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ÚVOD 

Pro většinu lidí je uplatňování práv z vadného plnění zcela běžnou záležitostí. 

V režimu prodeje zboží v obchodě uzavíráme každý den nesčíslné množství kupních 

smluv, ať už se jedná o nákup potravin v supermarketu, objednávání jídla v restauraci 

či nákup oblečení přes e-shop. Výskyt vad na zakoupených věcech přitom není ničím 

ojedinělým. Lze tedy předpokládat, že se každý z nás dříve či později ocitne v situaci, 

kdy bude znalosti týkající se této problematiky potřebovat. Přestože je ale uplatňování 

práv z vadného plnění součástí života každého z nás, širší povědomí o jeho právní 

úpravě často chybí. Lidé mnohokrát netuší, na co vlastně mají právo, jak jej mají uplatnit 

i jak se případně bránit, pokud by druhá strana smlouvy jejich nárok odmítla.  

Bohužel s přijetím současné právní úpravy se tato nevědomost ještě prohloubila. 

Počátkem roku 2014 došlo v právní úpravě této problematiky ke zvratu. Dne 1. 1. 2014 

nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který tehdy platnou úpravu 

obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, v mnohém změnil, 

a to bohužel ne vždy zcela jasným způsobem. S účinností současné právní úpravy se 

objevilo několik sporných otázek, z nichž se některé dotýkají i klíčových institutů této 

oblasti (např. zachování zákonné záruky či přerušení běhu záruční doby při výměně). 

Ani odborníci nejsou v těchto otázkách schopni nalézt společnou řeč, tudíž laická 

veřejnost skutečně nemá šanci současné právní úpravě uplatňování práv z vadného 

plnění plně porozumět. Shoda přitom nepanuje ani po uplynutí více jak dvou let. 

Právě aktuálnost této problematiky i její praktické využití jsou důvody, pro něž 

jsem si téma „Prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění“ zvolila.  

Cílem mé diplomové práce je představit současnou právní úpravu uplatňování 

práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě a porovnat ji s úpravou 

předchozí. Zaměřit bych se přitom chtěla především na otázku, zda a do jaké míry 

se s přijetím současné právní úpravy zlepšilo postavení kupujícího. Právě zodpovězení 

této otázky je mým hlavním cílem. V rámci dílčích cílů bych též chtěla upozornit 

na jednotlivé výkladové problémy v kontextu přijetí současné právní úpravy, zodpovědět 

v praxi často se vyskytující otázky související s tímto tématem a též doporučit možné 

změny de lege ferenda.  

Samotná práce se člení do šesti kapitol. 

V první kapitole jsou uvedeny právní předpisy, na jejichž rozboru je celá tato 

práce založena, tedy právní předpisy obsahující úpravu práv z vadného plnění v režimu 
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prodeje zboží v obchodě, a to jak na vnitrostátní, tak i evropské úrovni, která v této 

oblasti národní úpravu z velké míry ovlivňuje. 

Druhá kapitola se zaměřuje na výklad klíčového pojmu „prodej zboží v obchodě“, 

na rozsah aplikace tohoto zvláštního režimu, jenž je vymezen povahou stran 

závazkového právního poměru, tedy prodávajícího a kupujícího, a také na účel této 

zvláštní úpravy. 

V třetí kapitole je popsán postup řádného uplatnění práva z vadného plnění, tzn., 

z jakých důvodů lze toto právní jednání učinit, jakou formu, obsah či další náležitosti 

musí splňovat, kdo je k němu vlastně oprávněn, vůči komu, kdy aj.  V této kapitole je též 

představen hlavní spor vzniklý po přijetí současné právní úpravy, otázka existence 

zákonné záruky, spolu s argumenty svědčícími oběma stranám tohoto sporu.  

Čtvrtá kapitola se zabývá nároky kupujícího z práv z vadného plnění 

a podmínkami, za nichž jednotlivé nároky kupujícímu přísluší.  

Pátá kapitola se soustřeďuje na problémy, na něž může řádně uplatněné právo 

z vadného plnění narazit, ať již ve formě neuznání práva z vadného plnění prodávajícím 

či nečinnosti prodávajícího, a samozřejmě též na jejich řešení. 

V poslední kapitole je pak stručně představena smluvní záruka, jakožto 

dobrovolný závazek prodávajícího zakotvující práva kupujícího nad rámec zákonného 

základu, představeného v předchozích kapitolách.  

