, popř. § 1916 

NOZ, vztahoval vždy. 

Obdobně § 424 ObchZ uvádí, že prodávající neodpovídá za ty vady zboží, o 

kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za 

nichž byla smlouva uzavřena, o nich vědět musel, ledaže by se vady týkaly vlastností 

zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy. Formulace vážící liberaci na vědomost 

kupujícího nebo na skutečnost, že vady mu musely být známy, bere v úvahu skutečnost, 

že tento subjektivní prvek je velmi obtížně prokazatelný. Stačí proto, jestliže prodávající 

prokáže, že o vadách nemohl kupující nevědět.155 Vyloučení odpovědnosti prodávajícího 

za vadu vázané na vědomost kupujícího o vadě předmětu kupní smlouvy obsahuje v § 

2170 i nový občanský zákoník. Byť je toto ustanovení obsaženo pouze v pododdíle, 

který se vztahuje na prodej zboží v obchodě, lze je dle mého názoru z povahy věci 

(kupující akceptoval jako předmět plnění věc s vadou) aplikovat i stran kupní smlouvy 

nespotřebitelného typu.  

Podobnost obchodněprávní i občanskoprávní úpravy je, že kupující nemůže 

logicky uplatňovat své nároky z vad, o nichž v době uzavření smlouvy věděl. Tyto 

nedostatky tudíž neměly povahu vady, nýbrž byly součástí plnění. 

Jestliže kupující použil podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, 

neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, 

jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí 

pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití. 

Ani v tomto případě by nebylo lze po prodávajícím spravedlivě požadovat, aby nesl 

odpovědnost za takové vady, neboť za splnění požadavku odborné péče při prohlídce 

zboží předaného kupujícím nemohl prodávající udělat více. V běžných případech, kdy 

např. dodavatele materiálu vybírá přímo prodávající, má také možnost využít 

dodavatele osvědčeného, u něhož je pravděpodobnost snížené kvality dodávky značně 

menší. Prodávající má v situacích, kdy si materiál opatřuje sám, možnost hojit se přímo 

na dodavateli, neboť je mezi nimi přímý smluvní vztah. Ve stručnosti lze k tomuto 

                                                 
 

155 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 84. 
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ustanovení dodat, že se vztahuje na případy, kdy zboží v době uzavření smlouvy ještě 

neexistuje a je zde tedy jistá podobnost se smlouvou o dílo.156 

Kromě případů uvedených v předchozím odstavci, jež logicky vyplývají 

z povahy věci, však zákon zná i situace specifické, kdy prodávající rovněž za vady 

neodpovídá. 

Pokud zcizitel přenechá věc „jak stojí a leží“, neodpovídá kupujícímu za vady. I 

zde se však uplatní princip, že ujistí-li zcizitel kupujícího, že věc má určité vlastnosti, 

nebo si kupující určité vlastnosti vymíní, odpovídá za to, že věc tyto vlastnosti mít bude. 

Takový koncept dle mého názoru plně odpovídá principu smluvní volnosti, kdy si 

strany právního vztahu i přes to, že si z jakéhokoliv důvodu nepřejí, aby kupující 

odpovídal za vady věci, což vyjádří klauzulí „jak stojí a leží“, mohou pro určité případy 

odpovědnost stanovit. Tento princip se může na první pohled jevit zcela jednoznačným, 

avšak v praxi tomu tak není. Pozornost budí otázka, zda tuto formulaci lze použít ve 

vztahu k jakémukoliv předmětu koupě. Běžně se lze totiž setkat se smlouvami např. na 

prodej nemovitosti, bytu či osobního automobilu, kdy je tato klauzule používána. Pokud 

bychom vycházeli pouze z gramatického výkladu § 501 ObčZ, bylo by možné dojít 

k závěru, že dané ustanovení je třeba vykládat extenzivně, neboť co do předmětu 

převodu nestanoví žádné omezení a lze je tedy použít neomezeně. Zabýváme-li se však 

účelem předmětného ustanovení a jeho historií, zjistíme, že se vztahovalo pouze na věci 

určené úhrnem. Již ABGB v § 930 stanovil, že „Odevzdají-li se věci úhrnkem, totiž tak 

jak stojí a leží, nebyvše počítány, měřeny a váženy, není ten, kdo je odevzdal, práv z 

vad, které se na nich shledají, leč by neměly některé vlastnosti, o níž byl neprávě 

předstíral, že ji mají, aneb kterou příjemce byl za výminku položil.“ Obdobně se 

k otázce aplikovatelnosti § 501 ObčZ staví i judikatura „Jde o ustanovení, které 

představuje zvláštní úpravu smluvní odpovědnosti za vady k věcem, které jsou ve 

smlouvě vymezeny úhrnně, tedy bez rozlišení věcí určených individuálně či druhově a 

bez ohledu na jejich jakost, množství a váhu („jak stojí a leží“), s nimiž se nakládá jako 

s celkem. Předmět smlouvy je v takovém případě vymezen nikoli údajem o jednotlivých 

konkrétních věcech, nýbrž za použití jiných údajů, např. uvedením místa, kde se 

nacházejí, a z povahy smlouvy vyplývá, že za vady tímto způsobem přenechaných věcí se 
                                                 
 

156 Srov. § 410 ObchZ 
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neodpovídá. … Umožnění převodu věcí určených individuálně nebo druhově s doložkou 

„jak stojí a leží“ by odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady 

prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl uplatnit svůj 

nárok z odpovědnosti za vady.“157 Právě přednesení argumenty dle mého názoru 

dostatečně osvětlili smysl a účel daného ustanovení a lze tedy uzavřít, že ustanovení § 

501 ObčZ je možné aplikovat pouze na věci určené úhrnem. V judikatuře se však lze 

setkat i s názorem opačným, kdy Nejvyšší soud rozhodoval stran odpovědnosti za vady 

věci týkající se koupě věci individuálně určené v leasingové smlouvě.158 Toto 

rozhodnutí je však ojedinělé a soud se v něm ani nepokusil o zdůvodnění svého 

stanoviska podrobnější argumentací, tudíž je nelze považovat za přesvědčivé. 

Ustanoví § 1918 NOZ rovněž potvrzuje výše uvedený závěr, když stanoví, že 

uvedený režim věci jak stojí a leží lze použít pouze u věcí určených úhrnkem. Zde je 

zcela zřejmá inspirace obecným občanským zákoníkem. 

 O vadách zjevných a vadách, které lze zjistit z katastru nemovitostí, za něž 

prodávající rovněž neodpovídá, již bylo pojednáno v jiné části této práci. 

 

4.3 Volba práva z odpovědnosti za vady 
Předmětem této kapitoly budou možnosti volby kupujícího mezi nároky, které 

mu z vadného plnění vznikají. Mezi tyto nároky náleží odstoupení od smlouvy, sleva 

z kupní ceny, odstranění právní vady věci a odstranění vady faktické, které zahrnuje 

opravu, doplnění či výměnu věci či její součásti.  

Pokud prodávající poruší svoji povinnost plnit řádně a vznikne mu odpovědnost 

za nikoli řádné plnění, je kupující oprávněn požadovat plnění, které vyplývá z některého 

z uvedených nároků. Kupující však nemá vždy všechny tyto nároky. Zákon totiž podle 

toho, zda se jedná o běžnou kupní smlouvu uzavřenou v režimu občanského práva, 

popř. v jeho rámci kupní smlouvu týkající se prodeje zboží v obchodě, nebo podle 

zákoníku obchodního, konstruuje různá pravidla, podle nichž je třeba v konkrétním 

případě s ohledem na povahu vady postupovat. 

                                                 
 

157  rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1430/2010 ze dne 29. února 2012 (www.nsoud.cz); viz též 
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1741/98 ze dne 12. prosinec 2000 a rozsudek Nejvyššího 
soudu sp. zn. 32 Odo 441/2003 ze dne 26. listopadu 2003 
158 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2066/2007 ze dne 28. ledna 2008 (www.nsoud.cz); 
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4.3.1 Občanský zákoník 
 

 4.3.1.1 Běžná kupní smlouva 

Obecnou úpravu možnosti výběru nároků z vad obsahuje § 507 ObčZ, který 

rozlišuje situace, kdy vadu nelze odstranit a nelze pro ni věc dohodnutým způsobem 

nebo řádně159 užívat (tyto dvě podmínky musí být splněny kumulativně) a situace 

ostatní. V případech spadající do první z uvedených kategorií má kupující možnost 

domáhat se zrušení smlouvy. Zrušením smlouvy měl zákonodárce dle mého názoru 

nepochybně na mysli odstoupení od smlouvy. Tuto skutečnost lze dovodit komparací 

s dalšími ustanoveními, které upravují možnosti výběru kupujícího mezi nároky 

z vad.160 Ostatně jiný způsob zániku závazku si v tomto případě ani nelze představit. 

Formulaci zrušení smlouvy však nepovažuji za vhodně zvolenou, neboť není dostatečně 

přesná, byť v praxi její výklad nečiní problém. Pro vyloučení jakýchkoliv diskuzí na 

toto téma měl zákonodárce zvolit pojem odstoupení. 

Dle mého názoru by však kupující namísto odstoupení od smlouvy měl mít 

možnost požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud by pro něho věc, stran níž 

byla v důsledku neodstranitelné vady možnost jejího užívání snížena, měla jistý 

hospodářský význam. Causa kupní smlouvy by sice nebyla naplněna zcela, ale 

poskytnutá sleva by kupujícímu vynahradila nedostatek smluveného nebo řádného 

využití věci. Domnívám se, že tato možnost by byla zcela legitimní, avšak současná 

právní úprava ji neumožňuje, a to s ohledem na kogentní povahu daného ustanovení. 

O určení obsahu pojmu neodstranitelných vad se pokusila právní teorie. „Za 

neodstranitelné se považují takové vady, které podle současných poznatků vědy a 

techniky nelze odstranit nebo které sice lze z technického hlediska odstranit, avšak bylo 

by to s ohledem na hodnotu věci a náklady spojené s odstraněním vady ekonomicky 

neúčelné a neefektivní (objektivně neodstranitelné vady). Neodstranitelnou je rovněž 

                                                 
 

159 Stanovení obsahu pojmu řádného užívání nelze provést a priori pro všechny případy, a jeho obsah je 
proto nutné určit konkrétních podmínek daného případu.   
160 Srov. § 597, 616 odst. 3 a 622 ObčZ; § 436  a 437 ObchZ    
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vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené právním předpisem, dohodou, 

jednostranném prohlášení, popř. ve lhůtě přiměřené povaze vady (subjektivní 

neodstranitelná vada).“161 Pojem subjektivní neodstranitelnosti, byť se nejedná o 

odstranitelnost faktickou, bez námitek přijímá i soudní praxe.162  

Druhou kategorii tvoří případy ostatní, kdy vadu sice nelze odstranit, avšak tato 

neznemožňuje věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně (např. jiný než smluvený 

materiál předmětu koupě), nebo případy, kdy vada znemožňuje nebo neznemožňuje 

užívání věci dohodnutým způsobem nebo řádně, ale lze ji odstranit (např. vadná 

součástka). Tehdy se kupující může domáhat přiměřené slevy z ceny nebo opravy nebo 

doplnění toho, co chybí. Zatímco slevu, opravu nebo doplnění toho co chybí lze 

z povahy věci požadovat pouze tehdy, jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, vadu 

neodstranitelnou, pro kterou však věc lze řádně užívat, lze uspokojit pouze slevou 

z kupní ceny. Zákonodárce vzhledem k tomu, že smlouvy budou v tomto režimu 

uzavírány mezi fyzickými osobami nepodnikateli, pochopitelně nevčlenil do tohoto 

ustanovení právo nabyvatele domáhat se výměny věci.  

Vzhledem k tomu, že koncepčně jde v probíraném ustanovení o obecnou úpravu, 

mohou být práva z odpovědnosti za vady při jednotlivých závazcích zvlášť upravena 

zákonem nebo tam, kde to zákon připouští dohodnuta účastníky závazkového vztahu 

jinak. 

K tomuto ustanovení uvádí Prof. K. Eliáš: „Zákon formuluje obecné pravidlo 

dispozitivnosti pro práva z odpovědnosti za vady. Lze však předpokládat, že dohoda o 

úpravě práv z odpovědnosti za vady nemůže být pro zcizitele méně přísná, než 

odpovědnost za vady vyplývající ze zákona. V takové situaci by zřejmě mohlo jít dle 

konkrétní situace o neplatné ujednání, kterým se nabyvatel vzdává svých práv, která 

mohou vzniknout teprve v budoucnu (§ 574 odst. 2).“163 Souhlasím se závěrem, nikoli 

však s odůvodněním právě citovaného textu. Domnívám se, že v rámci úpravy 

občanského zákoníku se skutečně nelze v neprospěch kupujícího od zákona odchýlit, 

nicméně není tomu tak dle mého názoru proto, že by došlo ke vzdání se předem svých 

                                                 
 

161 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1522. 
162 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1508/2008 ze dne 29.6.2010 
163 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1443. 
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práv, neboť povolení k takovému úkonu dává § 507 odst. 2 ObčZ. Takové vzdání se 

práva, resp. přijmutí horšího postavení kupujícím, je totiž tímto ustanovením 

aprobováno. Pokud se však pokusíme význam tohoto ustanovení ozřejmit 

systematickým výkladem a navážeme toto ustanovení na § 502 odst. 2 ObčZ, což je dle 

mého názoru možné, neboť obě tyto ustanovení hovoří o dohodě smluvních stran 

ohledně odpovědnosti za vady, musíme výše uvedený závěr přijmout. Odchylka 

v neprospěch kupujícího je dle § 1916 odst. 2 NOZ možná pouze s výslovným 

písemným souhlasem kupujícího. 

Uvedené ustanovení, připouštějící možnost odchýlit se od zákonného textu ve 

prospěch kupujícího bude jistě možné aplikovat i na úpravu týkající se kupní smlouvy, 

neboť tomu žádné ustanovení tam obsažené neodporuje a navíc nevidím jediný logický 

důvod, proč by zákon měl smluvní stany v tomto ohledu jakkoliv omezovat. 

Domnívám se, že nelze souhlasit s tím, že „nároky uvedené v § 507 odst. 1 má 

nabyvatel, i když nejsou ve zvláštních ustanoveních opakovaně zmíněny. Za odchylnou 

úpravu lze považovat jen ustanovení, z nichž vyplývá vyloučení, nebo omezení těchto 

nároků.“ 164 Pokud by takové pravidlo platilo, nebylo by možno logicky vysvětlit, proč 

např. v § 616 odst. 3 a § 622 ObčZ zákonodárce oprávnění požadovat opravu věci 

výslovně povoluje, když by taková skutečnost plynula již z obecných ustanovení. Pokud 

bychom argumentovali tím, že se zákonodárce dopouští duplicity pouze za účelem 

přehlednosti a zjednodušení úpravy, dostali bychom se do značně svízelné situace, 

neboť by nebylo jasné, proč v § 597 ObčZ právo na opravu věci není uvedeno vůbec a 

zda je tedy kupující ze smlouvy uzavřené dle § 588 ObčZ má či nikoliv. 

Nový občanský zákoník upravuje práva z vad na obecné úrovni v § 1923. Na 

rozdíl od právě uvedeného však nabyvateli v případě neodstranitelných vad, pro něž 

nelze předmět řádně užívat, přiznává kromě práva od smlouvy odstoupit i výslovně 

právo na slevu z ceny, což lze hodnotit jako správný krok. Vytknout tomuto ustanovení 

lze to, že neupravuje případy, které však v praxi nebudou příliš časté a které se týkají 

neodstranitelných vad, pro které však předmět lze řádně užívat.      

                                                 
 

164 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1522. 
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Ustanovení § 597 ObčZ upravuje zvláštní postup při výběru práv z odpovědnosti 

za vady pro kupní smlouvu. Tato úprava je tedy ve vztahu k § 507 úpravou speciální a 

vylučuje tak její aplikaci. 

Kriteriem pro určení, jaká práva kupující vůči prodávajícímu má, je skutečnost, 

zda se jedná o vadu, která činí věc neupotřebitelnou. „Ustálená soudní praxe posuzuje 

neupotřebitelnost se zřetelem k povaze a účelu věci. Věc, která je předmětem kupní 

smlouvy, je neupotřebitelnou, je-li vada neodstranitelná, a proto ji nelze užívat 

dohodnutým způsobem nebo řádně, anebo je-li vada (objektivně) odstranitelná, avšak 

náklad na její odstranění (opravu věci) je vzhledem k (obecné) ceně předmětu koupě 

neúměrně vysoký. Jestliže neupotřebitelnost věci je přechodná a odstranitelná opravou 

úměrnou ceně věci v době prodeje, má kupující právo jen na přiměřenou slevu ze 

sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady.“165 166  

Pokud jde o samotný výběr práv z odpovědnosti za vady kupujícím, platí, že 

vyjde-li dodatečně najevo vada, na níž prodávající kupujícího neupozornil, přičemž není 

rozhodné, zda o vadě věděl či nikoliv, má kupující právo na přiměřenou slevu ze 

sjednané kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady. Pokud by se ovšem jednalo o 

vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Slovo též 

naznačuje, že v případě vady, která činí věc neupotřebitelnou, náleží kupujícímu výběr 

mezi oběma právy, které mu § 597 ObčZ nabízí. 

Pokud se jedná o samotné důsledky odstoupení od smlouvy v občanskoprávní 

úpravě, zaniká smlouva bez dalšího ex tunc. Bylo-li od smlouvy odstoupeno po delším 

trvání smlouvy a kupující věc po tuto dobu užíval, čímž mohlo dojít k jejímu 

opotřebení, vyvstává otázka, zda by kupující neměl nahradit prodávajícímu hodnotu 

věci, o níž byla její celková hodnota snížena. Vzhledem k tomu, že zánik smlouvy byl 

způsoben z důvodu na straně prodávajícího, přičemž kupující uzavíral kupní smlouvu 

proto, aby získal bezvadný předmět koupě, nebylo by dle mého názoru spravedlivé po 

                                                 
 

165 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 4423/2009 ze dne 31.03.2011 (www.nsoud.cz); 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1719/98 ze dne 28. 11. 2002 (www.nsoud.cz); rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 556/2001ze dne 28.11.2002 (www.nsoud.cz); 
166 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1536. 
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kupujícím náhradu znehodnocení věci požadovat. Takový závěr potvrzuje i 

judikatura.167 

Jestliže prodávající kupujícího ujistí o tom, že převáděná věc má určité 

vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto 

ujištění se stane nepravdivým, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit dle § 597 

odst. 2 ObčZ. V tomto ustanovení je promítnut princip, jenž je obsažen rovněž v § 500 a 

501 ObčZ, a podle něhož může být zájem kupujícího, spočívající v konkrétní vlastnosti 

věci, kvůli níž kupující často do transakce vstupuje, vyjádřen přímo. Bez toho aniž by 

věc neměla tuto vlastnost, postrádá pro kupujícího smlouva hospodářský význam, a 

z tohoto důvodu je mu umožněno, aby od ní odstoupil. Navíc se v obecnější rovině 

jedná o promítnutí zásady, že povinnosti ze smluv se musí plnit, přičemž určení 

konkrétní vlastnosti, kterou věc musí mít, je konkretizací povinnosti prodávajícího, věc 

takové kvality dodat.    