Podkladem pro mou práci byly nejen právní předpisy, uvedené v první kapitole, 

ale i další zdroje zmíněné na konci této práce. Velkou měrou jsem čerpala především 

z komentářů k předmětným právním předpisům, dále i z relevantní judikatury českých 

soudů i Soudního dvora Evropské Unie, z odborných článků a dalších publikací. 

V neposlední řadě ve své práci vycházím i z vlastních názorů, poznatků a postřehů, 

získaných především díky své dřívější pracovní pozici poradce v oblasti spotřebitelského 

práva v organizaci dTest, o.p.s. 
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1 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY 

V první kapitole mé diplomové práce bych ráda představila prameny práva, 

ze kterých v této práci čerpám, tedy právní předpisy, v nichž jsou upravena práva 

z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě a s nimi související ochrana 

kupujícího jakožto slabší smluvní strany. Tímto kupujícím je nejčastěji spotřebitel, 

a proto se práce zaměřuje z větší části právě na jeho ochranu, ale nemusí to platit vždy, 

jak se dozvíte v dalších kapitolách. 

Základem pro mou diplomovou práci je úprava dané problematiky na vnitrostátní 

úrovni, tedy pomocí zákonů a jejich prováděcích předpisů, jichž je v českém právním 

řádu celá řada, a to jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní povahy. Tyto dva druhy 

úpravy ochrany spotřebitele je nutné od sebe odlišovat, proto je uvádím v samostatných 

podkapitolách.  

Soukromoprávní ochranu může využít spotřebitel, pokud byl zkrácen na svých 

právech zakotvených v soukromoprávních předpisech. K realizaci této ochrany je nutná 

vlastní iniciativa spotřebitele, tzn., musí se jí aktivně sám domáhat, a to prostřednictvím 

podání žaloby u soudu. Právě soud je nezávislou institucí, která v soudním řízení 

autoritativně rozhoduje, zda byl spotřebitel skutečně na svých právech zkrácen, a pokud 

ano, zjedná nápravu (např. přizná spotřebiteli nárok na vrácení kupní ceny). Jedná se 

tudíž o ochranu, jež se bezprostředně dotýká konkrétního smluvního vztahu za účelem 

napravit v něm způsobenou újmu. Veřejnoprávní ochrana zatím plní svou funkci 

nezávisle na vůli spotřebitele. Tato ochrana je zajišťována prostřednictvím soustavy 

orgánů veřejné správy, které kontrolují, zda podnikatel dodržuje své povinnosti 

stanovené veřejnoprávními předpisy, a pokud zjistí jejich porušení, zasáhnou z úřední 

povinnosti, tzn. i bez podnětu spotřebitele. V rámci správního řízení pak rozhodují 

o sankci prodávajícímu (např. udělení pokuty), ale nápravu pro spotřebitele 

v konkrétním případě nezjednají. Na rozdíl od soukromoprávní ochrany tedy disponuje 

prostředky této ochrany orgán veřejné správy a samotná ochrana působí do budoucnosti. 

S její pomocí se totiž nenapraví již způsobená újma, ale má předejít tomu, aby 

se porušení dále opakovalo. Nastane-li situace, kdy se dva výše zmíněné druhy ochrany 

překryjí, nemá samozřejmě uplatnění veřejnoprávní sankce na soukromoprávní nárok 

spotřebitele žádný vliv.
1
  

                                                 
1
 ZOULÍK, F., Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. Právní rozhledy 3/2002. s. 109. 
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Přestože se téma této práce zaměřuje na soukromoprávní ochranu, je nutné 

zdůraznit, že veřejnoprávní ochrana ji významně doplňuje a v určitých ohledech s ní 

i prolíná. Z tohoto důvodu bude v mé diplomové práci zmíněna alespoň v hrubých 

obrysech. 

Po vstupu České republiky do Evropské Unie (dále jen „EU“) v roce 2004 začala 

hrát významnou úlohu též úprava ochrany spotřebitele na evropské úrovni. Jedním z cílů 

existence EU je dle článku 3 odst. 3 Smlouvy o EU vytvoření vnitřního trhu, tudíž 

oblasti bez vnitřních hranic, v níž je zaručen volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. 