Škála práv z odpovědnosti za vady, jež má kupující proti prodávajícímu, je zde 

podstatně užší, když kupující je oprávněn za splnění stanovených podmínek buď 

uplatnit u prodávajícího slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Do 

úpravy odpovědnosti za vady při kupní smlouvě (to však neplatí pro prodej zboží 

v obchodě) nebyla zařazena další práva (jako např. oprava) z toho důvodu, že se tato 

úprava aplikuje na vztahy, jejichž subjekty jsou pro účely dané smlouvy pouze fyzické 

osoby nepodnikatelé. U fyzické osoby se totiž nepředpokládá, že by měla prostředky 

k tomu, aby věc mohla opravit, popř. vyměnit, atd. 

Velký komentář k občanskému zákoníku uvádí, že § 597 odst. 1 je ve vztahu k § 

507 ObčZ ustanovením speciálním a týká se odpovědnosti za vady skryté i zjevné, které 

má zboží v době plnění, na které prodávající ve smyslu § 596 ObčZ kupujícího 

neupozornil.168  Je nepochybné, že § 597, je ve vztahu k 507 ObčZ skutečně speciálním 

ustanovením. Za sporné však považuji, zda se toto ustanovení skutečně vztahuje i na 

vady zjevné. V této souvislosti je proto třeba vyřešit otázku, jaký vztah panuje mezi § 

500 ObčZ, podle něhož kupující nemůže uplatňovat vady zjevné a ty vady, jež lze zjistit 

                                                 
 

167 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 1372/2005 ze dne 13.12.2007 (www.nsoud.cz); R 
17/1976 
168 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1735. 
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z katastru nemovitostí, a § 597 ObčZ. Dle mého soudu § 597 ObčZ nevylučuje aplikaci 

§ 500 ObčZ, byť by tomu mohla nasvědčovat formulace, že má kupující právo na 

přiměřenou slevu, vyjde-li najevo vada, na kterou ho prodávající neupozornil. Není zde 

výslovně uvedeno, zda se jedná o vadu zjevnou či skrytou, tudíž by bylo lze logicky 

dovodit, že se ustanovení vztahuje na obě (dokonce i na vady, které lze zjistit s příslušné 

evidence nemovitostí). Tím spíš by bylo možno přisvědčit názoru, že se předmětné 

ustanovení vztahuje i na vady zjevné, protože pokud se jedná o vady zjevné, je zde 

vysoká pravděpodobnost, že o nich musel prodávající v době uzavření smlouvy vědět a 

tudíž je měl kupujícímu sdělit. Přesto však s takovým závěrem nemohu souhlasit, a to 

z toho důvodu, že pokud by mohl kupující uplatňovat i vady zjevné, mohl by 

nepochybně uplatňovat i vady, které měl možnost zjistit s příslušné evidence 

nemovitostí, které mají obdobnou povahu, jako vady zjevné. Poté by se ovšem 

ustanovení § 500 odst. 2 ObčZ nedalo vůbec aplikovat na smlouvy o převodu 

nemovitostí (blíže viz kapitola 5.2.4. této práce). Dle mého názoru je navíc po každé 

fyzické osobě (v tomto případě se dokonce nejedná ano o spotřebitele) spravedlivé 

požadovat, aby si předmět koupě při převzetí prohlédla. Osobně nevidím důvod, proč by 

zákonodárce zamýšlel § 500 ObčZ týkající se zjevných vad právě stran kupní smlouvy 

vylučovat. Aplikovat mechanicky pouze gramatický výklad proto není dle mého názoru 

možné. 

Na závěr této kapitoly pokládám za vhodné uvést, že možnost výběru mezi 

právy kupujícího dle § 597 ObčZ se primárně vztahují na zákonnou odpovědnost za 

vady. Tuto skutečnost lze dovodit z odst. 1 tohoto ustanovení, kde se výslovně hovoří o 

vadách, které vyjdou najevo (ne vzniknou) dodatečně, tedy po převzetí věci kupujícím. 

Domnívám se však, že pokud by byla sjednána záruční odpovědnost § 502 odst. 1 ObčZ 

a smluvní strany by v záručním listu nespecifikovaly práva z odpovědnosti za vady, 

použilo by se toto ustanovení subsidiárně. Bylo by rovněž možno uvažovat i o tom, zda 

lze namísto § 597 ObčZ, aplikovat § 507 ObčZ, neboť § 597 ObčZ vylučuje jeho 

aplikaci pouze ve vztahu k zákonné odpovědnosti za vady. Potom by se § 597 ObčZ 

neaplikoval vůbec, neboť se vztahuje, jak již bylo zmíněno, na zákonnou odpovědnost 

za vady a ne na odpovědnost záruční. K první z výše uvedených možností se přikláním 

z toho důvodu, že záruční odpovědnost, byť by byla sjednána dle § 502 odst. 1 ObčZ, 

by se stále vztahovala ke kupní smlouvě, a pokud strany nesjednají jinak, měla by 
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zohledňovat její specifika, pro něž zákonodárce zvolil konstrukci uvedenou v § 597 

ObčZ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že úprava práv s vadného plnění v novém občanském 

zákoníku týkající se kupní smlouvy nespotřebitelného typu je značně ovlivněna 

obchodním zákoníkem, pokládám za rozumné pojednat o ní v rámci výkladu o právech 

z vadného plnění v obchodním právu. 

 

 4.3.1.2 Prodej zboží v obchodě 

Při existenci rozporu s kupní smlouvou vznikají kupujícímu práva, jejichž obsah 

závisí na okamžiku, kdy tento rozpor nastal. Jestliže věc není ve shodě s kupní 

smlouvou při jejím převzetí, uplatní se zákonná odpovědnost za vady a kupující bude 

oprávněn vybrat si mezi právy dle § 616 odst. 3 ObčZ. V případech odpovědnosti 

záruční, tedy odpovědnosti za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou až po 

převzetí věci v záruční době, bude při výběru práv kupující postupovat podle § 622 

ObčZ. 

Pokud není věc při jejím převzetí ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo 

požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu 

odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, 

nebo její opravou. Jestliže takový postup není možný, může kupující požadovat 

přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Výběr konkrétního práva je 

na kupujícím, přičemž právo na slevu nebo odstoupit od smlouvy má dle mého soudu až 

tehdy, pokud mu prodávající sdělí, že nemůže věc opravit ani vyměnit, protože kupující 

jen těžko dokáže posoudit, zda je vada opravitelná, popř. nebude disponovat 

informacemi o tom, zda je prodávající schopen věc vyměnit. Obdobně budou tato práva 

dle mého názoru kupujícímu příslušet, jestliže prodávající nebude v přiměřené době na 

reklamaci reagovat. 

Stran možnosti výběru práv u záruční odpovědnosti je rozhodujícím kriteriem 

skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či nikoliv a zároveň pokud jde o vady 

neodstranitelné, zda takové vady brání řádnému užívání věci. „Závěr o tom, zda 

dotyčná vada brání řádnému užívání věci, se nepokládá za otázku znaleckou, nýbrž je 

právním posouzením zjištěných skutečností, které přísluší výlučně soudu. Soud si pro 

tento svůj závěr musí opatřit potřebné podklady k provedení důkazů o charakteru a 
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rozsahu vad. Ve své úvaze vychází zejména z účelu, k němuž je prodaná věc určena.“ 169 

„Vzhledem k velké rozmanitosti věcí prodávaných v obchodě, účelů, k nimž jsou 

jednotlivé věci určeny, i vad a jejich projevů v konkrétních případech je prakticky 

nemožné stanovit jednoznačné, obecně platné pravidlo pro rozlišení, kdy vada ještě 

nebrání a kdy již brání řádnému užívání věci.“ 170 Toto rozlišení bude proto vždy věcí 

posouzení všech okolností konkrétního případu.171 

Pokud se jedná o vady, které lze odstranit172, stanoví zákon postup pro výběr 

práva kupujícího s drobnou odchylkou obdobně, jako v případě vady, kterou měla věc 

v době převzetí kupujícím. V souladu s § 622 odst. 1 ObčZ má kupující právo, aby byla 

vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného 

odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující 

požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. 

Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo 

od smlouvy odstoupit. 

Přichází-li v úvahu odstranění vady, je prodávající povinen odstranit vadu řádně, 

včas a bezplatně. Včasnost odstranění vady bude třeba posuzovat dle okolností 

konkrétního případu, nicméně v této souvislosti stanoví § 19 odst. 3 ZoS jisté limity. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník je podle tohoto ustanovení povinen 

rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této 

lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k 

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se 

prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má 

spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit - v této 

souvislosti se hovoří o tzv. subjektivní neodstranitelnosti. 

                                                 
 

169 R 22/1983 
170 Oulík, J.: Prodej v obchodě, Praha, Panorama, 1983, s. 144. 
171 Švestka, J. Odpovědnost za vady podle československého socialistického práva, Univerzita Karlova, 
Praha, 1976, s. 194. 
172 „Odstranitelnost vady zde nicméně figuruje jako právní pojem, nikoli ve smyslu technickém. 
Odstranění vady může být technicky proveditelné, půjde tedy o vadu odstranitelnou, přesto má kupující 
právo - za splnění zákonných předpokladů - i na výměnu celé věci (není-li to neúměrné vzhledem k povaze 
vady), eventuálně na slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.“ - Eliáš, K. a kol. Velký 
akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1846. 
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Požadavek řádného odstranění vady znamená dle mého soudu odstranění vady 

takovým způsobem, aby se věc v důsledku zákroku prodávajícího dostala do souladu 

s kupní smlouvou. Nepostačí tedy, pokud kupující opravil vadu pouze částečně. 

V takovém případě neopravil věc včas a prodávajícímu po uplynutí doby dle § 19 odst. 

3 ZoS náleží práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 

V souvislosti se subjektivní neodstranitelností vady může nastat případ, kdy 

prodávající do 30 dnů od uplatnění reklamace vůbec nereagoval, a to ani jejím 

zamítnutím. Nejvyšší soud ČR zaujal k této problematice následující stanovisko: 

„Názor žalobce, že ustanovení § 19 odst. 3 zákona na ochranu spotřebitele zakládá fikci 

jak existence vady, tak odpovědnosti za vadu, není správný. Výrazem ustálené soudní 

praxe (srov. zhodnocení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 12. 1982, sp. zn. Cpj 40/1982, 

uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 6/1983 pod č. 22, rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008, rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 22. 4. 2010, sp. zn. 33 Cdo 3620/2008) je, že uplatněné právo z 

odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná vada skutečně vadou, 

vyskytuje-li se u věci v době uplatnění práva z odpovědnosti za vady a má-li takovou 

povahu, jaká je pro uplatnění spotřebitelem zvoleného práva vyžadována. Význam 

ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele se váže k poslednímu z uvedených 

požadavků; jako sankci za opožděné vyřízení reklamace stanoví nevyvratitelnou právní 

domněnku, že spotřebiteli svědčí práva z titulu neodstranitelnosti vad, i když jde o vady, 

které by bylo možno odstranit. Závěr, že nedostatek (závadu), kterou spotřebitel v 

záruční době reklamoval, se uplynutím lhůty stanovené ve třetí větě § 19 odst. 3 zákona 

o ochraně spotřebitele stává bez dalšího vadou, nelze z citovaného ustanovení 

dovozovat; soud se proto musí vždy existencí tvrzené vady zabývat.“173 S interpretací 

Nejvyššího soudu ČR lze dle mého názoru souhlasit. Pojmem reklamace je třeba 

rozumět dle § 13 ZoS uplatnění rozporu s kupní smlouvou, přičemž pokud žádný rozpor 

neexistuje, není možné vztáhnout na daný právní vztah důsledky, které stran nikoli 

včasného vyřízení reklamace § 19 odst. 3 ZoS předvídá. Bude se totiž jednat o 

reklamaci vady domnělé. 

                                                 
 

173 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Cdo 3256/2008 ze dne 26.10.2010 (www.nsoud.cz) 
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Právě uvedenou třicetidenní dobu je možno prodloužit na základě dohody 

prodávajícího a kupujícího. V praxi může dojít k situaci, kdy podnikatel ve svých 

všeobecných obchodních podmínkách, popř. ve smlouvě, uvede, že tato třicetidenní 

doba se prodlužuje např. o dobu nezbytnou pro zajištění materiálů potřebných k opravě. 

Dle mého by však takové ustanovení bylo pro rozpor se zákonem neplatné, neboť by se 

kupující vzdal předem svého práva, které mu v době uzavření smlouvy ještě nevzniklo. 

Takovou dohodu lze dle mého názoru uzavřít pouze následně, tedy až poté, kdy mu 

právo z vady vzniklo.     

Zákon o ochraně spotřebitele hovoří v probíraném ustanovení o „vyřízení“ 

reklamace, aniž by však stanovil, co se tímto pojmem vůbec rozumí. Domnívám se, že 

bližší specifikaci tohoto pojmu by zákon obsahovat měl, neboť právě nevyřízení 

reklamace ve stanovené době může mít pro smluvní strany zásadní důsledky. V rámci 

vyřizování reklamace je prodávající povinen po jejím přijetí vydat kupujícímu potvrzení 

o tom, že reklamaci přijal, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující 

požaduje. Prodávající dále odborně posuzuje vadu a následně je povinen vydat 

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a 

době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Otázkou však je, 

zda je prodávající povinen ve třicetidenní době o vyřízení reklamace informovat 

spotřebitele, resp. zda právě ono oznámení spadá pod pojem „vyřízení“. JUDr. Petr 

Pospíšil tvrdí, že prodávající oznamovací povinnost v rámci vyřízení reklamace nemá, 

přičemž odkazuje zejména na skutečnost, že zákon tuto skutečnost nestanoví a ani 

gramatickým výkladem k tokovému závěru nelze dospět.174 Proti takovému pojetí 

problematiky vyřízení reklamace brojí Nejvyšší soud ČR, když ve svém rozsudku uvádí 

následující: „Pojmu „vyřídit“ použitému ve zkoumaném ustanovení odpovídají 

významově slova „urovnat“, „uspořádat“, popř. „vybavit“. Všem těmto výrazům je 

společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset 

„vyřízenou“ věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu 

„vyřídit“ lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, podle něhož přijal-li 

prodávající od spotřebitele, který jej kontaktoval, věc k reklamaci, pak k vyřízení 

                                                 
 

174 Pospíšil, P. Existuje povinnost informovat spotřebitele o vyřízení reklamace?. Bulletin advokacie, 
2009, č. 4 
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reklamce dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně 

nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací 

úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - 

prodávající se jí již nebude muset zabývat.“175 Osobně se přikláním k přesvědčivé 

argumentaci Nejvyššího soudu ČR, neboť obsah pojmu vyřízení reklamace má dle 

mého názoru skutečně povahu úplného a konečného řešené dané situace.   

Prodávajícímu dále nevzniká vůči kupujícímu v důsledku opravy věci nárok na 

náhradu nákladů, které musel na odstranění vady vynaložit, neboť tyto náklady byly de 

facto vynaloženy pouze proto, že nesplnil svoji primární povinnost plnit bez vad. 

„Pokud dojde při odstraňování vady k celkovému zhodnocení věci (nový nátěr, 

modernější komponenta), nevzniká na straně kupujícího bezdůvodné obohacení a 

prodávající nemá ani v tomto případě právo cokoliv považovat jako náhradu za zlepšení 

věci. Stejně tak nemá prodávající nárok na zohlednění délky užívání zboží.“176 

Domnívám se však, že by prodávající mohl po kupujícím požadovat náklady, které by 

mu vznikly v souvislosti s tím, že kupující vytkl vady, které ve skutečnosti věc vůbec 

nevykazovala. V této souvislosti by však bylo nutné podrobně posoudit, zda byl 

kupující řádně poučen o všech relevantních skutečnostech, zejména o vlastnostech věci 

a způsobu jejího užívání. Náklady souvisejícími s existencí vad se podrobněji zabývá 

subkapitola 5.6 této práce.  

Bylo by nespravedlivé, pokud by se o dobu, během níž prodávající věc 

opravoval, neprodlužovala doba k uplatnění práva z odpovědnosti za vady, neboť by 

tímto byl kupující krácen na svých právech tím, že by mu v důsledku protiprávního 

jednání jiné osoby (porušení povinnosti prodávajícího plnit řádně) vznikla újma 

(nemožnost po dobu opravy věc užívat a kratší doba k uplatnění práv z odpovědnosti za 

vady). Občanský zákoník proto z tohoto důvodu v § 627 odst. 1 stanoví, že doba od 

uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy 

byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Doba k uplatnění práv se tedy po 

dobu opravy věci staví (nikoli však přerušuje). Prodávající je následně povinen vydat 

kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době 
                                                 
 

175 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3228/2009 ze dne 27. června 2011  
176 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1846. 
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jejího trvání. Kupujícím lze jen doporučit, aby trvali na vydání písemného potvrzení, 

byť zákon nestanoví, jakou formu by takové potvrzení mělo mít, neboť to může mít 

zásadní vliv na další uplatňování práva u soudu, popř. prokázání prodávajícímu, že věc 

pro stejnou vadu již opravoval. Zájem na vydání písemného potvrzení by však měl mít i 

prodávající, neboť jeho nevydáním se dopouští správního deliktu dle ZoS. 

Zajímavým by se v praxi mohl jevit případ, kdy prodávající přikročil 

k odstranění vady, avšak tato vada by nebyla řádně odstraněna, popř. by byla odstraněna 

pouze částečně, přičemž kupující by takovou skutečnost seznal až po uplynutí delší 

doby. Došlo by totiž k tomu, že záruční doba by se stavěla a nezačala by znovu plynout, 

dokud by nedošlo k řádnému vyřízení dané vady. Lze mít dle mého soudu za to, že 

pokud by kupující prokázal, že prodávající vadu skutečně řádně neodstranil, mohla by 

se záruční doba stavět na velmi dlouho, a to nezávisle na promlčení konkrétného nároku 

kupujícího z vad, v jehož důsledku ke stavení došlo. Zákon stanoví jako právní 

skutečnost, na níž je závislé pokračování běhu záruční doby, skončení opravy. Pokud 

bychom toto ustanovení chápali tak, že skutečně postačí, pokud byla oprava provedena, 

aniž byla vada řádně odstraněna, potom by pochopitelně běh záruční doby pokračoval. 

To však považuji za málo pravděpodobné, neboť představíme-li si krajní situaci, kdy 

prodávající přijde ke kupující a provede opravu pouze na oko, postačovalo by to samo o 

sobě k tomu, aby záruční doba počala běžet znovu, přičemž kupující by musel vadu 

opětovně reklamovat. Je tedy třeba trvat na závěru, že zákonodárce měl v předmětném 

ustanovení na mysli opravu řádnou, na jejímž základě dojde k úplnému odstranění vady. 

Výměnu věci nebo její součásti může kupující ve smyslu § 622 odst. 1 ObčZ  

požadovat, jestliže to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Obecně lze jen těžko 

předem přesně říci, kdy povaha vady umožňuje kupujícímu požadovat výměnu či ne. 

Lze však nastínit jistá kriteria, která mohou při posouzení konkrétní situace napomoci. 

Těmito kriterii jsou zejména obtížnost opravy věci, náklady spojené s odstraněním 

vady, hodnota věci bez vad. Pokud tedy např. půjde věc opravit snadno a bez 

vynaložení neúměrných nákladů, nebude kupující oprávněn výměnu požadovat. 

Umožňuje-li však konkrétní situace kupujícímu požadovat výměnu věci, je prodávající 

povinen dodat plnění shodné, a to jak po kvalitativní stránce, tak po stránce 

kvantitativní, dle platné kupní smlouvy. „Kupující má právo na výměnu věci pouze za 

takovou věc, která bude značkou typem a, provedením, apod. shodná s původně 
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odevzdanou věcí. Vzhledem k tomu, že k výměně věci dochází v rámci existující smlouvy 

o prodeji v obchodě, nemá prodávající ani kupující při změně ceny této věci v době od 

jejího prodeje do výměny právo na zaplacení rozdílu v ceně.177  

Výměna věci má navíc dopad na běh záruční doby. Kupujícímu se totiž dostává 

nového plnění, a proto má právo na to, aby mohl dostatečně ověřit, zda je nová věc 

kvalitní. Z tohoto důvodu konstruuje § 627 odst. 2 ObčZ přerušení (nikoli stavení) běhu 

záruční doby. Dojde-li podle tohoto ustanovení k výměně věci, začne běžet záruční 

doba znovu178 od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na 

kterou byla poskytnuta záruka.179 

Pokud není oprava věci ani její výměna možná, je kupující oprávněn požadovat 

slevu z kupní ceny, popř. od smlouvy odstoupit. K takové situaci může dojít např. proto, 

že provozovna poskytující servis je příliš daleko, servisní organizace je v likvidaci či se 

věc již nevyrábí. 

Určit výši slevy ceny věci nemusí být vždy jednoduché. Výše slevy z ceny věci 

koupené v obchodě by neměla vyjadřovat pouze samotné snížení směnné hodnoty 

koupené věci, nýbrž při jejím určení je zapotřebí přihlédnout i k tomu, jak se 

reklamovaná vada projevuje při užívání věci, zda a jak komplikuje či omezuje její 

používání, do jaké míry zhoršuje vzhled prodané věci, zda snižuje její životnost, atp. 180 

Slevu lze určit na základě úvahy, která by měla vycházet z právě uvedených hledisek. 

V konkrétním případě však bude třeba vycházet ze znaleckého posudku181, pokud se 

smluvní strany na její výši neshodnou. Je však třeba zdůraznit, že byť se zpravidla při 

určení výše slevy vychází ze znaleckých posudků, není určení výše slevy otázkou 

znaleckou, nýbrž otázkou právní.182 Jinými slovy nelze obsah znaleckého posudku 

                                                 
 

177 R22/1983 
178 R 22/1983 
179 „Platí-li zákonná záruka již jen ohledně některé součástky prodané věci a na této součástce se 
vyskytne vada bránící řádnému užívání prodané věci, která je dostatečný důvodem pro uplatnění práva 
na výměnu věci nebo práva na zrušení smlouvy, může kupující uplatnit kterékoliv z těchto práv, a když se 
jeho realizace dotkne celé prodané věci včetně těch jejích částí, za jejichž vady již obchodní organizace 
neodpovídá. Obdobné platí také v případě smluvní záruky týkající se určité části prodané věci, jestliže 
obsah této části záruky je totožný s obsahem zákonné záruky (tzn. má-li kupující v jejím rámci mimo jiné i 
právo na výměnu věci nebo právo na zrušení smlouvy).“ - R22/1983   
180 R 22/1983 
181 Chalupa, L. Souběh nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody. Právní rádce, 2002, č. 10 
182 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 557/2004 ze dne 14.3.2006 
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přeceňovat, neboť je vždy třeba vycházet z konkrétních okolností případu, které soudní 

znalec ne vždy dokáže komplexbně posoudit.  

Přistoupí-li kupující k odstoupení od smlouvy, zaniká smlouva dle § 48 odst. 2 

ObčZ od samého počátku a smluvní strany jsou povinny vypořádat se na základě zásad 

bezdůvodného obohacení, tzn. že kupující je povinen vrátit věc a prodávající kupní 

cenu. Kupující není dle mého názoru v takovém případě povinen vracet užitky, které na 

základě plnění z kupní smlouvy získal, neboť na něho lze nahlížet jako držitele v dobré 

víře. Jestliže se během účinnosti smlouvy cena věci změnila, nemá tato skutečnost vliv 

na vyrovnání vzájemných plnění. V této souvislosti pokládám za vhodné připomenout, 

že od účinného odstoupení (okamžik, kdy prodávajícímu bylo odstoupení doručeno) 

nelze jeho účinky odvrátit. 

V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání věci 

jako věci bezvadné, má kupující právo dle § 622 odst. 2 ObčZ na výměnu věci nebo má 

právo od smlouvy odstoupit, ježto tuto situaci samozřejmě nelze řešit opravou věci a 

hospodářský účel smlouvy by pravděpodobně nebyl naplněn ani slevou z kupní ceny. 

Kupující, který zvolil výměnu věci, je oprávněn svoji volbu ohledně práva 

vyplývajícího z vadného plnění měnit pouze tehdy, pokud již zvolené právo zanikne 

z důvodu nemožnosti plnění (věc nelze vyměnit, neboť se již nevyrábí). 

Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však 

kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc 

řádně užívat. „Nemožnost řádně věc užívat podle ustanovení § 251 odst. 1 (dnes § 622 

odst. 2 ObčZ) je nutno rozumět případ, kdy je kupující v důsledku opakovaně se 

vyskytující vady anebo pro větší počet odstranitelných vad poměrně dlouhý čas 

vyloučen z užívání věci, takže nelze od něho spravedlivě požadovat, aby strpěl takové 

omezení.“183 „Pokud jde o výklad pojmu opětný výskyt vady po opravě, lze zpravidla za 

opětný považovat výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách.“184 „O 

větší počet vad jde tehdy, pokud věc trpí v okamžiku uplatnění práv z odpovědnosti za 

vady současně minimálně třemi vadami.“185 

                                                 
 

183 R 2/1978 
184 R 22/1983 
185 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1851. 
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Jde-li o jiné vady neodstranitelné, které však nezpůsobují, že by pro ně věc 

nemohla být řádně užívána, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo 

může od smlouvy odstoupit, nepožaduje-li výměnu věci. Jedná se o případy, kdy věc 

mít pro kupujícího užitek, avšak záleží na jeho volbě, zda si převzatou věc ponechá a 

uplatní slevu, či využije možnost její výměny nebo odstoupení od smlouvy.   

Nový občanský zákoník stanoví konstrukci práv kupujícího z vadného plnění při 

prodeji zboží v obchodě odlišně od občanského zákoníku, neboť v tomto nerozlišuje 

zákonnou odpovědnost za vady a záruční odpovědnost. V novém kodexu totiž 

nalezneme jednotnou konstrukci práv kupujícího, které jsou závislé na povaze vady 

jako takové, přičemž touto povahou nelze rozumět pouze skutečnost, zda je vada 

odstranitelná či nikoli, ale i např. to, jak rychle je odstranitelná. Bez ohledu na povahu 

vady však bude mít kupující vždy právo požadovat slevu z kupní ceny. 

Ustanovení § 2168 NOZ stanoví pro případ, že věc ve smyslu § 2161 NOZ 

vykazuje vady, právo kupující požadovat odstranění vady, pokud lze tuto vadu odstranit 

bez zbytečného odkladu. Délka lhůty bez zbytečného odkladu v zákoně stanovena není, 

což lze pokládat za rozumné, neboť se bude lišit vždy dle konkrétního předmětu koupě, 

pročež bude nutné zohlednit konkrétní podmínky dané situace. Pokud však věc nebude 

možné bez zbytečného odkladu opravit a nebude to neúměrné, bude kupující oprávněn 

požadovat dodání nové věci. Lze-li však reklamaci vyřídit pouze výměnou součásti 

věci, bude kupující oprávněn požadovat jen výměnu této součásti a nikoli věc novou. 

Zákonodárce citlivě nahradil slovního spojení výměna věci spojením dodání 

nové věci. Striktně gramatickým výkladem lze totiž dojít k závěru, že výměna věci 

může spočívat ve výměně za věc, která není nová. Možnost tohoto výkladu však byla 

zákonodárcem novou formulací ve prospěch kupujícího odstraněna.  

Stran opětovného výskytu vady po opravě, popř. pokud věc vykazuje větší počet 

vad, může kupující obdobně, jako tak mohl učinit dle úpravy obsažené v občanském 

zákoníku, požadovat novou věc nebo výměnu její součásti i v případě vady 

odstranitelné. Z tohoto důvodu bude kupující oprávněn rovněž od smlouvy odstoupit. 

Nový občanský zákoník přiznává kupujícímu širokou možnost požadovat slevu 

z kupní ceny. Toto oprávnění představuje dle § 2169 odst. 3 NOZ alternativu 

k jakémukoliv právu z vadného plnění, které byly právě uvedeny. Přiměřenou slevu 

může tedy kupující využít i tehdy, pokud již dříve neuplatnil nárok na dodání nové věci, 
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výměnu součásti věci nebo opravu. Rozšíření práv kupujícího nepochybně představuje 

jeho právo požadovat přiměřenou slevu, jestliže prodávající nezjednal nápravu 

v přiměřené době nebo jestliže zjednávání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Domnívám se, že v praxi bude činit problém používání pojmu značné obtíže při 

odstraňování vad. Pokud se nejedná o prodej drobného zboží, vznikají určité výraznější 

obtíže s reklamací téměř vždy (např. konstrukční vada skleníku, kdy je třeba, aby 

dostavil prodávající k opravě v pracovní den). Budou se obtíže při odstraňování vady 

posuzovat subjektivně ve vztahu ke konkrétnímu kupujícímu a jeho možnostem 

poskytnout součinnost při odstraňování vady, nebo bude zvoleno objektivní kritérium, 

kdy se posoudí, zda v daném případě ve vztahu ke konkrétnímu předmětu převodu jsou 

požadavky prodávajícího na součinnost kupujícího v souvislosti s odstraňováním vady 

nepřiměřené. Upřednostnění prvního z právě uvedených kritérií by mohlo nepřiměřeně 

zvýhodnit kupujícího, což by v praxi mohlo znamenat, že posouzení co je značně 

obtížené a co ne, by bylo na jeho posouzení. Dle mého soudu bude třeba v konkrétním 

případě vhodně propojit obě tato kritéria, neboť jedině „objektivně-subjektivní“ 

posouzení umožní zvážit, zda lze v konkrétním případě po kupujícím ještě požadovat 

součinnost při nápravě.  

Zvlášť je v novém občanském zákoníku upraveno právo na slevu za vady věci 

použité, nebo věci prodávané za nižší cenu. V této souvislosti přiznává zákonodárce 

kupujícímu namísto práva na výměnu věci právo na slevu, pokud se jedná o vadu, z níž 

je prodávající zavázán. Toto ustanovení dopadá dle mého soudu na případy, kdy byla 

věc zlevněna kvůli určité vadě, popř. věc nevykazuje kvalitu věci nové, neboť již byla 

používána. Z vad, pro něž byla věc zlevněna, popř. vad způsobených běžným užíváním 

věci, prodávající navíc zavázán není, a proto nebude možné slevu požadovat. Výměna 

věci byla zákonodárcem zapovězena dle mého názoru proto, že v tomto případě 

pravděpodobně nebude možné, aby prodávající poskytl věc ve stavu, jak bylo plněno 

dle kupní smlouvy a zároveň po něm nelze spravedlivě požadovat, aby dodal věc novou, 

a to z důvodu, že by poskytl plnění vyšší kvality, než měl reklamovaný předmět 

převodu. 

Záruční odpovědnost prodávajícího v rámci prodeje zboží v obchodě však může 

být prodávajícím ve prospěch kupujícího pochopitelně rozšířena.      
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4.3.2 Obchodní zákoník 
Práva z vad kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu podle obchodního 

zákoníku, se odvíjí od skutečnosti, zda vada zboží představuje podstatné či nepodstatné 

porušení kupní smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy dochází k intenzivnějšímu 

zásahu do práv kupujícího a nároky kupujícího jsou proto pochopitelně širší. 

V konkrétním případě nebude vždy jednoduché určit, zda byla smlouva porušena 

podstatným způsobem či nikoli. Pro posouzení toho, zda byly splněny podmínky 

podstatného porušení smlouvy, je třeba použít § 345 ObchZ, který v druhém odstavci 

stanoví, co zákonodárce rozumí tímto pojmem. Pro účely obchodního zákoníku se 

porušení považuje za podstatné tehdy, pokud porušující strana věděla v době uzavření 

smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, 

který vyplývá z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že 

druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. 

Odstavec druhý dále obsahuje vyvratitelnou domněnku, kdy v pochybnostech o tom, 

zda jde o podstatné porušení smlouvy, se má za to, že jde o porušení nepodstatné. 

Důkazní břemeno jakož i břemeno tvrzení o tom, že jde o porušení smlouvy podstatným 

způsobem, ponese kupující, neboť právě kupující bude mít zájem na tom, aby bylo jeho 

postavení v daném právním vztahu výhodnější. 

Jak již bylo uvedeno výše, vznik konkrétních oprávnění kupujícího z vadného 

plnění je závislý na tom, zda byla smlouva porušena podstatným či nepodstatným 

způsobem. Tuto konstrukci přejal zákonodárce do ustanovení § 2106 a násl. NOZ stran 

běžné kupní smlouvy. Vzhledem ke značné podobnosti obou úprav bude následující 

výklad platit s drobnými odchylkami i pro nový kodex občanského práva.     

Byla-li smlouva porušena podstatným způsobem, náleží kupujícímu nejširší 

škála práv z vad zboží, mezi nimiž je oprávněn s jistými odchylkami sám volit. To je 

odchylka od obecné úpravy dle § 327 ObchZ, která přiznává právo volby zásadně 

dlužníkovi, jestliže se smlouvy nevyplývá, že toto právo náleží věřiteli. Výjimkou ze 

zásady týkající se volby práva z vad kupujícím je ustanovení § 426 ObchZ, které 

stanoví podmínky proto, aby volbu mohl provést prodávající. Ten je oprávněn takovou 

volbu provést pouze tehdy, jestliže dodal zboží před dobou stanovenou pro jeho dodání, 

a to se souhlasem kupujícího. Práva výběru prodávajícího jsou značně omezena tím, že 

tímto způsobem lze přistoupit pouze k faktickému odstranění vady za předpokladu, že 
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tím prodávající nezpůsobí kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Vzhledem 

k tomu, že odpovědnost za vady je zde ve prospěch kupujícího, bylo by značně 

nelogické, kdyby měl prodávající práva stanovena ve stejném rozsahu, jakými 

disponuje kupující. 

Kupující je tak ve smyslu § 436 odst. 1 ObchZ oprávněn požadovat: 

− odstranění vad kvantity zboží dodáním zboží chybějícího; 

− opravu zboží, popř. dodání náhradního zboží, pokud zboží neodpovídá po 

kvalitativní stránce; 

− odstranění vad právních; 

− přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy bez dalšího odstoupit. 

Výběr mezi právy náleží kupujícímu vždy, jestliže prodávajícímu oznámil svůj 

uplatňovaný nárok ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po 

tomto oznámení. Aby tedy kupující mohl v plné míře využít svá oprávnění, které 

z podstatného porušení smlouvy plynou, nepostačuje, aby provedl prostou notifikaci 

vad, nýbrž bude třeba, aby zboží řádně reklamoval, tedy aby s notifikací spojil 

konkrétní oprávnění dle § 436 odst. 1 ObchZ, a to alespoň dodatečně bez zbytečného 

odkladu poté, kdy notifikaci provedl. Opomene-li kupující vznést konkrétní právo a 

vadu pouze notifikuje, náleží mu práva z vad jako při nepodstatném porušení. 

Provede-li kupující volbu mezi právy uvedenými v § 436 odst. 1 ObchZ a 

uplatní nárok u prodávajícího, lze takový nárok změnit pouze se souhlasem 

prodávajícího. Tento princip slouží nejen k tomu, aby proces odstraňování vad byl 

vyřízen v co možná nejkratší době ale i k ochraně prodávajícího, jehož právní jistota by 

mohla být zasažena jednáním kupujícího, který by po řádné reklamaci libovolně měnil 

uplatňované nároky z vad, přičemž prodávajícímu by tak mohla vzniknout značná 

škoda. Vymáhání takto vzniklé škody by jistě bylo značně problematické, jelikož 

prodávající je povinen oprávněnou vadu odstranit bezplatně, pročež by nebyl proti 

kupujícímu oprávněn takto vzniklou škodu uplatnit. Pokud by však jednání kupujícího 

bylo lze považovat za jednání šikanózní, soud by jistě k této skutečnosti při rozhodování 

přihlédl. Uvedeným ustanovením však zákonodárce naznačeným sporům účinně 

předešel. 

Ustanovení stanovící nemožnost změny již jednou zvoleného nároku z vad však 

obsahuje výjimku. Jedná-li se totiž o vady, které jsou neopravitelné nebo s jejichž 
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opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, je kupující v případě, že požadoval 

jejich opravu, oprávněn nárokovat dodání náhradního zboží, pokud o to prodávajícího 

požádá bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající skutečnost, že se jedná o vadu 

neopravitelnou, popř. o vadu, s jejíž opravou by byly spojeny nepřiměření náklady, 

oznámil.  