K zabezpečení volného pohybu zboží bylo přitom nutné stanovit minimální hranice 

ochrany spotřebitele platné pro celou EU. Jen tímto způsobem mohla být spotřebitelům 

poskytnuta určitá právní jistota, aby tak mohli bez obav z následných sporů uzavírat 

kupní smlouvy i na území jiných členských států. Z důvodu jejich významného vlivu 

na naši národní úpravu jsou v jedné z podkapitol představeny i nejdůležitější předpisy 

evropského práva upravující danou problematiku.  

1.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUKROMOPRÁVNÍ POVAHY 

Významná změna pro české soukromé právo nastala dnem 1. 1. 2014, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ 

či „OZ“), který nahradil svého mnohokrát novelizovaného předchůdce, zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dřívější 

občanský zákoník“ či „DOZ“). Právě tyto dva zákoníky jsou klíčovými předpisy 

soukromoprávní povahy upravujícími práva z vadného plnění a související ochranu 

spotřebitele, a to i přesto, že počet případů aplikace dřívějšího občanského zákoníku 

postupně klesá.  

Nabytím účinnosti občanského zákoníku byl dřívější občanský zákoník zrušen, 

přesto se však stále objevují situace, které se jím budou řídit. Zásadní význam v tomto 

ohledu získávají přechodná ustanovení občanského zákoníku, především § 3028 OZ. Dle 

tohoto ustanovení platí, že právní poměr vzniklý přede dnem nabytí účinnosti nové 

právní úpravy se řídí v té době účinnými právními předpisy, pokud zákon nestanoví 

jinak nebo se strany nedomluví a nepodřídí takový poměr nové právní úpravě. Po tomto 

dni se samozřejmě aplikuje nová právní úprava bez dalšího. Kupní smlouvy uzavřené při 

prodeji zboží v obchodě před 1. 1. 2014 a práva a povinnosti stran z nich vyplývající 

se tak budou řídit dřívějším občanským zákoníkem. Z hlediska vadného plnění však 

takových případů rapidně ubývá. Zákonná záruční doba trvala dle dřívějšího občanského 
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zákoníku dva roky. Pokud tedy nedošlo k jejímu prodloužení (např. skrze dobu 

vyřizování předchozích reklamací, jak bude vysvětleno dále v této práci), lhůta již 

uplynula a práva z vadného plnění u takto zakoupených věcí nelze uplatnit. Tento fakt se 

samozřejmě netýká smluvní záruky, kterou podrobněji rozebírá poslední kapitola mé 

diplomové práce. Smluvní záruku poskytuje prodávající dobrovolně nad rámec záruky 

zákonné, tzn. např. na dobu delší než 2 roky. Smluvní záruka u věcí koupených před 

1. 1. 2014 tak může stále platit, avšak jakožto dobrovolný závazek prodávajícího nejsou 

její náležitosti upraveny ani tak zákonem, jako spíše samotným prodávajícím. Ani 

z hlediska smluvní záruky se tudíž dřívější občanský zákoník moc neuplatní. 

I přes jednoduchost výše zmíněného pravidla se mohou objevit výkladové obtíže. 

Příkladem může být situace, kdy jedna strana navrhne uzavření smlouvy před 1. 1. 2014, 

ale druhá strana ji přijme až po tomto datu. Liškutín ve svém článku uvádí: „Prodej 

zboží realizovaný na základě kupních smluv sjednaných do konce r. 2013 anebo později, 

ale na základě návrhu doručeného druhé smluvní straně do konce r. 2013, se bude 

i nadále řídit dle § 3028 ObčZ dosavadními právními předpisy….“
2
. Tomsa tento názor 

kontruje následovně: „Nepovažuji za správné ani tvrzení, že podle dosavadních předpisů 

se budou řídit i vztahy ze smluv uzavřených na základě návrhu na uzavření smlouvy 

podaného před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. To podle mého názoru 

nelze nikterak z § 3028 odst. 3 ObčZ dovodit.“
3
 Osobně se přikláním k druhému názoru. 