Poslední věta § 436 odst. 2 ObchZ se týká podmínek vznesení práva kupujícího 

na přiměřenou slevu z ceny zboží, popř. jeho oprávnění od smlouvy odstoupit. Tyto 

práva kupujícímu, který uplatnil právo na odstranění vady, vznikají při splnění jedné ze 

dvou podmínek, a to pokud prodávající buď prohlásil, že vady neodstraní nebo vady 

neodstranil v dodatečné přiměřené lhůtě. Neopravitelnost zboží či vysoké náklady 

související s jeho opravou by totiž dle mého názoru měly být konstatovány 

prodávajícím.  Je to totiž právě prodávající, komu povinnost opravy vznikne a kdo by 

proto tyto skutečnosti měl mít možnost posoudit. Dle mého soudu by bylo nepřípustné, 

aby kupující s odkazem na vlastní tvrzení, že oprava by byla pro prodávajícího „drahá“, 

odstoupil od smlouvy, aniž by tuto skutečnost posuzoval sám prodávající. Pokud však 

kupující požadoval opravu a prodávající vůbec na tento požadavek nereagoval, přiznává 

mu poslední věta analyzovaného ustanovení rovněž právo požadovat slevu, či od 

smlouvy odstoupit. Není zcela jednoznačné od jakého okamžiku počítat onu přiměřenou 

lhůtu, resp. zda kupujícímu v případě, že prodávající na reklamaci nereaguje, vzniká 

povinnost tuto lhůtu stanovit, popř. zda se tato lhůta počítá od okamžiku, kdy reklamace 

byla doručena prodávajícímu. První z nastíněných možností považuji za méně 

pravděpodobnou, neboť povinnost kupujícího „urgovat“ prodávajícího by byla 

nedůvodná, když si již je prodávající vady v důsledku reklamace vědom. Takový postup 

by dle mého názoru neopodstatněně celý reklamační proces prodlužoval. Mám za to, že 

druhá z uvedených možností je rozumnější a nadto lépe odpovídající gramatickému 

výkladu této věty. V ideálním případě by kupující měl stanovit prodávajícímu tuto 

přiměřenou lhůtu již při vznesení požadavku na opravu. Tuto povinnost však zákon 

kupujícímu neukládá a stanoví místo toho vodítko pro určení její délky sám. Jestliže by 

kupující stanovil trvání této lhůty delší, než by byla lhůta přiměřená, nic by tomu dle 

mého názoru nebránilo. Pokud by však kupujícím byla stanovena lhůta kratší a zároveň 

by takové určení lhůty nemělo oporu v textu kupní smlouvy, nebylo by možné bez 

souhlasu prodávajícího k takto určené kratší lhůtě přihlížet a bylo by třeba aplikovat 
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ustanovení zákona, tedy povinnost prodávajícího odstranit vadu ve lhůtě přiměřené. 

Určení počátku běhu přiměření lhůty se věnuje ve svém komentáři i prof. Pelikánová: 

„Poslední věta zakotvuje důsledky prodlení prodávajícího s odstraněním vad. Kupující 

by měl kromě volby některého z nároků určit prodávajícímu přiměřenou dodatečnou 

lhůtu k odstranění vad …“186 

Pochyby dále může vzbuzovat otázka týkající toho, jakým způsobem určit délku 

této přiměřené doby a zda ji skutečně může určit sám kupující. Konkrétní délku 

k odstranění vady je třeba určit tak, aby odpovídala okolnostem konkrétního případu. 

Pokud se jedná vůbec o samotné oprávnění kupujícího určit tuto lhůtu, lze se ztotožnit 

se stanoviskem prof. Pelikánové, která upozorňuje na podobnost s ustanovením § 437 

odst. ObchZ187, jenž takové právo přiznává kupujícímu při nepodstatném porušení 

smlouvy, přičemž tím spíše by je kupující měl mít při podstatném porušení smlouvy, 

kde mu zákon přiznává silnější postavení.  

Ani nový občanský zákoník v § 2106 odst. 2 blíže nespecifikuje skutečnost, zda 

povinnost určit tuto lhůtu má právě kupující, nicméně lze textaci nové úpravy přivítat, 

neboť při zachování původního smyslu byl text značně zjednodušen. 

Pro případ odstoupení od smlouvy před uplynutím přiměřené lhůty lze aplikovat 

§ 350 ObchZ, který stanoví účinnost odstoupení až k okamžiku uplynutí přiměření 

lhůty, byť oprávněná strana odstoupila před tímto okamžikem.     

Důsledky nepodstatného porušení smlouvy týkající se odpovědnosti za vady 

upravuje § 437 ObchZ. Toto ustanovení přiznává kupujícímu oprávnění logicky 

v menším rozsahu než § 436 ObchZ, ježto intenzita zásahu prodávajícího do práv 

kupujícího je nižší.  

Zásadním rozdílem je skutečnost, že dopustí-li se prodávající existencí vady na 

předmětu koupě nepodstatného porušení smlouvy, nemá kupující ihned možnost od 

smlouvy odstoupit, aniž by nastala jiná právní skutečnost. Kupující je po zjištění vady 

oprávněn pouze požadovat: 

− dodání chybějící zboží; 

                                                 
 

186 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 128 
187 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 128 
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− odstranění ostatních vad (odstraněním vad má zákonodárce na mysli 

opravu, dodání náhradního zboží, dodání chybějícího zboží nebo též 

odstranění vady právní - z tohoto pohledu se jeví zvlášť stanovené 

oprávnění požadovat dodání chybějícího zboží jako nadbytečné, neboť 

by postačovalo stanovit kupujícímu oprávnění požadovat odstranění 

vad, jak to učinil zákonodárce v § 2107 odst. 1 NOZ); 

− přiměřenou slevu z kupní ceny. 

V případě, že kupující vady pouze notifikuje, aniž by tuto notifikaci spojil 

s konkrétním právem z vad, je prodávající povinen dodat chybějící zboží nebo odstranit 

právní vady. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo 

dodáním zboží náhradního. V tomto smyslu je tedy výběr způsobu řešení notifikované 

vady na prodávajícím, který však nesmí jím zvoleným způsobem odstranění vad 

přivodit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů. 

Jestliže kupující požaduje odstranění vady zboží, je povinen poskytnout 

prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Dokud takto stanovená 

lhůta neuplyne, není oprávněn uplatnit jiná práva z vad. Tím však není dotčeno jeho 

oprávnění uplatnit práva náhradu škody či na smluvní pokutu, která mu v souvislosti 

s existencí vady vznikla. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy prodávající 

kupujícímu sdělí, že v této lhůtě svoji povinnost nesplní. 

Dokud kupující nesplní svoji povinnost stanovit k odstranění vad přiměřenou 

lhůtu nebo neuplatní právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, může prodávající lhůtu 

zvolit sám. Zákon stran lhůty k odstranění vad prodávajícím již však nestanoví, že se 

má jednat o lhůtu přiměřenou. Z dikce daného ustanovení tedy nevyplývá konkrétní 

délka této lhůty nebo jiná skutečnost, kterou by měl prodávající zohlednit při jejím 

určení. Toto může pochopitelně představovat pro kupujícího riziko související s tím, že 

lhůta určená prodávajícím může být podstatně delší než lhůta přiměřená určená 

kupujícím. Kupující je sice oprávněn vyslovit s takovou lhůtou nesouhlas bez 

zbytečného odkladu od jejího oznámení, ovšem pokud své právo nevyužije, může to pro 

něho mít neblahé důsledky. Prodávající by však měl při určení této lhůty vždy zvažovat, 

zda je jím určená lhůta v souladu s dobrými mravy, popř. zásadami poctivého 

obchodního styku a zároveň skutečnost, zda neodstraněním vad může vzniknout 

kupujícímu právo na náhradu škody, která po uplynutí delší doby bude spíše narůstat. 
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Kupujícímu lze však jen doporučit, aby rozhodne-li se požadovat po prodávajícím 

odstranění vady, určil vždy přiměřenou lhůtu, v níž bude požadovat vadu odstranit, 

neboť i v případě, že by mu z důvodu stanovení příliš dlouhé doby vznikl nárok na 

náhradu škody, kterou by mohl následně po prodávajícím soudně vymáhat, jistě 

prvotním účelem uzavření kupní smlouvy nebylo získat prospěch vymožením škody po 

prodávajícím, nýbrž prospěch z koupené věci. 

Zdánlivě patová situace nastane tehdy, jestliže lhůtu k odstranění vad kupující 

nestanoví a ani prodávající následně takovou lhůtu neurčí. V takovém případě lze dle 

mého názoru mít za to, že i přes to, že prodávající neodstraní vadu v souladu se svojí 

povinností uvedenou ve druhém odstavci, není kupující oprávněn požadovat ani 

přiměřenou slevu z kupní ceny, ani od smlouvy odstoupit. Řešení takové patu však 

nebude složité. Obě smluvní strany se totiž budou nacházet v situaci, kdy bude záležet 

na každé z nich, zda uplatní své právo na určení lhůty k odstranění vad, což vyplývá 

z první věty odst. 4. Až uplynutím takové lhůty, nezávisle na tom, zda ji určil 

prodávající či kupující, může kupující v případě neodstranění vad požadovat 

přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo odstoupit však vznikne kupujícímu tehdy, 

upozorní-li na svůj úmysl při stanovení lhůty dle odstavce 3, popř. v přiměřené lhůtě 

před odstoupením, pokud tuto lhůtu stanoví prodávající.  

Právo odstoupit od kupní smlouvy pro nepodstatné porušení smlouvy je tedy na 

rozdíl od práva odstoupit pro podstatné porušení smlouvy vázáno jednak na marné 

uplynutí lhůty k odstranění vad a dále na včasné splnění informační povinnosti o tom, 

že kupující má v úmyslu k odstoupení přistoupit. 

Nový občanský zákoník v souvislosti s právy plynoucími ze situace, kdy 

kupující dodá zboží s vadami, které představují nepodstatné porušení smlouvy, obsahuje 

významné zjednodušení oproti úpravě obchodněprávní. Nejen že nový občanský 

zákoník nestanoví kupujícímu povinnost určit přiměřenou lhůtu k odstranění vad či 

prodávajícímu oprávnění tuto lhůtu určit, pokud tak neučiní kupující, čímž výše 

uvedenou interpretační nejednoznačnost odstraňuje, ale navíc kupujícímu nestanoví ani 

povinnost předem upozornit prodávajícího na svůj úmysl od smlouvy odstoupit. Slevu 

z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy může kupující požadovat ve smyslu § 2107 

odst. 3 NOZ, pokud prodávající neodstraní vadu včas, nebo vadu odmítne odstranit. 

Otázka však vyvstává ohledně toho, co zákonodárce rozuměl včasností odstranění vady 
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prodávajícím, přičemž tato otázka nabývá na významu potud, že s nikoli včasným 

odstraněním vad je spojeno mj. právo na odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že 

kupující nemá povinnost lhůtu k odstranění vad prodávajícímu stanovit a zároveň 

úprava odpovědnosti za vady je přijata především ve prospěch kupujícího, považuji za 

vhodné přijmout takový výklad, kdy prodávající bude povinen vadu odstranit v nejkratší 

možné době. Pokud by však kupující prodávajícímu stanovil lhůtu k odstranění vad 

delší, než je nejkratší možná lhůta k odstranění vady, byla by dle mého soudu relevantní 

lhůta takto určená.    

Odstoupení od smlouvy je však omezeno dalšími podmínkami, které platí jak 

pro porušení smlouvy existencí vad podstatným způsobem, tak pro případ, kdy je 

smlouva porušena nepodstatným způsobem. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud vady oznámil 

prodávajícímu včas. Včasným oznámením měl zákonodárce nepochybně na mysli 

oznámení vad bez zbytečného odkladu ve smyslu § 428 ObchZ, nebylo-li smluvně 

stanoveno jinak. Uvedená konstrukce vychází ze skutečnosti, že právo kupujícího 

z odpovědnosti za vady, které nebylo uplatněno včas, tedy bez zbytečného odkladu od 

okamžiku dle uvedeného ustanovení, je oslabeno tím, že namítne-li prodávající 

v soudním řízení, že mu vada nebyla včas oznámena, soud kupujícímu právo z vad 

nepřizná. 

Účinky odstoupení od smlouvy dále nenastanou nebo zaniknou, pokud kupující 

nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel, popř. vůbec. Po kupujícím však 

v určitých případech splnění této povinnosti nelze spravedlivě požadovat, neboť si zboží 

pořizuje za určitým účelem a z povahy věci často není možné zboží v původním stavu 

vrátit, a to ať už protože zbožím již nedisponuje, nebo protože zboží použil. V takových 

případech by byl kupující za situace, kdy by zjistil, že zboží vykazuje vady, bez své 

viny omezen na svých právech a tím znevýhodněn, jelikož by nemohl uplatnit své právo 

odstoupit od smlouvy, byť by proto byly splněny ostatní podmínky. Z tohoto důvodu 

zákon upravuje výjimky z povinnosti vrátit zboží v původním stavu, a to pro případ, 

kdy nemožnost vrácení zboží v původním stavu není způsobeno jednáním nebo 

opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky 

řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží. Poslední výjimku upravuje § 441 odst. 4 

ObchZ týkající se případů prodeje, spotřebování nebo pozměnění zboží a způsobu 
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kompenzace takového zboží prodávajícímu, pokud kupující zvolí jako právo z vad 

odstoupení od smlouvy. Tehdy je kupující povinen při odstoupení od smlouvy vrátit 

prodávajícímu zboží, které neprodal nebo nespotřeboval a poskytnout prodávajícímu 

náhradu za zboží, které nemůže vrátit.  

Právě uvedená právní úprava týkající se vrácení zboží při odstoupení od 

smlouvy se vztahuje rovněž na případy, kdy kupující zvolí při uplatnění práv za vad 

zboží výměnu věci, neboť i v takovém případě bude povinen prodávajícímu zboží vrátit 

ve stavu, v jakém jej obdržel. Obdobně se totiž na výměnu zboží dle § 438 ObchZ 

vtahuje § 441 ObchZ.  

Pochybnosti však může vzbuzovat, zda se na výměnu věci vztáhne i výše 

zmíněný první odstavec § 441 ObchZ, který nepřiznává právo odstoupit od smlouvy 

pouze pro případ včasného oznámení vad. Čistě jazykovým výkladem bychom mohli 

dojít k závěru, že se i toto ustanovení, na výměnu zboží vtahovat bude, protože § 438 

ObchZ obsahuje odkaz na § 441 ObchZ jako na celek a nijak rozsah aplikace tohoto 

ustanovení nezužuje. Osobně se však přikláním k výkladu opačnému, a to že se na 

výměnu zboží vztáhne pouze odst. 2., 3. a 4. uvedeného ustanovení, a to proto, že 

obsahově pojednává § 438 ObchZ o tom, že prodané vadné zboží je kupující povinen 

vrátit ve stavu, v jakém bylo dodáno, přičemž o podrobnostech takového stavu nic sám 

neuvádí, pouze v následující větě odkazuje na § 441 ObchZ. Bezesporu se tedy odst. 2., 

3. a 4. uvedeného ustanovení obdobně uplatní. Odstavec 1. uvedeného ustanovení však 

stanoví poměrně zásadní důsledek, který je možné bez dalšího přijmout u odstoupení od 

smlouvy, které představuje nejpřísnější zásah do smluvního vztahu založeného kupní 

smlouvou a tudíž pro jeho uplatnění lze požadovat další omezení. To samé se však jistě 

nedá říci o výměně zboží. Pokud by navíc takto zásadní podmínku pro uplatnění práva 

kupujícího na výměnu věci chtěl zákonodárce stanovit, uvedl by pouze, že § 441 ObchZ 

se vztahuje obdobně i na výměnu věci přímo v § 441, popř. by tuto formulaci stanovil 

úplně zvlášť, aniž by použil první větu § 438 ObchZ, která ve vtahu k větě druhé tohoto 

ustanovení může působit nemalé zmatky. Zvláštní úpravu této problematiky 

zákonodárce přijal i stran přiměřené slevy z kupní ceny v § 439 odst. 3 ObchZ, kde pro 

případ nikoli včasného oznámení vad stanovil, že kupující může uplatnit právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny pouze se souhlasem prodávajícího. 
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Ustanovení § 2109 NOZ stanoví pro případ dodání nové věci kupujícímu pouze 

povinnost vrátit na náklady prodávajícího věc původně dodanou, přičemž už nestanoví, 

že by tato věc musela být dodána ve stavu, v jakém byla kupujícímu prodávajícím 

předána. Tímto zákonodárce předešel výše naznačeným nejasnostem ohledně včasnosti 

reklamace v návaznosti na požadavku výměny věci za novou. Mám za to, že z tohoto 

ustanovení nevyplývá povinnost kupujícího vrátit věc prodávajícímu ve stavu, v jakém 

ji převzal, nýbrž ve stavu, v jakém se nachází za dané situace. Otázkou může však být, 

zda kupující splní svoji povinnost věc vrátit, pokud její stav neodpovídá běžnému 

užívání. Domnívám se, že i kdyby byla v okamžiku vrácení věci tato věc značně 

poškozena, a to nad míru odpovídající běžnému užívání, splnil by vrácením takové věci 

kupující svoji povinnost, neboť žádný předpis kupujícímu neukládá užívat věci běžným 

způsobem. Tento závěr zastávám i přes to, že by se prodávající mohl cítit takovým 

postupem poškozen, protože by kupř. nemohl použít některé součásti věci, které byly 

zničeny, ale mohly být požity v případě jejího běžného užívání. Nedomnívám se rovněž, 

že by prodávajícímu v této souvislosti vzniklo právo na náhradu škody, neboť pokud by 

dodal věc bez vad, k dané situaci by vůbec nedošlo.     

Ustanovení § 439 ObchZ upravuje podmínky uplatnění slevy z kupní ceny, a to 

jak co do způsobu jejího uplatnění, tak co do její výše. Kupující je dle tohoto ustanovení 

oprávněn snížit o slevu kupní cenu, jestliže kupní cena ještě nebyla zaplacena a pokud 

již zaplacena byla, může ex post požadovat její vrácení do výše slevy. Další možností 

kupujícího pro případ, že má zájem na po faktické stránce na bezvadném plnění, je 

nezaplatit část kupní ceny odpovídající slevě do doby, než dojde k odstranění vady. Na 

obdobném principu je postaveno smluvní zádržné či pozastávka, kterých se hojně užívá 

zejména u smluv o dílo.  

Výši slevy je třeba určit, pokud se smluvní strany nedohodly na jiném způsobu 

jejího určení tak, že se odečte hodnota, kterou má zboží dodané s vadami od hodnoty, 

kterou by mělo zboží bez vad, a to ke dni, kdy mělo být poskytnuto řádné plnění. 

„Výchozími skutečnostmi pro posouzení výše slevy bude zejména rozsah vadnosti díla, 

závažnost vad, popř. jak vada (y) omezují či komplikují užívání nebo snižují životnost 

věci a dále lze při úvaze o výši slevy vzít v úvahu i další okolnosti. Výši slevy je tedy 

nutné stanovit s ohledem na rozhodné okolnosti případu, obvykle proto nelze slevu 

ztotožnit pouze s náklady spojenými s odstraněním vad. Přitom je však třeba mít na 
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paměti, že základním požadavkem, který je třeba respektovat, je aby byla objednateli 

prostřednictvím tohoto práva (nároku) z odpovědnosti za vady vytvořena (zejména 

ekonomická) situace blížící se stavu, kdyby mu bylo plněno bez vad. Výše slevy je 

obvykle stanovena dohodou stran nebo znaleckým posudkem.“188 V praxi obvykle 

dochází k situacím, kdy kupující nechá vadu odstranit na svůj náklad a následně 

požaduje slevu ve výši těchto nákladů. Takový postup však nelze považovat za správný, 

pokud ovšem nebyl smluvními stranami předvídán přímo ve smlouvě. „Dovolateli je 

dále nutno dát za pravdu v názoru, že soudy obou stupňů pochybily, pokud při určení 

výše ceny podlahové krytiny vyšly z posudků znalců a převzaly veškeré výlohy na 

výměnu podlahy, poněvadž tento právní závěr o výši slevy neodpovídá ustanovení § 439 

odst. 1 obchod. zák., podle něhož nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi 

hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami 

(§ 564 v návaznosti na § 439 odst. 1 obchod. zák). Z uvedeného ustanovení a z 

posouzení konkrétních okolností v souzené věci vyplývá, že základem pro zjištění výše 

slevy z ceny je hodnota vadného zboží (díla) oproti hodnotě bezvadného zboží (díla) ve 

sjednané době plnění. Výchozími skutečnostmi pro posouzení výše slevy bude zejména 

rozsah vadnosti díla, závažnost vad, jak vady omezují či komplikují užívání, popř. 

snižují životaschopnost věci, a dále lze vzít v úvahu další okolnosti vyplývající z 

posuzování konkrétního případu. Základním požadavkem, který je při určení výše slevy 

nutné mít na paměti, je, že by objednateli měla být prostřednictvím tohoto práva 

(nároku) z odpovědnosti za vady vytvořena situace blížící se stavu, kdy by mu bylo 

plněno bez vad.189 Určení výše slevy tedy jak vidno není lehkou záležitostí. Za 

nejvhodnější postup při jejím stanovení lze považovat na základě výše uvedeného 

vypracování znaleckého posudku na porovnání hodnoty zboží s vadami a bez nich. 

Nový občanský zákoník se určení výše slevě z kupní ceny nevěnuje ani výslovně 

neuvádí, že kupující by mohl o slevu snížit kupní cenu, pokud ještě nebyla zaplacena. 

Na snížení dosud nezaplacené kupní ceny o slevu má kupující dle mého názoru právo, 

aniž by to muselo být výslovně v zákoně uvedeno. Jestliže má totiž prodávající právo na 

zaplacení kupní ceny a proti tomu kupující právo na slevu, je zřejmé, že prodávající při 

                                                 
 

188 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1299/2008 ze dne 26. května 2010 (www.nsoud.cz) 
189 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1991/2008 ze dne 23. června 2010 (www.nsoud.cz) 
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zohlednění práva kupujícího na slevu již nemá právo na zaplacení kupní ceny v původní 

výši. Potud tedy vypuštění původního textu obchodního zákoníku nepokládám za 

problematické. Významnější však může být skutečnost, že smluvním stranám byly 

odňaty vodítka pro určené její výše. Domnívám se, že by smluvní strany i nadále měly 

při určení výše slevy ve vlastním zájmu postupovat podle § 439 odst. 1 ObchZ, byť pro 

ně samozřejmě toto ustanovení již nebude závazné, ježto zásada, že při určení výše 

slevy na základě zhodnocení veškerých okolností daného případu, je starší než obchodní 

zákoník a byla přijímána i starší judikaturou.190 Soudy tedy při svém rozhodování 

pravděpodobně osvědčenou praxi potvrdí. 

Nový kodex i nadále přiznává kupujícímu právo nezaplatit prodávajícímu část 

kupní ceny, která odpovídá hodnotě slevy, dokud nejsou vady odstraněny. V této 

souvislosti však ve prospěch kupujícího výslovně uvádí, že výše nezaplacené částky 

může odpovídat odhadu slevy a nikoli její přesné výši. Tuto korekci při určení hodnoty 

slevy v případě pozastavení plateb pokládám za vhodnou, neboť umožňuje kupujícímu 

pružněji reagovat, přičemž kupující nemusí ihned provádět odborné posouzení toho, 

jaké výši by sleva měla odpovídat, nehledě na to, že nevznikají případné další náklady 

s určením výše slevy spojené.  

S ohledem na skutečnost, že obchodní ani občanský zákoník neumožňuje, aby 

v případě prodlení prodávajícího s uspokojením práva na odstranění vady odstranil 

kupující takovou vadu sám, neboť to může učinit až tehdy, pokud požadoval slevu 

z ceny či pokud odstoupil od smlouvy, lze kupujícímu doporučit, aby ve smlouvě 

sjednal oprávnění odstranit případnou vadu na náklad prodávajícího, pokud prodávající 

vadu včas neodstraní. 

 

4.4 Reklamace 
Aby kupujícímu vznikl nárok z odpovědnosti za vady, potažmo aby takový 

nárok mohl uplatnit u soudu, musí prodávajícímu nejdříve vadu vytknout. V tomto 

smyslu se zpravidla hovoří o tzv. notifikaci. Jedná se o jednostranný právní úkon, jímž 

kupující oznamuje prodávajícímu, že věc má vadu, kterou v notifikaci popisuje. 

„Právní povaha oznámení není v teorii ani praxi chápána vždy jednotně. Někdy se pod 

                                                 
 

190 R22/1983  
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ní rozumí pouhé vyrozumění nabyvatele o vadách bez dalšího (vytknutí - notifikace; 

někdy též označované jako prostá notifikace). Jindy je za ně považováno nejen vytknutí 

vad, nýbrž zároveň i nabyvatelovo sdělení zciziteli, pomocí kterých konkrétních práv 

požaduje nastalé následky vadného plnění odstranit (reklamace). Někdy se ovšem 

používá pojmu reklamace promiskue, tj. v obojím výše uvedeném smyslu (srov. § 13 zák. 

634/1992 Sb.).“ 191 „Reklamací byl v totalitním období rozuměn úkon potřebný 

k odvrácení prekluze.“192 Definici pojmu reklamace lze rovněž dovodit z § 13 ZOS, 

který jí rozumí pouze uplatnění rozporu s kupní smlouvou.  

Notifikační povinnost je v obecné rovině upravena v § 504 ObčZ a konkrétněji 

potom u kupní smlouvy pro občanskoprávní vztahy v § 599 a 619 ObčZ a pro vztahy 

obchodněprávní v § 428 ObchZ pro vady faktické a v § 435 ObchZ pro vady právní. 

Nový kodex příslušnou právní úpravu obsahuje v § 1921, 2112 a 2165. 

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno platným způsobem, včas, na 

správném místě a důvodně. Jen takové uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyvolá 

zákonem stanovené účinky. 193   

Cílem notifikace prodávajícímu je:194 

− vyjasnit mezi prodávajícím a kupujícím co nejrychleji, zda věc, která byla 

předmětem koupě, byla vůbec vadná (uplynutí delší doby se vady mohou 

zjišťovat obtížněji) 

− dát tímto způsobem prodávajícímu najevo, že má či nemá očekávat pozdější 

uplatnění práv z odpovědnosti za vady; 

− napomáhat k tomu, aby vady plnění byly co nejrychleji odstraněny a přenechaná 

věc mohla plnit svůj účel; 

− smluvním stranám umožnit vypořádání jejich povinnosti a práva, které vzešly 

z vadného plnění mimo autoritativní orgán a zároveň tak čelit situacím, kdy 

kupující uplatňují vady věcí, kdy byly prodávajícím žalovány o nezaplacení 

kupní ceny. 

 
                                                 
 

191 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku .Všehrd, 1993, č. 8 s. 18. 
192 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 100 
193 R 22/83 
194 Švestka, J., Nad úpravou odpovědnosti za vady v občanském zákoníku .Všehrd, 1993, č. 8 s. 18. 
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4.4.1 Řádná notifikace  
Jak již bylo uvedeno výše, notifikace je po formální stránce jednostranným 

právním úkonem, který jako takový musí splňovat obecné požadavky, které zákon klade 

na jakýkoliv projev vůle ve vnějším světě, který má být za právní úkon považován. Aby 

bylo možno právní úkon považovat za notifikaci, neobjevují se rozpory v tom, že je 

třeba dostatečně určitě konkretizovat vadu, která na převáděné věci byla kupujícím 

zjištěna.195 Neurčitou a tedy neplatnou reklamací by bylo povšechné tvrzení kupujícího, 

že „věc má vady“, popř. „že není v pořádku“, pokud by vadu blíže nepopsal.  

Posouzení, zda je daná reklamace určitá, však nemusí být vždy jednoduché. 

V praxi jsem se setkal s případem, kdy nabyvatel nemovitosti uplatnil vadu související s 

tím, že prodávající neprovedl v době, kdy věc byla ještě v jeho vlastnictví, revizní 

prohlídku plynu. V reklamaci potom kupující uvedl, že vytýká veškeré vady, které 

vyplynou z nové revize plynu, kterou nechá vyhotovit. Při posuzování daného případu 

dospěla soudkyně soudu prvního stupně při posuzování platnosti reklamace při druhém 

jednání ve věci k závěru, že reklamace byla učiněna určitě, neboť kupující nemá 

povinnost při uplatnění vad zjišťovat na základě odborných vyjádření, jaká je konkrétní 

povaha vad, pokud posouzení vad záleží v odborných znalostech. Mám za to, že názor 

soudkyně nebyl správný, a to především proto, že vady předmětu koupě nebyly řádně a 

určitě vytčeny. Pokud by byla navíc revize provedena a bylo by zjištěno, že předmět 

koupě vůbec žádné vady nevykazuje, nejednalo by se o reklamaci o to spíše. 

V předmětném sporu tedy kupující provedl jakousi podmíněnou reklamaci, kterou by 

bylo možné za reklamaci považovat pouze v případě, že by vady v rámci revize plynu 

byly zjištěny. Domnívám se, že kupující měl nejdříve vytknout vadu spočívající 

v absenci platné revizní zprávy plynu s tím, že měl prodávajícího vyzvat jejímu 

vyhotovení a pokud by z takové zprávy nějaké vady vyplynuly, měl je vytnout ve 

zvláštní reklamaci.196         

Otázky dále panují ohledně toho, zda lze za podstatnou náležitost notifikace 

považovat i uplatnění konkrétního nároku z odpovědnosti za vady. Pokud se jedná o to, 

zda je třeba s notifikací spojit i konkrétní práva z odpovědnosti vady, vyslovuji 

                                                 
 

195 „Vytknutí vady spočívá ve specifikaci, jak se vada projevuje, či jak působí na funkčnost věci.“  Eliáš, 
K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1439 
196 Rozsudek není možné citovat, neboť řízení dosud nebylo pravomocně ukončeno. 



100 
 
 

k tomuto negativní stanovisko. Z textu zákona takový závěr dle mého názoru nelze 

dovodit, když občanský v § 504 stanoví jedinou podmínku pro uplatnění práva 

z odpovědnosti za vady, a to vytknutí vady ve stanovené lhůtě. Ve vztahu ke kupní 

smlouvě je zvolena naprosto stejná koncepce v § 599 ObčZ. Nevidím důvod, proč by 

kupující nemohl nechat výběr vhodného způsobu nápravy v intencích zákona na 

prodávajícím. V některých případech navíc kupující nemusí být vždy způsobilý k tomu, 

aby vady kvalifikovaně posoudil.  Domnívám se, že k  řádné reklamaci postačuje, 

pokud kupující vadu dostatečně určitě popíše. „Po novelizaci občanského zákoníku 

v roce 1991 nelze z jeho úpravy dovodit, že současně s oznámením vad musí nabyvatel 

sdělit, které právo z vad věci uplatňuje.“197 Tento názor však není přijímán jednotně ani 

v právní teorii. „K tomu, aby nedošlo k zániku práv z odpovědnosti za vady věci, 

nestačí, že kupující vady vytkl, nýbrž je nutné, aby v této lhůtě konkrétně uvedl, jaké 

právo z tohoto důvodu uplatňuje.“198 Některá starší rozhodnutí soudů rovněž považují 

za nezbytné spojit notifikaci s konkrétním nárokem.199   

Vzhledem k názorové roztříštěnosti na tuto otázku by však bylo vhodné všem 

kupujícím doporučit, aby v notifikaci uvedli i konkrétní nárok, kterého se z titulu 

odpovědnosti za vady domáhají. 

Pokud se jedná o obchodní závazkové vztahy, zde zákon řeší danou situaci přímo 

a nevznikají pochybnosti o tom, zda absence uplatnění konkrétních nároků z vad v 

notifikaci způsobuje jejich zánik. Obchodní zákoník se přiklání ke konstrukci, která 

zánik práv z odpovědnosti za vady jejich neuvedením v notifikaci nezpůsobuje. Pokud 

se jedná o podstatné porušení smlouvy, sankcionuje kupujícího však tím, že pokud 

nárok neoznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení nebo bez zbytečného 

odkladu po tomto oznámení, budou mu náležet pouze nároky z vad jako při 

nepodstatném porušení smlouvy, čímž dojde ke ztrátě výhodnějšího postavení 

kupujícího. Jestliže smlouva byla porušena vadou předmětu převodu nepodstatným 

                                                 
 

197 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1366. 
198 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1433.; 
viz též Bryxová, V. Uplatňování nároků z odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě. Právní 
rádce. 2009, č. 4; Oulík, J. Prodej v obchodě, Praha, Panorama, 1983, s. 104-105 
199 rozhodnutí Nejvyššího soudu R 17/76 - III a Cpj 57/75  
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způsobem a kupující konkrétní nároky z vad prodávajícímu neoznámil, postupuje se dle 

§ 437 ObchZ. Tento přístup byl převzat novým občanským zákoníkem v § 2106 a 2107. 

Úprava obchodního zákoníku nám může rovněž posloužit jako vodítko k 

posouzení sporu, zda je uvedení konkrétních nároků z vad v oznámení o vadách 

v občanskoprávních vztazích nezbytné. V soukromém právu totiž platí mj. princip 

jednotnosti soukromého práva.200 Pokud tedy vzniká spor a neodporuje-li to znění 

zákona nebo jeho smyslu, měly by být na instituty jednotlivých odvětví soukromého 

práva nahlíženo jednotně tak, aby byla zachována konzistentnost práva a nevznikaly 

neodůvodněné rozpory. Dle mého názoru by s ohledem na pojetí notifikace 

v obchodním zákoníku tedy neměla mít v právu občanském absence nároků v oznámení 

za následek zánik těchto nároků.    

Jak již bylo obecně naznačeno výše, je třeba notifikaci provést ve stanovené 

lhůtě, jejíž délka je odlišná v právu občanském a obchodním. O stanovení počátku 

jejího běhu, jakož i o její konkrétní délce v daném případě, bude pojednáno v části 5.4.2 

této práce. 

Pro notifikaci zákon nestanoví písemnou formu. „Z ustanovení § 436 odst. 2 

obch. zák., jenž v souvislosti s úpravou oznámení volby nároků z odpovědnosti za vady 

zmiňuje „zaslané oznámení vad“, pak závěr o obligatorní písemné formě notifikace 

dovozovat nelze. Z dikce ustanovení § 40 odst. 1 obč. zák. totiž vyplývá, a odpovídá též 

zásadě bezformálnosti právních úkonů v soukromém právu, že požadavek písemné 

formy právního úkonu musí být zákoně stanoven výslovně. Lze tedy uzavřít, že pro 

notifikaci vad zboží zákon písemnou formu nestanoví a ani této dovolací námitce 

důvodnost přiznat nelze.“201 Avšak při nedodržení písemné formy se kupující 

uplatňující svá práva zbytečně vystavuje riziku, že nepoctivý prodávající bude jeho 

tvrzení o včasném oznámení vad rozporovat, přestože tak kupující ústně učinil. Poté by 

bylo nutno tuto rozhodnou skutečnost dokazovat výslechem svědků, popř. jiným 

způsobem a uplatňování nároku by mohlo na neunesení důkazního břemene v tomto 

                                                 
 

200 Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 6. 
201 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3244/2007 ze dne 30.10.2009; rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2144/2007 ze dne 29.10.2009 viz též Macek, J. Vady zboží, Právní praxe v 
podnikání. 1994, č. 5 
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smyslu ztroskotat. Podstatné je totiž uvědomit si, že důkazní břemeno ohledně včasného 

oznámení v soudních sporech, které budou nejčastěji vedeny z podnětu kupujícího, nese 

právě kupující. Avšak i v případě, že by žalobu podal prodávající kupř. proto, že 

kupující nevyplatil část kupní ceny, neboť měl za to, že jsou dány důvody pro uplatnění 

slevy202, ponese důkazního břemeno ohledně včasného oznámení vady kupující.  

 

4.4.2 Lhůta 
Limitou řádné notifikace není pouze požadavek, aby samotný právní úkon 

kupujícího ve vtahu k prodávajícímu splňoval obecné náležitosti právního úkonu a 

obsahoval další nutné náležitosti, nýbrž i aby byl v některých případech učiněn 

v zákonem stanovené lhůtě. Rozhodnou skutečností pro stanovení, zda je nutné takovou 

lhůtu zachovat, je především skutečnost, zda se v konkrétním případě jedná o vztah 

občanskoprávní či obchodněprávní. 

Ustanovení § 599 odst. 1 ObčZ stanový, že vady je kupující povinen uplatnit bez 

zbytečného odkladu. Tato povinnost se zdánlivě dostává do rozporu s následující větou 

citovaného ustanovení, když zde zákon vyžaduje, aby kupující vady vytkl do 6 měsíců, 

tedy kdykoliv během trvání zákonné odpovědnosti za vady. Aby bylo lze tento rozpor 

překlenout, je nutné lhůtu bez zbytečného odkladu vykládat tak, že se jedná pouze o 

lhůtu pořádkovou203, která má toliko doporučující charakter. Tuto skutečnost lze 

dovodit z toho, že zákon za porušení této povinnosti kupujícího nestanoví žádnou 

sankci.  S jejím uplynutím zákon nespojuje dokonce žádné právní následky a nejedná se 

proto vůbec o právní skutečnost. Dle mého názoru je uvedení této lhůty v zákoně 

nadbytečné právě proto, že byť se tak na první pohled může zdát, nepředstavuje ve 

skutečnosti žádnou povinnost. Vzhledem k nadbytečnosti této právní úpravy tedy nemá 

hlubší smysl zabývat se skutečností, že zde není stanoven počátek běhu této lhůty. 

Pokud by však kupující nenotifikoval vadu v zákonné šestiměsíční lhůtě běžící 

od převzetí věci (objektivní lhůta), nemohl by se již domáhat nároku z odpovědnosti za 

vady u soudu, neboť by jeho právo zaniklo prekluzí a případné následné plnění ze 

                                                 
 

202 Srov. § 439 ObchZ 
203 Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer s. 1145 
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strany prodávajícího by bylo bezdůvodným obohacením. Prekluzivní povaha lhůty dle 

mého názoru vyplývá s ustanovení samého, kdy jako sankce jejího promarnění je 

stanovena nemožnost domáhat se nároku z odpovědnosti za vady u soudu, což je dle 

mého názoru jasné určení, že se nejedná o lhůtu promlčecí. Není proto třeba odvozovat 

prekluzivní povahu této lhůty podobností s § 504 ObčZ. „Uvedená lhůta je propadnou, 

k čemuž je soud povinen přihlédnout vždy, i když námitky v tomto smyslu nebyly 

vzneseny. Ohledně povahy této lhůty platí obecná úprava § 504 věta třetí obč. zák., 

neboť ve vztahu k právní úpravě kupní smlouvy občanský zákoník neobsahuje zvláštní 

ustanovení, jímž by povaha lhůty ve smyslu § 599 odst. 1 obč. zák. byla upravena 

jinak.“  204 

Tato úprava zákonné odpovědnosti za vady je velmi podobná úpravě obecné 

obsažené v § 504 ObčZ s tím, že § 599 ObčZ dále stanoví odchylky od šestiměsíční 

lhůty, pokud se jedná o vady krmiv nebo zvířat. Určitý rozdíl mezi oběma ustanoveními 

lze spatřovat v počátku běhu lhůty. Pokud totiž jde o určení počátku běhu šestiměsíční 

lhůty v § 504 ObčZ, není zcela jednoznačné, zda se na její počátek vztáhne první věta 

tohoto ustanovení, podle níž by byl počátek lhůty dán možností věc si prohlédnout. 