Občanský zákoník v již zmíněném ustanovení § 3028 OZ předpokládá aplikaci 

předchozí právní úpravy na právní poměry vzniklé před 1. 1. 2014. K tomu je nutné si 

uvědomit, že smlouva jako taková nevzniká z pouhého návrhu na její uzavření, ale až 

přijetím takového návrhu, a tedy až okamžikem, kdy se obě strany na obsahu smlouvy 

dohodnou a schválí ho. Až uzavřením smlouvy vzniká konkrétní právní poměr mezi 

oběma stranami s příslušnými právy a povinnostmi (např. dodání určitého zboží 

a zaplacení ceny). Samotné podání návrhu sice navrhovatele zavazuje tím, že pokud 

druhá strana návrh přijme, nemůže se z již uzavřené smlouvy vyvázat. Takový závazek 

navrhovatele však nesouvisí s obsahem samotné smlouvy a nelze mu tak přisuzovat větší 

váhu, než ve skutečnosti má. Pokud byl tedy návrh smlouvy odeslán ještě před účinností 

současné právní úpravy, ale k jeho přijetí došlo až po 1. 1. 2014, bude se takový poměr 

                                                 
2
 Viz LIŠKUTÍN, T., Otazníky nad zákonnou zárukou při prodeji zboží v obchodě od ledna 2014. Právní 

rozhledy 5/2014. s. 160. 
3
 Viz TOMSA, M., Ještě jednou k odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě. Právní rozhledy 

11/2014. s. 404. 
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řídit již občanským zákoníkem. Stejný princip se použije i pro případ smlouvy uzavřené 

před 1. 1. 2014, avšak splněné např. dodávkou zboží až po tomto datu.
4
  

Úpravu vadného plnění a souvisejících práv druhé smluvní strany můžeme nalézt 

v občanském zákoníku na třech místech. Obecnou úpravu platnou pro celé závazkové 

právo vymezují § 1914 až § 1925 OZ, které stanovují podmínky řádného plnění pro 

všechny smluvní typy. Ustanovení § 2099 až § 2112 OZ, tedy obecná ustanovení 

o vadném plnění v rámci koupě movité věci, regulují to samé, ale pouze pro jeden 

smluvní typ a jsou tak vůči § 1914 až § 1925 OZ úpravou zvláštní. Tato ustanovení se 

použijí přednostně na kupní smlouvy uzavřené mezi dvěma podnikateli či dvěma 

spotřebiteli. Na zvláštní režim prodeje zboží v obchodě, jenž jako pojem vysvětluje 

následující kapitola, se však vztahují ještě § 2161 až § 2174 OZ. Tato ustanovení mají 

zvláštní povahu jak vůči obecné úpravě závazkového práva, tak i vůči obecné úpravě 

kupní smlouvy. Ty tak budou aplikovány při prodeji zboží v obchodě v souladu 

s právním principem „lex specialis derogat generali“ jen subsidiárně, tedy za podmínky, 

že určitou otázku zvláštní režim neupravuje. Tomuto rozdělení odpovídá i úprava 

odpovědnosti za vady v dřívějším občanském zákoníku, a to v § 499 až § 510 DOZ 

jakožto obecných ustanovení pro celé závazkové právo, v § 596 až § 600 DOZ, kde se 

nachází zvláštní úprava pro kupní smlouvu, a nakonec v § 619 až § 627 DOZ pro prodej 

zboží v obchodě. 

Dalším významným předpisem regulujícím problematiku závazkového práva 

a s ním spojených práv z vadného plnění je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ či „ObchZ“). I tento zákon 

byl ke dni 1. 1. 2014 zrušen. Nabytím účinnosti občanského zákoníku došlo totiž k jedné 

podstatné změně – k odstranění dosavadního dualismu závazkového práva, neboli 

k sjednocení úpravy smluv uzavíraných do té doby buď dle dřívějšího občanského 

zákoníku, nebo obchodního zákoníku. Zatímco před 1. 1. 2014 bylo nutné rozlišovat, 

zda se jedná o uzavření smlouvy v rámci obchodního či neobchodního právního poměru, 

po tomto datu se obě situace řídí stejným právním předpisem, a to právě občanským 

zákoníkem. Nicméně pro účely mé diplomové práce není tento zákon stěžejní. Důvodů 

je hned několik. Jednak stejně jako u dřívějšího občanského zákoníku klesá počet 

případů, na něž se tento zákon aplikuje, ale především se na zde zkoumanou 

problematiku vůbec nevztahuje - obchodním právním poměrem upraveným 

                                                 
4
 TOMSA, M., Ještě jednou k odpovědnosti za vady při prodeji zboží v obchodě. Právní rozhledy 11/2014. 

s. 404. 
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v obchodním zákoníku se rozuměl pouze vztah mezi dvěma podnikateli, kterého se jádro 

této práce, tzn. prodej zboží v obchodě, nijak nedotýká. Obchodní zákoník tak hraje 

v této práci významnou úlohu pouze jako předpis obsahující definice pojmů důležitých 

pro vymezení stran právního poměru podléhajícího režimu prodeje zboží v obchodě (tzn. 

pojmu „podnikatel“).  