K takovému závěru se přiklání JUDr. M. Škárová: „Počátek šestiměsíční lhůty 

k vytknutí vady se váže k okamžiku, kdy nabyvatel objektivně měl možnost věc 

prohlédnout, nikoliv k okamžiku, kdy prohlídka věci byla fakticky uskutečněna.“205 

Obdobně se k problému staví i judikatura. „Zatímco počátek lhůty k vytknutí vady podle 

ust. § 504 obč. zák. je vztahován na dobu možnosti věc prohlédnout, ust. § 599 odst. 1 

obč. zák. váže počátek této lhůty ke dni převzetí věci.“ 206 Opačné stanovisko 

zaujímá Prof. K. Eliáš: „Prekluzivní šestiměsíční lhůta počíná běžet od okamžiku, který 

zákon sice výslovně nestanoví, avšak lze dovodit, že jde o okamžik převzetí věci. Toto 

ustanovení počátku běhu prekluzivní lhůty lépe odpovídá objektivnímu charakteru této 

lhůty a je v souladu se lhůtami obdobnými (např. § 599 odst. 1 týkající se kupní 

smlouvy).“207 Toto druhé naznačené řešení se dostává do paradoxní situace, kdy se 

                                                 
 

204 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2000, č.j. 30 Cdo 2175/2000 (cit. dle www.nsoud.cz) 
205 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1520. 
206 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2000, č.j. 30 Cdo 2175/2000 (cit. dle www.nsoud.cz) 
207 Eliáš, K. a kol. Velký akademický komentář. 2. svazek. Praha: LINDE PRAHA,  a.s., 2008, s. 1439. 
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neužije obecné ustanovení odpovědnosti za vady na případ, kdy úprava u konkrétního 

smluvního typu absentuje, nýbrž konkrétní úpravu, byť na základě analogie, užijeme 

pro dotvoření normy obecné. Dle mého soudu se textu zákona více blíží výklad JUDr. 

M. Škárové, neboť pokud zákon v jednom ustanovení uvádí dvě lhůty, přičemž počátek 

stanoví pouze u první z nich, lze na základě logického výkladu předpokládat, že se 

zákonodárce dopustil pouhého zjednodušení textace a počátek běhu druhé lhůty 

úmyslně vypustil. Argument Prof. K. Eliáše o objektivním charakteru lhůty navíc lze 

vztáhnout i na první zmíněné řešení, okamžik možnosti věc si prohlédnout je rovněž 

dán objektivně. Neuvedení počátku běhu lhůty pro uplatnění nároků z vad však jistě 

nelze považovat za legislativně zdařilé řešení, neboť může mít negativní dopad na 

právní jistotu účastníků smluvních vztahů, o čemž svědčí i právě naznačený 

interpretační rozpor. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení o kupní smlouvě neupravují zvláštním 

způsobem záruční odpovědnost za vady (s výjimkou prodeje zboží v obchodě), bude 

třeba aplikovat § 505 ObčZ. Kupující obdobně jako u odpovědnosti zákonné není 

povinen uplatnit vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu, popř. v jiné lhůtě, pro 

jejíž počátek by byl rozhodný okamžik, kdy vadu zjistil (neuplatní se tedy lhůta 

subjektivní), nýbrž tak může učinit kdykoliv během záruční doby, je-li záruka sjednána 

(popř. zákonem určena), a to opět pod sankcí prekluze. 

Prekluze, kdy práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, 

zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, platí dle § 626 ObčZ i pro prodej zboží 

v obchodě. 

Nový občanský zákoník institut prekluze zcela opouští a stanový lhůty pouze 

jako promlčecí, což lze uvítat, neboť principu volnosti vůle smluvních stran takové 

řešení odpovídá nepochybně lépe. Stran stanovení důsledků nikoli včasné reklamace je 

nový občanský zákoník inspirován úpravou obchodněprávní, byť některé prvky přejímá 

i ze zákoníku občanského. 

V porovnání s občanským zákoníkem je zákoník obchodní méně benevolentní ke 

kupujícímu. Na kupujícího i prodávajícího je v obchodních závazkových vztazích 

nahlíženo jako na profesionály. Kupujícímu proto v těchto vztazích obchodní zákoník 

ukládá vyšší míru bdělosti, než jsme tomu svědky v právu občanském. 
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Ustanovení § 428 ObchZ uvádí, že právo kupujícího z faktické vady zboží 

nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu o vadách zboží 

prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy: 

− kupující vady zjistil, nebo 

− kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, 

kterou je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1 a 2 ObchZ, nebo 

− kdy vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, 

nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popř. od dojití zboží do 

smluveného místa určení. Místo dvouleté lhůty však platí záruční doba, 

byla-li sjednána. 

Podstatný rozdíl oproti občanskoprávní úpravě spočívá v tom, že je kupující 

povinen vytknout vady v subjektivní lhůtě bez zbytečného odkladu, přičemž nesplnění 

této povinnosti ma za následek oslabení práva kupujícího. Nejedná se tedy pouze o 

lhůty pořádkové, jak je tomu v zákoníku občanském.  Pokud tedy během soudního 

řízení prodávající namítne nesplnění povinnosti kupujícího oznámit vady bez 

zbytečného odkladu, soud kupujícímu nároky z vad nepřizná. Vzhledem k tomu, že tato 

subjektivní lhůta není zákonem přesně stanovena, nedohodnou-li si ji smluvní strany ve 

smlouvě, bude včasnost oznámení závislá zejména na množství a povaze zboží a 

obtížnosti zjišťování vad.208 Dalším důsledek neprovedení včasné notifikaci je 

nemožnost kupujícího využít práva odstoupit od smlouvy ve smyslu § 441 odst. 1 

ObchZ. Zatímco omezená vymahatelnost práva se blíží promlčení, zánik práva je 

prvkem prekluze.209  

Ono oslabení práva kupujícího může mít katastrofální důsledky, neboť dle § 440 

odst. 2, na něž se v praxi často zapomíná, lze uspokojení, kterého lze dosáhnout 

uplatněním některého z nároků z vad zboží podle § 436 a 437 ObchZ, nelze dosáhnout 

z jiného právního titulu (např. náhrada škody či bezdůvodné obohacení). V případě, že 

kupující nevytkne vady včas, může se ubránit pouze tehdy, jestliže jsou vady zboží 

důsledkem skutečností, o kterých prodávající věděl, nebo musel vědět. Není však třeba 

                                                 
 

208 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. komentář. díl IV. Praha: Polygon, 2002, s. 3444.  
209 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 100 
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zdůrazňovat, že prokázání těchto skutečností v případném soudném sporu, bude na 

straně, která je tvrdí, tedy na kupujícím.  

Pro právní praxi může být zajímavá úvaha týkající se vztahu odpovědnosti 

prodávajícího za vady, o nichž věděl nebo vědět musel a zjevných vad. Kupující 

v obchodněprávních vztazích je povinen provést prohlídku předmětu převodu 

s odbornou péčí. Pokud tuto prohlídku řádně neprovede, logicky nemůže splnit 

povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu a s ohledem na § 428 odst. 1 

v návaznosti na § 428 odst. 2 písm. c) ObchZ se jen těžko ubrání námitce prodávajícího, 

že vada nebyla včas uplatněna. Pokud se ovšem jedná o vady zjevné, lze usuzovat, že ve 

velkém množství případů bude kupujícímu, který včas vadu nevytkl, k úspěchu ve věci 

postačovat, aby k obraně proti námitce prodávajícího dle § 428 odst. 3 ObchZ uvedl, že 

kupující o vadě v době přechodu nebezpečí musel vědět. Na první pohled zjevná vada 

těžko může prodávajícímu uniknout. Pomocí tohoto ustanovení by tedy bylo dle mého 

soudu v některých případech možné, aby kupující nesplnění povinnosti věc řádně 

prohlédnout obejít.     

Obchodní zákoník ve vysoké míře chrání kupujícího tehdy, jestliže prodávající 

úmyslně převede zboží s vadami, což pokládám za spravedlivé a zcela v souladu se 

zásadami poctivého obchodního styku. 

Obdobné ustanovení obsahuje obchodní zákoník rovněž stran vad právních (viz 

výše - § 435 ObchZ). 

Lhůty uvedené v této subkapitole jsou lhůtami hmotněprávními, tzn. že poslední  

den jejich běhu je zároveň dnem, kdy musí být vada prodávajícímu vytknuta. 

Nepostačovalo by tedy, pokud by kupující v tento poslední den podal písemnou 

notifikaci poštovnímu doručovateli.   

Konstrukci subjektivní lhůty pro vytknutí vady kupujícím přejal i nový občanský 

zákoník v § 1921 obecně a v § 2112 stran kupní smlouvy. Jedná se nepochybně o 

ztížení postavení kupujícího v občanskoprávních vztazích, neboť na kupujícího je 

kladen požadavek, který dříve nebyl. Dle mého soudu je však nová povinnost 

kupujícího jako nepodnikatele plně v souladu se zásadou vigilantibus iura a považuji i 

v rámci principu právní jistoty za vhodné, aby kupující vytknul vady ihned poté, co tyto 

vady zjistí. Je však třeba zdůraznit, že ve zvláštních ustanoveních nového kodexu, která 

se týkají prodeje zboží v obchodě, tuto povinnost kupující nemá. V těchto vztazích tedy 
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není stanovena subjektivní lhůta k odstranění vad, s jejímž nesplněním by zákon 

spojoval jakékoliv důsledky. Je možné, že se v praxi vyskytnou případy, kdy 

prodávající bude tuto námitku pozdní notifikace vznášet i ve vztazích spotřebitelských 

s odkazem na princip podpůrnosti mezi jednotlivými stupni úprav odpovědnosti za 

vady, konkrétně odkazem právě na § 2112, který se týká kupní smlouvy obecně. Dle 

mého názoru bude však taková argumentace lichá. Prvním argumentem, který by proti 

takovému pojetí bylo možno vznést, je skutečnost, že se zákonodárce při sestavení 

konstrukce práv a povinností kupujícího, který je spotřebitel, nepochybně inspiroval 

úpravou občanského zákoníku, kde tuto povinnost kupující neměl. Dále lze použít 

výklad systematický, neboť ustanovení týkající oslabení práva kupujícího, které je 

spojené s pozdní notifikací, je obsahem jak obecných ustanovení, které se týkají 

odpovědnosti z vadného plnění, tak zvláštních ustanovení, které se týkají odpovědnosti 

za vady u obecné kupní smlouvy. Kdyby se tedy zákonodárce přál, aby se ona 

subjektivní lhůta k vytknutí vad vztahovala jak na obecnou kupní smlouvy, tak na 

prodej zboží v obchodě, buď by příslušná ustanovení uvedl i při úpravě prodeje zboží 

v obchodě, nebo by tato ustanovení byla obsažena pouze v ustanoveních, která se týkají 

odpovědnosti z vadné plnění obecně, přičemž by se následně aplikovala i na všechny 

typy kupní smlouvy, včetně zvláštního podtypu prodeje zboží v obchodě. 

 

4.4.3 Oprávněné subjekty 
Určení, které subjekty jsou oprávněny notifikovat vady věci v procesu domáhání 

se jejich odstranění, resp. vůči komu jsou tak oprávněny, je rovněž jednou ze zásadních 

otázek. Je nepochybné, že nároky z odpovědnosti za vady může uplatnit první kupující 

proti prvnímu prodávajícímu, neboť mezi nimi je uzavřena kupní smlouva. Zákon 

ovšem neřeší, zda v případě, že první kupující věc dále zcizí, přechází spolu s prodanou 

věcí práva z odpovědnosti za vady ve vztahu k prvnímu prodávajícímu na druhého 

kupujícího, či zda tento druhý kupující je oprávněn požadovat řádné plnění na prvním 

kupujícím, který vůči němu vystupuje jako prodávající (druhý prodávající).     

Teorie i soudní praxe řeší uvedenou otázku vcelku jednotně, byť se výjimečně 

objevují i názory opačné. Odpovědnostní vztah prvního prodávajícího vzniká pouze 

vůči kupujícímu z kupní smlouvy, nikoliv vůči dalšímu vlastníku předmětu koupě. 



108 
 
 

Prodá-li proto kupující věc třetí osobě, neodpovídá již původní prodávající za vady této 

třetí osobě, ale stále původnímu kupujícímu. Ten také může u původního prodávajícího 

práva z odpovědnosti za vady uplatnit bez ohledu na to, zda je stále vlastníkem věci 

nebo nikoliv.210 S tímto pojetím lze souhlasit, neboť nárok z odpovědnosti za vady 

vzniká z kupní smlouvy (popř. na jejím základě ze zákona), přičemž práva a povinnosti 

a povinnosti z ní plynoucí zavazují pouze její subjekty. Pokud se věc převádí na třetí 

osobu, nejedná se o absolutní právní nástupnictví z původní kupní smlouvy, nýbrž o 

převod vlastnického práva. Vlastnické právo k věci v sobě jistě nezahrnuje nároky 

z odpovědnosti za vady jako jednotlivá oprávnění211. „Není však vyloučeno, aby nový 

vlastník při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady vystupoval na základě plné moci 

jako zástupce kupujícího nebo aby pohledávku z uplatněného nároku kupující postoupil 

novému vlastníku.“212 

Jinak se teorie vcelku logicky staví k případům, kdy věc převezme dědic na 

základě univerzální sukcese. 213 Zde dědic vstupuje do všech práv zůstavitele, a tedy na 

něho přechází i nároky z odpovědnosti za vady, které nepochybně nemají osobní 

povahu.214 

Tato problematika se dotýká i institutu společného jmění manželů. „Nabyl-li za 

trvání manželství věc uzavřením smlouvy jeden z manželů, je subjektem těchto práv 

pouze on, a to vzdor tomu, že úplata byla za věc uhrazena ze společného jmění 

manželů.“ 215 Pokud však věc do společného jmění manželů náleží, postačí, pokud 

reklamaci provede jen jeden z manželů. 

 

4.5 Uplatnění nároků z vad u soudu 
Kupující je oprávněn uplatnit své právo, které mu vyplývá z odpovědnosti za 

vady prodané věci, u soudu. Aby se však tohoto práva účinně domohl, bude třeba, aby 

                                                 
 

210 Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer s. 1145 
211 analytické vymezení pojmu vlastnictví - srov. § 123 ObčZ 
212 Škárová, M. in Švestka, J., Spáčil, J., O., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. 
Komentář, díl II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1609. 
213 Srov. § 579 ObčZ 
214 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. II. díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009 
s. 99. 
215 Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. II. díl. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009 
s. 99.; viz též R 22/83 
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se toto právo stalo dospělým (actio nata). Nemůže se tedy jednat o pouhé právo, ale 

musí jít o nárok. O nárok se jinými slovy se jedná pouze tehdy, pokud je právo možné 

s úspěchem uplatnit u soudu.216 V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že i nárok 

má své omezené trvání, a to pouze po dobu, než dojde k jeho oslabení uplynutím 

promlčecí doby nebo jinak a stane se naturální obligací.217 

Vzhledem k tomu, že se tato kapitola bude věnovat uplatněné nároku z vad, 

považuji za vhodné nejdříve na tomto místě vymezit pojem nárok jako takový. „ 

S pojmem subjektivního práva úzce souvisí pojem nárok. Ten se většinou chápe jako 

oprávnění domoci se s úspěchem svého subjektivního práva uplatněním donucení u 

státního orgánu. To v oblasti občanského práva znamená především uplatnění práva 

donucením soudním …“.218 Dospělým se právo kupujícího z vad stane dle mého názoru 

již vytknutím vady u prodávajícího a volbou práva z vad. „Odpovědnost za vady vzniká 

v okamžiku, kdy bylo poskytnuto plnění s vadami. V tom okamžiku došlo 

k protiprávnímu jednání, které je právní skutečnosti zakládající odpovědnost. V tu chvíli 

však existuje závazek alternativní, který má několik předmětů, z nichž musí oprávněný 

některý zvolit. Dokud není provedena volba, nemůže nastat dospělost práva na 

poskytnutí slevy.“219 

Stran úpravy odpovědnosti za vady dle § 508 ObčZ je v souladu s právě 

zmíněným výslovně stanoveno, že nárok z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit 

v obecné promlčecí době, která počíná plynout ode dne, kdy nabyvatel vytkl vady u 

zcizitele. „Ustanovení § 101, § 102 obč. zák. se týkají uplatnění práva u soudu, a nikoli 

u druhé smluvní strany, jejich aplikace proto přichází v úvahu až při příp. řešení otázky 

promlčení, tj. zda nárok z odpovědnosti za vady byl u soudu uplatněn včas.“ 220 Zákon 

                                                 
 

216 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné I. 4.vydání Praha: Praha: ASPI, 
2005, s. 254. 
217 „Naturálními pohledávkami jsou takové pohledávky, u nichž je sice věřitel oprávněn požadovat od 
dlužníka jejich splnění, avšak svou pohledávku nemůže s úspěchem vymáhat soudně, neboli nemůže ji 
s úspěchem procesně (autoritativně - mocensky) u soudu vynutit.“- Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. 
a kol. Občanské právo hmotné II. 4. vydání Praha: Praha: ASPI, 2006, s. 93. 
218 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné I. 4.vydání Praha: Praha: ASPI, 
2005, s. 254. 
219 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 143 
220 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. prosince 2000, č.j. 33 Cdo 2573/99 (cit. dle 
http://www.nsoud.cz/) 
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tedy nespojuje s nikoli včasným uplatněním práva u soudu jeho zánik prekluzí stejně, 

jak tomu činí v souvislosti s vytnutím práva u prodávajícího.  

Právo, které v souladu s § 599 ObčZ prekludovalo, již u soudu nelze uplatnit, 

neboť již netrvá, a to ani v podobě naturální obligace. 

Ve vztazích obchodněprávních je stran uplatnění práva z odpovědnosti za vady u 

soudu třeba zmínit především § 428 ObchZ. Pokud totiž kupující nepodá prodávajícímu 

zprávu o vadách bez zbytečného odkladu poté, kdy nastane jedna ze skutečností, jejichž 

výčet obsahuje odst. 1 předmětného ustanovení, nemůže být toto právo přiznáno 

v soudním řízení. Soud však ke skutečnosti nikoli včasné notifikace vady přihlédne 

pouze tehdy, pokud to prodávající namítne. Tato konstrukce zcela zřetelně připomíná 

konstrukci promlčení, a to především tím, že oslabuje právo kupujícího, pokud nesplní 

bez zbytečného odkladu svoji povinnost vytknout vady zboží. Ono oslabení práva, 

stejně jako u promlčení, spočívá v nepřiznání nároku soudem, které je rovněž závislé na 

jednostranném úkonu prodávajícího. Podoba obou konstrukcí je dále dána skutečností, 

že plnění prodávajícího, byť kupující nesplnil svoji povinnost včas notifikovat vadu, 

není bezdůvodným obohacením, neboť nesplněním této povinnosti nebyl právní důvod 

k plnění odstraněn. Právo kupujícího poté, co byla vada oznámena prodávajícímu 

opožděně, bude dle mého názoru možné označit jako naturální obligaci. Rozdíl oproti 

klasickému promlčení však bude spočívat v tom, že právo z vad, ohledně něhož byla 

vznesena námitka pozdní notifikace, se nikdy nestalo nárokem. V podstatě tedy půjde o 

obdobný případ, jako u práv z her a sázek dle § 845 ObčZ. 

Na závěr této kapitoly pokládám za vhodné dodat, že vytknutí vad může být 

učiněno rovněž přímo v žalobě. „Z úpravy zákona neplyne, že by vytknutí vady koupené 

věci muselo časově předcházet podání návrhu na zahájení soudního řízení. Šestiměsíční 

lhůta je dodržena, jestliže žalovanému v této lhůtě je doručen návrh na zahájení řízení 

obsahující vytknutí vad prodané věci.“  221 Úryvek z citace judikátu Nejvyššího soudu 

České republiky se sice, jak vidno, týká práva obecného občanského, nicméně 

nepochybuji o tom, že by takovýto postup bylo možné uplatnit i v právu obchodním. 

Jinou otázkou by potom bylo přiznání náhrady nákladů řízení kupujícímu i v případě 

                                                 
 

221 R 9/ 1987 
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úspěchu ve věci, neboť by bylo zřejmé, že se vůbec nepokusil věc řešit mimosoudní 

cestou, smírně.    

 
4.6 Náklady vzniklé v souvislosti s existencí vady 

Je zcela logické, že v souvislosti s existencí vady na koupené věci vznikají 

kupujícímu i prodávajícímu náklady. Ne vždy je však zcela zřejmé, kdo by měl tyto 

náklady hradit. Kupujícímu tak mohou vzniknout především náklady spojené 

s notifikací vady a poskytnutím součinnosti s jejím odstraněním222. Prodávající, který je 

povinen oprávněný nárok kupujícího z vad uspokojit, musí vynaložit náklady s tím 

spojené, které nezahrnují pouze samotné odstranění vad, nýbrž i náklady na prověření, 

zda je reklamace oprávněná atp. 

Právní úprava vychází z právní zásady „neminem laedere“. Obecně tedy platí, že 

subjekty práva by se neměly poškozovat a pokud se tak stane, je právní subjekt, který 

druhého poškodil, povinen tuto škodu napravit. Mám za to, že po prodávajícím lze 

v případě, že dodal zboží s vadami, spravedlivě požadovat, aby provedl nápravu jím 

způsobeného protiprávního stavu. Bude to tedy ve většině případů právě prodávající, 

kterému vzniká povinnost náklady uhradit. 

Promítnutí právě uvedeného do oblasti odpovědnosti za škodu bude znamenat, že 

pokud kupující reklamuje vady oprávněně, jedná se o případ, kdy byl poškozen 

prodávajícím, který mu poskytl nikoli řádné plnění. Jak bude uvedeno níže v kapitole 6, 

konkrétní práva z vad není možné uspokojit z jiného právního důvodu, než 

prostřednictvím institutu odpovědnosti za vady, avšak neplatí to pro škodu vzniklou 

v souvislosti s vadami, kam lze dle mého názoru v obecné rovině zahrnout i náklady 

vzniklé v souvislosti s existencí vad. 

V občanském zákoníku je náhrada nutných nákladů oprávněného, které vznikly 

v souvislosti s uplatněním práva u povinného upravena v § 509, který k uplatnění 

takového práva u povinného stanoví prekluzivní dobu v délce jednoho měsíce od 

uplynutí doby, v níž byl oprávněný povinen vytknout vady u povinného. Tímto 

                                                 
 

222 Pokud spotřebitel spolu s reklamací a uplatněním práva z odpovědnosti za vady nepředá i výrobek, 
musí prodávajícímu poskytnout alespoň základní součinnost, například v podobě toho, že ho pustí ve 
stanoveném termínu k sobě do bytu, aby se na skříň mohl podívat, či ji odvézt k posouzení. Pasivita 
spotřebitele by v tomto smyslu neměla být přičítána k tíži prodávajícího a ten se proto nemůže dostat do 
prodlení. - rozhodnutí Nejvyššího soudu Cpj 39/88 ze dne 20. 10. 1988 
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ustanovením se inspiroval zákonodárce i v novém občanském zákoníku v § 1924, avšak 

lhůtu k uplatnění práva na tyto náklady u kupujícího nestanovil jako prekluzivní, nýbrž 

s jejím nesplněním spojil oslabení práva kupujícího obdobně, jako tomu učinil při 

reklamaci, která nebyla provedena bez zbytečného odkladu. Právo na účelně vynaložené 

náklady proto soud nepřizná, pokud prodávající nenamítne jejich opožděné uplatnění.    

Stran kupní smlouvy dle občanského zákoníku však platí úprava uvedená v § 598 

a 599 odst. 2 ObčZ, která je konstruována obdobně, jako na obecnější úrovni dle 

předchozího odstavce, avšak stanoví kupujícímu povinnost oznámit náklady 

prodávajícímu ve lhůtě pro notifikaci, tedy do 6 měsíců223 od převzetí zboží, a to pod 

sankcí prekluze. Stran zvířat a krmiv je tato lhůta kratší. 

Spornou se může jevit situace, kdy prodávající poskytl kupujícímu ve smyslu § 

502 ObčZ delší záruční dobu než je délka zákonné odpovědnosti za vady, neboť § 599 

odst. 2 ObčZ výslovně odkazuje při stanovení doby pro oznámení nutných nákladů 

prodávajícímu na odst. 1, který s poskytnutím delší doby k uplatnění vad sám o sobě 

nepočítá. Není-li tato problematika upravena v záručním listě nebo v jiném prohlášení 

prodávajícího, domnívám se, že bude třeba zaujmout extenzivní výklad daného 

ustanovení a prodloužit kupujícímu dobu k uplatnění nutných nákladů prodávajícímu 

tak, aby odpovídala délce doby, v níž je kupující oprávněn vady reklamovat, pokud je 

tato doba delší šesti měsíců. Pokud je totiž smyslem aplikace institutu odpovědnosti za 

vady nastolit stav, jako by bylo plněno řádně, mělo by dojít k plné kompenzaci všech 

škod, které kupující v důsledku existence vad předmětu koupě utrpěl. Jestliže totiž 

prodávající záruční dobu prodloužil, udělal to proto, aby se kupující mohl déle domoci 

plné nápravy protiprávního stavu. Přiznávám však, že tento výklad nelze přijmout bez 

pochybností, a to zejména s ohledem kogentní povahu předmětných ustanovení. 

Jiným argumentem, který by mohl kupující použít při uplatnění nákladů v době 

po uplynutí výše uvedené šestiměsíční lhůty, je aplikace obecného § 509 ObčZ 

s odkazem na skutečnost, že § 599 odst. 2 ObčZ je výslovně navázán na první odstavec 

tohoto ustanovení. Ani takový výklad však není bez pochybností, neboť by proti němu 

                                                 
 

223 Jak již bylo dovozeno v subkapitole 5.4.3, uplatní se lhůta šestiměsíční, neboť lhůta bez zbytečného 
odkladu je pouze pořádková. 
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mohlo být namítáno, že kupní smlouva obsahuje zvláštní ustanovení stran uplatněné 

nákladů, které se týkají uplatnění práv z vad. 

Ustanovení § 1924 NOZ výslovně spojuje právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů při uplatnění práv z vad s §1923 NOZ (na obecné úrovni mimo ustanovení o 

kupní smlouvě). Striktně jazykovým výkladem by tedy vzhledem k absenci ustanovení 

o nákladech v části nového kodexu, která se týká kupní smlouvy, bylo možné dojít 

k závěru, že se toto ustanovení na kupní smlouvu nevztahuje. Taková interpretace by 

však nedávala smysl, neboť proč by zákonodárce na obecné úrovni stanovil oprávnění 

věřitele požadovat tyto náklady, když by v případech nejčastějších týkajících se právě 

kupní smlouvy, toto právo kupujícímu nepřiznal. Domnívám se proto, že se § 1924 

NOZ vzhledem k svému systematickému zařazení do ustanovení obecných, aplikuje i 

na kupní smlouvu. I kdyby však soudy ve své praxi takový výklad nepřijaly, mohl by se 

kupující svého práva na náhradu nákladů přesto domoci, a to prostřednictvím institutu 

odpovědnosti za škodu.         

Je třeba zdůraznit, že kupující může požadovat pouze náklady nutné. Specifikací 

toho, co se nutnými náklady rozumí, se zákon již nezabývá. Nepochybně se však bude 

jednat o náklady nezbytné k tomu, aby kupující mohl právo u prodávajícího notifikovat 

a aby k řešení reklamace poskytl prodávajícímu nezbytnou součinnost. Za nutný náklad 

tak bude třeba považovat kupř. poštovné, které musel kupující zaplatit, aby doručil 

reklamaci prodávajícímu, jakož i cena benzínu, která musela být kupujícím vynaložena 

na cestu k místu224, kde se předmět koupě nalézá (např. okna na chatě kupujícího) a kde 

bude prodávající vadu odstraňovat, či náklady na odbornou prohlídku nutnou ke zjištění 

vady225. Pokud se kupující obrátí na právního zástupce, aby reklamaci vypracoval, 

nebude se už stran jeho odměny dle mého názoru jednat o nutný náklad, neboť takový 

postup při vytknutí vady není nezbytný. Posouzení, zda se jedná náklad nutný či nikoli, 

bude však nutno provézt vždy s ohledem na specifické okolnosti konkrétního případu. 

Nový občanský zákoník nahrazuje pojem nutných nákladů náklady účelně 

vynaloženími. Nelze vyloučit, že budou v konkrétních případech v rámci tohoto 

institutu uplatňovány např. náklady právního zastoupení kupujícího v mimosoudním 

                                                 
 

224 rozsudek Nejvyššího soudu Cpj 40/82 
225 rozsudek Nejvyššího soudu 33 Odo 473/2001 ze dne 27.06.2002 (www.nsoud.cz) 
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řešení sporů, které pod nutné náklady jistě dříve nebylo možné zahrnout. Účelně 

vynaložené náklady jsou totiž dle mého soudu obsahově širší. Teprve soudní praxe však 

ukáže, zda lze mezi oba pojmy vložit rovnítko, či zda se budou obsahově lišit. 

Na kupní smlouvu uzavřenou mezi podnikatelem a spotřebitelem, tedy na vztahy, 

jež občanský zákoník nazývá prodejem zboží v obchodě, se dle § 612 ObčZ vztáhne 

režim náhrady nákladů platící pro běžnou kupní smlouvu, neboť příslušná ustanovení 

občanského zákoníku, jakož i ustanovení ZoS, tuto oblast neupravují. 

Povinnost prodávajícího hradit náklady, které kupující musel v souvislosti 

s existencí vady vynaložit, není v obchodním zákoníku výslovně stanovena, pročež je 

možné vzhledem k jejich povaze a smyslu vycházet z ustanovení vztahujících se 

k náhradě škody. Náklady vzniklé kupujícímu při uplatnění vad zboží tedy nebudou 

požadovány na základě zvláštního ustanovení jako ve vztazích, na něž se aplikuje 

občanský zákoník, nýbrž z titulu náhrady škody. Opatrnému kupujícímu však nic 

nebrání v tom, aby režim náhrady nákladů zakotvil přímo v kupní smlouvě. Pokud 

bychom však vycházeli z předpokladu, že obecná ustanovení občanského zákoníku se 

vztáhnou i na kupní smlouvu uzavřenou v režimu obchodního zákoníku, nebránilo by 

nic tomu, aby byl užit § 509 ObčZ. Tuto variantu považuji za právně čistší.   

Hovoříme-li stále o vadách, které byly uplatněny řádně a oprávněně, je 

samozřejmé, že náklady týkající řešení reklamace, které vznikly prodávajícímu, si tento 

ponese sám. Vznikla-li vada z důvodu na straně prodávajícího, a to bez ohledu na jeho 

zavinění, neboť je to právě on, kdo poskytl nikoli řádné plnění a právě po něm lze proto 

oprávněně požadovat, aby situaci napravil a poskytl tak kupujícímu postavení 

ekvivalentní tomu, jako kdyby bylo plněno bez vad. 

V praxi se dále mohou objevit i takové případy, kdy požadavek náhrady nákladů 

je v porovnání s kupní cenou neúměrný, a to i za situace, kdy kupující reklamoval vady 

oprávněně. Představme si situaci, kdy osoba s trvalým pobytem v Itálii koupí na území 

České republiky vadnou do kuchyňské linky vestavěnou ledničku do svého rodinného 

domu Jičíně. Kupující následně po instalaci pračky provede reklamaci a mezi 

smluvními stranami se nepodaří dohodnout termín opravy v době, kdy se kupující 

nachází na území České republiky. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sjednat vhodný 

termín opravy, vrátí se kupující do ČR, aby poskytl součinnost při opravě a následně 

uplatní na kupujícím vysoké cestovné. Lze to považovat za nutné náklady? Pokud 
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kupující nemohl pověřit někoho jiného, aby prodávajícímu poskytl součinnost, nejspíše 

se o nutné náklady jednat bude. Pokud by však výše nákladů byla v poměru ke kupní 

ceně značně neúměrná, náklady by prodávající dle mého názoru platit v plné výši 

nemusel, a to s odkazem na rozpor s dobrými mravy. Pokud by obdobná situace nestala 

v rámci obchodně-právního vztahu, bylo by možné uvedenou situaci řešit dle § 379 

ObchZ tak, že prodávající náklady platit nebude, protože trvalý pobyt v Itálii nemohl 

předpokládat.          

Složitější bude situace, kdy kupující uplatní vady u prodávajícího neoprávněně, a 

to ať už s cílem prodávajícího poškodit či neúmyslně, neboť se o vady ve skutečnosti 

vůbec jednat nebude. Pro tyto případy si praxe vytvořila pojem neoprávněná reklamace. 

Obecně by v těchto případech s ohledem na zásadu neminem laedere měl platit 

princip, kdy bude veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovými neoprávněně 

reklamovanými vadami hradit kupující, který svým jednáním zavdal příčinu jejich 

vzniku. Takový závěr však není přijímán vždy. 

Domnívám se, že v praxi lze právě uvedený závěr v zásadě přijmout, pokud byla 

kupní smlouva uzavřena mezi podnikateli, u nichž se předpokládá vysoká míra 

profesionality v obchodním styku, tudíž by měli být schopni rozpoznat, zda se jedná o 

vadu či nikoli, a to buď sami anebo za přizvání jiného odborného subjektu. 

Komplikovanější případ však nastane, pokud bude jednou se stran kupní smlouvy 

podnikatel jako prodávající a druhou smluvní stranou spotřebitel jako kupující. Na 

spotřebitele jako na profesionála zákon nehledí, ba naopak. Spotřebiteli totiž zákon 

poskytuje značný rozsah ochrany, neboť právě spotřebitel bývá profesionálními 

obchodníky často krácen na svých právech. Právo na ochranu spotřebitele tedy slouží 

především k tomu, aby bylo nastoleno rovnoprávné postavení spotřebitele a 

podnikatele. Toto právo by však nemělo vést k tomu, aby se subjektu slabšího stal 

subjekt silnější.      

Ani zde tedy s ohledem na specifické postavení spotřebitele v našem právním 

řádu nelze bez dalšího tvrdit, že by v případech neoprávněně vytknutých vad, měl nést 

náklady vždy prodávající. V těchto případech bude dle mého soudu nutné citlivě 

posuzovat, zda kupující měl nebo mohl rozpoznat, že se o vadu nejedná. V případech, 

kdy se nejedná zcela zjevně o vadu a kupující provede reklamaci, přičemž 

prodávajícímu spolu s takovou reklamací vzniknou nutné náklady, měl by kupující 
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takové náklady prodávající uhradit. Má-li reklamace šikanózní povahu, měl by kupující 

hradit případné nutné náklady prodávajícího vždy. Pokud tedy Petr Bezouška ve své 

stati tvrdí, že „kriteriem pro rozlišení oprávněné a neoprávněné reklamace nemůže být 

existence vady“226, nemohu s tímto souhlasit, neboť jak jsem uvedl, jen nutno i tuto 

skutečnost zohlednit.   

V obchodních podmínkách některých společností se lze setkat s 

následující formulací: „Náklady neoprávněné reklamace nese kupující“. Obdobné 

formulace bývají často kvalifikovány pro rozpor se zákonem jako neplatné, neboť jsou 

považovány za omezení práva spotřebitele. „Nad rámec zákona je možné spotřebiteli 

nabídnout pouze výhodnější podmínky pro uplatnění odpovědnosti za vady, což se však 

v souzené věci nestalo. Naopak citované ustanovení Reklamačního řádu žalobce bylo 

způsobilé omezit spotřebitele na jeho právu uplatnit odpovědnost za vady věci, když pro 

případ „neúspěšné reklamace“ stanovilo „sankci“ v podobě povinnosti uhradit 

prokazatelné náklady spojené s posouzením reklamované vady. Podle názoru 

Nejvyššího správního soudu, jenž se ztotožnil s právním názorem Městského soudu v 

Praze vyjádřeným v kasační stížností napadeném rozsudku, byla taková úprava v 

Reklamačním řádu způsobilá omezit spotřebitele na jeho právu uplatnit právo na 

odpovědnost za vadu, přičemž toto omezení spočívá minimálně v tom, že (nesprávná) 

představa spotřebitele o tom, že by eventuálně měl nést náklady zjišťování vady, jej 

může odrazovat od toho, aby vady v rámci záruční odpovědnosti prodávajícího 

uplatnil.“ 227 S uvedeným rozhodnutím však dle mého názoru nelze souhlasit vždy. 

Pokud totiž prodávající ve svých obchodních podmínkách blíže rozepsal, co se rozumí 

neoprávněnou reklamací, a to ve smyslu předchozího odstavce, neomezil práva 

spotřebitele, nýbrž jej řádně informoval o jeho právech, a to v souladu s § 13 ZoS.  