1.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY VEŘEJNOPRÁVNÍ POVAHY 

Kromě soukromoprávní ochrany, která se poskytuje spotřebiteli dle předchozích 

zákonů, je spotřebitel chráněn i předpisy práva veřejného.  

Stěžejním právním předpisem v rámci veřejnoprávní ochrany je zákon č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

spotřebitele“ či „ZOS“). Tento zákon zakotvuje řadu povinností podnikatelů při prodeji 

výrobků a poskytování služeb spotřebitelům, jakož i související úkoly orgánů veřejné 

správy.
5
 Povinnosti podnikatelů dle tohoto zákona se soustřeďují především na poctivost 

prodeje zboží (tj. zboží v předepsané nebo schválené jakosti, ve správné hmotnosti, míře 

nebo množství, za správně naúčtované ceny, bez použití nekalých obchodních praktik 

apod.), zákaz diskriminace, podávání informací (např. o vlastnostech prodávaného zboží, 

o jeho výrobci, datu výroby, trvanlivosti a způsobu používání aj.) i na postup uplatnění 

práva z vadného plnění.
6
 Pro téma mé diplomové práce jsou klíčovými především § 13 

ZOS vymezující povinnost podnikatele řádně informovat o rozsahu, podmínkách 

a způsobu uplatnění práva z vadného plnění a § 19 ZOS upravující další související 

povinnosti. 

Na tento zákon pak navazuje skupina dalších právních předpisů, které zakotvují 

zvláštní úpravu ochrany pro případ koupě určitého druhu zboží (např. zákon č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů) nebo se detailněji zabývají 

určitou náležitostí právního poměru (např. zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Jak už je zmíněno výše, dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem 

ze strany podnikatele zajišťuje soustava orgánů veřejné správy. V této soustavě je 

nejdůležitějším článkem Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), jež provádí dozor 

tam, kde ho zákon nesvěřil jinému orgánu, tedy např. Státní zemědělské a potravinářské 

                                                 
5
 ZOULÍK, F., Soukromoprávní ochrana slabší smluvní strany. Právní rozhledy 3/2002. s. 109. 

6
 HULVA, T., Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Bulletin advokacie 1/2005. s. 32. 
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inspekci (potravinářské, zemědělské a tabákové výrobky), Energetickému regulačnímu 

úřadu (energetická odvětví) či Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (léčiva) aj.  

Jelikož zákon o ochraně spotřebitele do určité míry prolíná se soukromoprávní 

ochranou a dotýká se i práv z vadného plnění, zabývám se jím dále v této práci 

podrobněji.  

Dalšími právními předpisy, které se dotýkají veřejnoprávní ochrany spotřebitele, 

jsou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“), nebo 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
7
, ve znění pozdějších předpisů, atd. Navíc je 

spotřebitel chráněn i na ústavní úrovni, a to i přesto, že v usnesení č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, není ochrana spotřebitele přímo zakotvena. 

Ústavní soud stanovil
8
, že i když spotřebitelské vztahy nereguluje žádné specifické 

ústavní právo, tyto vztahy nejsou izolovány od jiných ústavně zaručených základních 

práv a svobod, které je nutné dodržovat všeobecně, a tedy i ve vztazích se spotřebitelem 

(např. ochrana vlastnického práva). Podrobnější rozbor zmíněných právních předpisů 

však nespadá do tématu této práce.  

1.3 PRÁVNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE 

Jak je uvedeno výše, český právní řád je v této oblasti velkou měrou ovlivněn 

úpravou ochrany spotřebitele na evropské úrovni. Nejčastějším nástrojem využívaným 

k úpravě této problematiky jsou směrnice, tedy právní akty EU, které jsou dle čl. 288 

Smlouvy o fungování EU závazné pro každý stát, pokud jde o výsledek, přičemž volba 

prostředků k dosažení daného výsledku se ponechává vnitrostátním orgánům. Směrnicí 

je tedy určen konkrétní cíl, jehož mají členské státy dosáhnout, a to implementací 

pravidel dle své vlastní úvahy. 

Z hlediska ochrany spotřebitele při prodeji zboží v obchodě je nutné zmínit např. 

směrnici Rady 79/581/EHS, o ochraně spotřebitele při uvádění cen potravinářských 

výrobků, směrnici Rady 93/13/EHS, o nekalých podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU, o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů a především směrnici Evropského parlamentu a Rady 

                                                 
7
 Viz § 253 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

8
 Viz nález ÚS ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13 
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1999/44/ES, o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (dále 

jen „směrnice o zárukách“), která je pro danou oblast klíčovou.  

Cílem směrnice o zárukách je sblížit právní předpisy jednotlivých členských států 

EU v oblasti práv z vadného plnění a zaručit tím spotřebitelům určitý stupeň ochrany 

v rámci vnitřního trhu. Směrnice o zárukách ve svých celkem 14 článcích nejprve 

definuje základní pojmy a poté stanovuje základní úroveň ochrany spotřebitele, již mají 

členské státy převzít. Zakládá se na tzv. principu minimální harmonizace, takže je 

členským státům umožněno, aby přijaly nebo ponechaly v platnosti přísnější a pro 

spotřebitele příznivější právní úpravu. Směrnice o zárukách byla do českého právního 

řádu implementována zákonem č. 136/2002 Sb., kterým se mění zák. č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 65/1965, zákoník práce 

ve znění pozdějších předpisů. Vlivem směrnice o zárukách na český právní řád 

i případnými chybami v implementaci se věnuji dále v této práci. 
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2 PRODEJ ZBOŽÍ V OBCHODĚ 

Jak již samotný název vypovídá, soustřeďuje se téma mé diplomové práce 

na pododdíl občanského zákoníku označený zákonodárcem jako „Zvláštní ustanovení 

o prodeji zboží v obchodě“ (§ 2158 – 2174 OZ) a v souvislosti s ním též na oddíl 

dřívějšího občanského zákoníku se stejným názvem (§ 612 – 627 DOZ). V této kapitole 

se proto zaměřuji na výklad pojmu „prodej zboží v obchodě“ a problémy s ním spojené, 

na rozsah aplikace dotčených ustanovení a také na účel této zvláštní právní úpravy.  

2.1 POJEM „PRODEJ ZBOŽÍ V OBCHODĚ“ 

Spojení „prodej zboží v obchodě“ není pro označení těchto ustanovení obou 

občanských zákoníků právě ideální. Pod tímto názvem si běžný laik představí dvě 

situace, z nichž ani jedna neodpovídá či spíše přímo odporuje skutečnosti. 

Hlavním problémem je termín „obchod“. Nejenže se v zákoně nenachází jeho 

definice, ale navíc toto slovo vyvolává zkreslené představy o významu celého spojení 

„prodej zboží v obchodě“ – obchod je v něm chápán buď jako kamenná prodejna či 

profesionální obchodní činnost. V prvém případě by se tak měla tato právní úprava 

aplikovat pouze na kupní smlouvy uzavřené v obchodních prostorách podnikatele, druhý 

případ zase navozuje dojem, že se daná ustanovení aplikují jen na právní poměry mezi 

podnikateli jakožto profesionálními obchodníky, což je pravý opak jejich účelu. Ani 

jedno z těchto tvrzení není pravdivé.
9
 Dotčená ustanovení upravují kupní smlouvy 

uzavřené v provozně podnikatele i mimo ni, tedy jak v kamenné prodejně, tak i na dálku 

(např. přes telefon či internet) či mimo obchodní prostory (např. na předváděcích akcích 

či při podomním prodeji), a to vždy mezi podnikatelem na jedné straně a osobou, která 

podnikatelem není (nejčastěji spotřebitelem) na straně druhé. V tomto ohledu měl 

zákonodárce spíše respektovat evropskou právní úpravou a změnit název tohoto 

pododdílu občanského zákoníku na „Zvláštní ustanovení o prodeji spotřebního zboží“.  