V dalším rozhodnutí Nejvyššího správního soudu opět nalezneme rozhodnutí, 

které lze považovat za diskutabilní.  „V návaznosti na výše uvedené má Nejvyšší správní 

soud za to, že pokud stěžovatelka přijala mobilní telefon na záruční opravu v rámci 

reklamace, což vyplývá z dokladu ze dne 22. 4. 2008, potom nebyla oprávněna následně 

po spotřebiteli vyžadovat zaplacení nákladů, které vynaložila na diagnostiku 
                                                 
 

226 Bezouška, P. Neoprávněná reklamace, Právní rádce. 2006, č. 12 
227 rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 60/2005 - 73 ze dne 22. března 2006 
(http://www.nssoud.cz) 
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provedenou servisem a na poštovné. Možnost takového postupu totiž nevyplývá ze 

žádného zákonného ustanovení. Stěžovatelka tak byla povinna reklamaci vyřídit kladně, 

nebo ji zamítnout.“228 Uvedené rozhodnutí se týká případu, kdy kupující reklamoval 

vadu, která však byla způsobena průnikem vody do přístroje, jak bylo zjištěno při 

posouzení vady prodávajícím. Prodávající následně žádal po kupujícím náklady na 

posouzení této vady, neboť ji vyhodnotil jako vadu neoprávněnou. V daném případě 

bude dle mého názoru třeba si položit otázku, zda kupující mohl odhadnout, že vada, 

kterou reklamoval, byla způsobena průnikem vody. Pokud bychom na tuto otázku 

odpověděli kladně, bude mít prodávající nárok na náhradu nákladů diagnostiky 

přístroje. Za skutečnost, že se do mobilního telefonu dostala voda, by navíc měl nést 

odpovědnost kupující a ne prodávající, který to nemohl jakkoliv ovlivnit. Vada byla 

tedy evidentně způsobena z důvodu na straně kupujícího, který si měl být vědom toho, 

že voda v mobilním telefonu bude mít nepříznivý vliv na jeho funkce. 

Pravidlo, že i náklady týkající se neoprávněné reklamace spotřebitele nese vždy 

bez dalšího prodávající, proto nelze dle mého názoru pouze mechanicky aplikovat.    

       

5. Vztah náhrady škody a odpovědnosti za vady  
 

Obecně vztah institutu odpovědnosti za vady a náhrady škody upravuje § 440 

odst. 1 ObchZ, který stanoví, že nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. Toto ustanovení by bylo samo o sobě velmi zavádějící a 

nadto by do jisté míry marginalizovalo uplatnění institutu odpovědnosti za vady, neboť 

by jeho výklad mohl umožňovat domoci se nároků, pro něž je odpovědnost za vady 

konstruována cestou náhrady škody, což je nepřípustné. Zcela zásadní význam má 

z tohoto hlediska § 440 odst. 2 ObchZ, který stanoví, že uspokojení, kterého lze 

dosáhnout uplatněním některého nároku z vad zboží podle § 436 a 437 ObchZ, nelze 

dosáhnout uplatněním z jiného právního důvodu. Toto ustanovení přejal i nový 

občanský zákoník v § 1925. Tímto je zcela jasně odlišen vztah obou zmíněných 

institutů, a to ve prospěch institutu odpovědnosti za vady.  

                                                 
 

228  rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 8/2011 - 70 ze dne 4. května 2011 
(http://www.nssoud.cz) 
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Ve vlastní praxi jsem se nejednou setkal s případy, kdy právní zástupce 

kupujícího, který nabyl zboží s vadami, požadoval odškodnění z titulu náhrady škody. 

Dle mého názorů jsou takové případy dány především tím, že odpovědnost za vady lze 

intuitivně považovat za zvláštní případ náhrady škody. Na věc lze totiž skutečně 

nahlížet např. v případě poskytnutí slevy z kupní ceny jako na odškodnění kupujícího, 

který nabyl věc, která vykazuje vady. Takového omylu v aplikační praxi se však 

nedopustí osoba znalá právní úpravy. Odpovědnost za vady má oproti obecné úpravě 

specifickou povahu, jejíž popsání je účelem právě této práce, pročež by nemělo 

docházet k případům, kdy dojde k záměně obou institutů. 

Z právě uvedeného plyne, že v rámci náhrady škody týkající se odpovědnosti za 

vady lze uplatnit jen takovou škodu, která byla způsobena vadou výrobku a nikoli 

nápravit vadu jako takovou. Tato škoda se nazývá škodou následnou a nevznikla by, 

pokud by byl předmět plnění dodán bez vad. 

Uvedený výklad je shodně přijímán i soudní praxí. „ … neuplatnil-li objednatel 

nároky z odpovědnosti za vady díla, nemůže se domáhat náhrady škody vzniklé mu z 

vadného plnění zhotovitele v rozsahu, ve kterém se mohl domoci uspokojení uplatněním 

práv z odpovědnosti za vady; takový postup ustanovení § 440 odst. 2 obch. zák. výslovně 

vylučuje. Mohl by se případně domáhat pouze náhrady další (následné) škody, vzniklé 

mu v důsledku vadného plnění zhotovitele (např. náhrady škody vzniklé tím, že v 

důsledku vadných střešních tašek vznikla škoda promáčením budovy apod.)…. Může se 

zejména jednat o další škody, které jsou vadným plněním zapříčiněny. Takto vzniklá 

škoda (kupř. nemožnost pokračovat ve výrobě z důvodu dodání vadných výrobků, vznik 

vícenákladů z důvodu dodání vadných komponent apod.) nemůže být kryta některým 

nárokem z odpovědnosti za vady, ale musí být řádně uplatněna v režimu odpovědnosti 

za škodu. Uplatněním nároku na náhradu škody se poškozený nehodlá domoci 

kompenzace hodnoty provedeného díla (opravy vadné věci, slevy z ceny), ale žádá 

náhradu skutečné škody nebo ušlého zisku, které mu v důsledku vadného plnění vznikly. 

Porušení povinnosti ze závazkového vztahu jako předpoklad vzniku odpovědnosti za 

škodu spočívá v takovém případě v dodání vadného zboží (díla), v důsledku čehož 
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vznikla uplatňovaná škoda.“229 Byť se uvedené rozhodnutí vztahovalo na odpovědnost 

za vady při smlouvě o dílo, je jeho obsah nepochybně aplikovatelný i na odpovědnost za 

vady vyplývající ze smlouvy kupní. 

Smysl probíraného ustanovení pregnantně ve svém komentáři objasňuje prof. I. 

Pelikánová: „Jestliže je dodáno vadné zboží, za něž je zaplacena cena, vznikne 

kupujícímu újma na majetku, jíž je možno považovat za škodu nebo za bezdůvodné 

obohacení na straně prodávajícího (jestliže je zaplacena cena převyšující hodnotu 

poskytnutého předmětu plnění). Vzhledem k tomu, že v rámci odpovědnosti za vady musí 

dojít k včasné notifikaci vad a nedojde-li k ní, stane se právo nevymahatelným, nabízí se 

ještě uplatnění téhož práva z odpovědnosti za škodu, která je omezena jednom 

promlčením. Vzhledem k tomu, že takové uplatnění práva by mohlo být považováno za 

obcházení zákonných ustanovení o notifikačních lhůtách, omezuje zákonodárce souběh 

v druhém odstavci § 440 ObchZ.“230    

Stejně jako v běžných případech uplatňování nároku vyplývajícího z titulu 

náhrady škody je třeba tvrdit a prokázat skutečnosti nezbytné pro přiznání kýženého 

nároku. „Porušení povinnosti ze závazkového vztahu jako předpoklad vzniku 

odpovědnosti za škodu spočívá v takovém případě v dodání vadného zboží (díla), v 

důsledku čehož vznikla uplatňovaná škoda. Předpokladem pro řádné uplatnění nároku 

na náhradu škody je tedy prokázání příčinné souvislosti mezi vadným plněním a 

vznikem škody. Není nutné prokázat řádné a včasné uplatnění nároku z vad zboží (resp. 

díla), je nutné pouze prokázat, že zboží (dílo) bylo vadné a že v důsledku toho vznikla 

uplatňovaná škoda.“231 Jak plyne z citovaného rozsudku, tak dokonce i v případě, že 

kupující promeškal lhůtu k úspěšnému uplatnění práv z vad, může náhradu škody 

požadovat.  

Avšak obchodní zákoník obsahuje ještě jedno omezení při uplatňování škody 

vzniklé v souvislosti s existencí vad zboží. Pokud bude kupující uplatňovat nárok na 

slevu z kupní ceny a zároveň z odpovědnosti za škodu, je oprávněn požadovat pouze 

náhradu skutečné škody. V případě uplatnění slevy totiž zákon výslovně zapovídá 

požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti zboží, na něž se 
                                                 
 

229 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 ODO 556/2003 ze dne 15. dubna 2004 
230 Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl. LINDE PRAHA,  a.s., 1997, s. 128 
231 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 23 Cdo 2247/2007 ze dne 25. června 2009 (www.nsoud.cz) 
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vztahuje sleva. Požadavkem na slevu došlo totiž ke změně závazku, jehož obsahem je 

potom povinnost plnit zboží hodnoty odpovídající ceně snížené o slevu. Důsledky 

vyvolané vadností proto už nemohou být vzaty v úvahu.232 

Vztah institutu náhrady škody a odpovědnosti za vady je poměrně určitě vyjádřen 

v obchodním zákoníku. Zákoník občanský však takto podrobnou úpravu neobsahuje a o 

celé problematice pojednává pouze kusým způsobem v § 510 a § 600. Obě ustanovení 

v podstatě říkají totéž, a to že uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje 

nárok na náhradu škody, která z vady vznikla. Formulace těchto ustanovení dle mého 

názoru nevzbuzují jistotu ohledně toho, kdy aplikovat který institut a považuji je proto 

za nedostatečná.  

I zde však nelze přijmout jiný závěr, než že uspokojení, které je možné dosáhnout 

prostřednictvím uplatnění některého práva z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout 

z jiného právního důvodu. Opačný výklad by bylo nutno posoudit jako obcházení 

zákona. Bylo by navíc v rozporu s principem jednotnosti soukromého práva, kdyby 

takto obecná otázka uplatnění práv vyplývajících z existence vad byla řešena 

principiálně odlišně v obchodním a občanském právu. Uvedený závěr ostatně potvrzuje 

i judikatura v občanskoprávních věcech: „Nárok na náhradu nákladů potřebných k 

odstranění vady provedené opravy, tedy k tomu, aby zhotovitel poskytl objednateli 

takové plnění, jaké byl podle smlouvy povinen, odpovídá právu z odpovědnosti 

zhotovitele za vady provedené opravy. Nároků, které vyplývají ze závazků z 

odpovědnosti za vady, se však nelze domáhat z titulu náhrady škody.“ 233  

Zásadním rozdílem mezi občanskoprávní a obchodněprávní úpravou stran vztahu 

obou rozebíraných institutů je především skutečnost, že § 440 odst. 2 ObchZ není 

ustanovením kogentním, pročež se smluvní strany mohou dohodnout, že předmětné 

ustanovení z právního vztahu, který mezi nimi na základě kupní smlouvy vznikl, 

vyloučí. S takovými ustanoveními ve smlouvách se v praxi lze setkat a je třeba 

zdůraznit, že pro prodávajícího může být takto dohodnutý režim značně nevýhodný. 

                                                 
 

232 Kopáč, L. Obchodní kontrakty, II, Praha: Prospektrum, 1994, s. 427.  
233 rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 25 Cdo 1618/2001 ze dne 24. dubna 2003 (www.nsoud.cz); 
obdobně též rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 25 Cdo 2267/2007 ze dne 23. srpna 2007 
(www.nsoud.cz) či R17/2007 
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Naopak občanský zákoník nahrazení institutu odpovědnosti za vady institutem náhrady 

škody neumožňuje.   

Případů škody související s vadou zboží existuje mnoho, přičemž náhrady, které 

může být kupující oprávněn požadovat, mohou být značné, neboť škodou se rozumí 

nejen škoda skutečná, ale i ušlý zisk. Oba tyto druhy škody bude kupující oprávněn 

požadovat kupř. tehdy, jestliže vadná součástka poškodí výrobní zařízení, v důsledku 

čehož dojde k zastavení výroby. Celková výše škody tak bude závislá na skutečné škodě 

výrobního zařízení a na výši ušlého zisku.      
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Závěr 
 

Hlavním cílem této práce bylo srovnání právní úpravy odpovědnosti z vad plnění 

při kupní smlouvě v občanském zákoníku a zákoníku obchodním, jakož i nalézt linie, 

které spojují tyto právní předpisy s novým občanským zákoníkem a upozornit na 

problémy týkající se interpretace a aplikace příslušných právních norem. 

Při porovnání občanskoprávní úpravy s úpravou obchodněprávní byla na 

konkrétních ustanoveních několikráte potvrzena teze rigidnosti a zastaralosti 

občanského zákoníku, kde princip svobodné vůle smluvních stran je možné v praxi 

uplatnit ve výrazně menším rozsahu, než v obchodním právu. Konkrétním projevem je 

vysoká míra kogentnosti příslušných ustanovení občanského zákoníku pojednávajících 

o odpovědnosti plynoucí z existence vad na předmětu koupě, resp. možnost odchýlit se 

od textu zákona pouze ve prospěch kupujícího. Takovou koncepci lze nepochybně 

přijmout stran kupujícího, který je spotřebitel, nicméně obecnou aplikaci této koncepce 

na veškeré občanskoprávní vztahy nepovažuji za šťastnou, a to i proto, že tímto 

způsobem dochází k podceňování individuální odpovědností osob vstupujících do 

právního vztahu založeného kupní smlouvou tím, že jeho samostatnost a nezávislost při 

rozhodování vlastních záležitostí, je výrazně zúžena. Na místo aby bylo v rámci mezí 

slušnosti, které by zákon pochopitelně alespoň na obecné úrovni měl upravovat, 

umožněno subjektům občanskoprávních vztahů realizovat vlastní vůli a přizpůsobit 

práva a povinnosti konkrétnímu případu, musí slepě následovat ustanovení zákona, od 

něhož mají právo se odchýlit prakticky pouze výjimečně. 

Tato koncepce však již nebyla přejata obchodním zákoníkem, kde si mohou 

naopak smluvní strany na základě vlastního projevu vůle upravit vzájemný vztah dle 

vlastního uvážení, přičemž jsou vázány pouze kogentními ustanoveními v jiných 

částech zákona, veřejnoprávními předpisy, popř. ústavním pořádkem. Takové pojetí 

vítám, byť jsem si vědom skutečnosti, že se nejedná o situaci ideální, a to především 

proto, že touto cestou nelze zcela eliminovat nespravedlivé rozvržení práv a povinností 

mezi smluvními stranami způsobené tím, že se podnikatelé mohou po faktické stránce 

často nalézat ve výrazně silnějším či slabším postavení. Jako korektiv těchto situací 

však slouží institut dobrých mravů či poctivosti obchodního styku. 
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Nový občanský zákoník přináší v této souvislosti posun v tom smyslu, že do 

značné míry vychází z volnosti vůle smluvních stran potud, že umožňuje promítnout 

vůli smluvních stran do jimi kupní smlouvou založeného právního vztahu, avšak pokud 

by měl být snížen právní standard kupujícího, v jehož prospěch tu práva z vadného 

plnění jsou, stanoví písemnou formu pro vzdání se takových práv. Pokud se však jedná 

o úpravu ochrany spotřebitele, vychází nový kodex stejně jako občanský zákoník 

shodně z premisy, že zákonný standard spotřebitele jako kupujícího při uplatňování 

práv z vad nesmí být snížen, dokud kupujícímu právo nevznikne. Obecně je stran 

odpovědnosti za vady při kupní smlouvě znát v novém občanském zákoníku na obecné 

úrovni inspirace obchodním zákoníkem právě možností smluvních stran realizovat 

v právních vztazích svoji svobodnou vůli. V konkrétních případech nový občanský 

zákoník přejal z obchodního zákoníku kupř. rozlišování situací plynoucích z vadného 

plnění na podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, popř. stanovení důsledků nikoli 

včasné reklamace, kdy bylo mj. upuštěno od prekluzivních lhůt a přijetí pojetí, které je 

podobné promlčení. 

Nový občanský vnímám stran odpovědnosti z vad při kupní smlouvě jako vhodné 

řešení, které v obecné rovině přejímá z velké části ustanovení předchozích úprav, 

z nichž vychází. Nejedná se tedy v tomto ohledu o nijak revoluční dílo, s výjimkou 

skutečnosti, že došlo ke sjednocení obchodněprávní a občanskoprávní úpravy a lze 

v návaznosti na úpravy předchozí vysledovat nikoli nevýznamné souvislosti, které do 

budoucna umožní použít velkou část judikatury i názorů osob z akademické obce i 

praxe, které se k tématu vztahují. V dosavadním výkladu jsem však upozornil i na 

některé problémy, které s novou úpravou mohou být spojeny, jako např. nejistota 

ohledně výkladu ustanovení týkající se výslovného vzdání se práv z odpovědnosti z vad, 

pokud jde zhoršení právního postavení kupujícího; absence ustanovení, které by 

stanovilo východiska pro určení výše přiměření slevy z kupní ceny atp. 

Konstrukce práv z vad by měla vždy vycházet z toho, že tyto práva jsou zde 

především pro kupujícího, který očekává od prodávajícího řádné plnění, pro které kupní 

smlouvu uzavíral. Zároveň by však mělo být přihlíženo k tomu, že tento princip není 

absolutní a že i kupující musí za účelem úspěšného uplatnění svých práv splnit určité 

povinnosti, které po něm lze především s ohledem na právní jistotu a možnost 

prodávajícího úspěšně reklamaci vyřídit bez vzniku nadměrných nákladů, požadovat.  
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Liability for defects in the purchase agreement 
 

Resumé 
 

This work is aimed at a deeper understanding of the issue of liability for defects in the 

purchase agreement, especially by the comparison the responsibility for defects in the 

purchase contract in the Civil Code and the Commercial Code, as well as in the new 

Civil Code. 

      

The thesis consists of five chapters, introduction and conclusion, each of them dealing 

with different aspects of the legal rules regulating main topic. In the introduction, there 

are illustrated particular points, which determine tasks of the paper. 

 

Chapter One shortly defines general terminology as a liability, legal liability, conditions 

of liability and a classification of liability. 

 

Chapter Two refers to sources of law concerning the liability for defects. The analysis 

of the sources and the reciprocal relation between the main statutes – Civil Code and 

Commercial Code - and its particular provisions is very important for the 

comprehension of the topic. 

 

Chapter Three examines the differences between various types of legal liability. There 

is a brief description of liability for damages, liability for delay and unjust enrichment. 

These instruments of law must be distinguished from liability for defects, as they are 

often confused. 

 

Chapter Four consists of six parts, which represent the most important part of the thesis. 

The goal of the first subchapter is to describe and analyse preconditions of constitution 

of liability for defects, which comprise infringement, causing defect and the causality 

between these elements. The first subchapter concern especially with the term defect 

and the classification various types of defects. The definition of the term defect is vital 

for other aspects of liability for defects qualification. The warranty and statutory 
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liability for defects is contained in the second subchapter. Purchase agreements 

concluded between the entrepreneur and the consumer has a special regime of 

consumer’s protection, as the consumer cannot obtain as much relevant information as 

the entrepreneur, and so the consumer can be cheated. This aspect of liability for defects 

is also involved in the fourth subchapter. Various rights from defects arise to the buyer 

in case that the purchased item has defects. The buyer has several options (rights): he 

can demand repair, replacement, discount or withdraw the contract. The respective 

statute set the condition of complaint. The thesis also deal with requirements for the 

complaint as a fundamental act of buyer. Contractual parties can have expenses, which 

arise in relation to defects. 

 

The last chapter is focused on the relation of liability for defects and liability of damage. 

These liabilities often stay unrecognized by public, which leads to frequent 

misunderstandings. 

 

I chose this field because of its topicality and importance for everyone’s life. 
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