Avšak určité potíže může činit i termín „zboží“. Stejný pojem používá i směrnice 

o zárukách, která v článku 1 odst. 2 písm. b) tento pojem jednoznačně definuje. Zbožím 

se rozumí všechny hmotné movité předměty, s výjimkou zboží prodávaného na základě 

výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření, vody a plynu (neplatí pro vodu a plyn 

prodávané v omezeném objemu či určitém množství) a elektrické energie. Dle směrnice 

                                                 
9
 TICHÝ, L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady. Bulletin 

advokacie 7-8/2014. s. 23 
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o zárukách tak podléhají zvláštní ochraně zakotvené v režimu prodeje zboží v obchodě 

pouze movité věci, což odpovídá i laické představě o významu tohoto slova. Zákon však 

počítá s širším chápáním daného pojmu, ale sám jej stejně jako u slova „obchod“ 

nedefinuje. Pomocnou ruku zde nabízí judikatura
10

, z níž vyplývá, že se ustanovení 

o prodeji zboží v obchodě použijí též na kupní smlouvu o prodeji nemovitosti, kterou se 

spotřebitelem uzavřela osoba provozující živnost v oboru realitní činnost. Z toho plyne, 

že pojem „zboží“ v sobě dle českého právního řádu zahrnuje i nemovité věci.
11

 Definici 

slova „zboží“ však bohužel nepodává ani judikatura. Po nabytí účinnosti občanského 

zákoníku lze ze zákonných ustanovení zjistit pouze definici pojmu „věc“, kterou je dle 

§ 489 OZ vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Vzhledem k tomuto 

širokému vymezení by jistě mohl tento pojem slovo „zboží“ snadno nahradit 

a zákonodárce sám k němu v jednotlivých paragrafech sklouzává, přesto však v názvu 

pododdílu zůstalo toto slovo zachováno.
12

 

Nakonec i pojem „prodej“ není úplně nejvhodnější. V kontextu slova „koupě“ 

používaném v celém zákoně pojem „prodej“ tuto oblast nevhodně odděluje a vyvolává 

dojem její nezávislosti na další úpravě koupě jako takové.
 
Ani toto přitom není pravda.

13
 

Režim prodeje zboží v obchodě má vůči obecným ustanovením o kupní smlouvě povahu 

zvláštní úpravy, a tedy má v případě kolize přednost. Obecnou úpravu koupě tak lze 

aplikovat, nestanoví-li zvláštní úprava jinak a neodporuje-li to její povaze. 

2.2 PŮSOBNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY PRODEJE ZBOŽÍ V OBCHODĚ 

Jak už bylo zmíněno výše, ustanovení o prodeji zboží v obchodě se dle § 2158 OZ 

či § 612 odst. 1 DOZ použijí pouze na situace, kdy na jedné straně vystupuje podnikatel 

v rámci své podnikatelské činnosti, jakožto prodávající, a na druhé straně nepodnikatel 

(nejčastěji spotřebitel), jakožto kupující. Jejich aplikace na smlouvy uzavřené mezi 

dvěma podnikateli či dvěma spotřebiteli je vyloučena.  

Pojem „podnikatel“ doznal účinností občanského zákoníku drobných změn.  

Obchodní zákoník, v němž byla dříve tato problematika upravena, vymezoval 

podnikatele především formálním kritériem, tedy bez vazby na skutečný výkon 

                                                 
10

 Viz rozsudek NS ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 33 Odo 1314/2005; rozsudek NS ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. 

33 Cdo 2881/2012  
11

 BRYXOVÁ, V., Věc nemovitá – zboží při prodeji v obchodě?. Právní rozhledy 18/2009. s. 663. 
12

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 383 - 389. 
13

 TICHÝ, L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouvy, včetně odpovědnosti za vady. Bulletin 

advokacie 7-8/2014. s. 23 
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podnikání. Ustanovení § 2 odst. 2 ObchZ pokládá za podnikatele osobu zapsanou 

v obchodním rejstříku, osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo 

jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a také osobu, jež 

provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštních právních 

předpisů. Podnikáním se přitom rozumí dle § 2 odst. 1 ObchZ soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem, a to vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 

a za účelem dosažení zisku. Existovali proto i tzv. fiktivní podnikatelé, tzn. podnikatelé 

zapsaní v obchodním rejstříku, kteří však de facto žádnou podnikatelskou činnost 

neprovozovali, či naopak osoby, jež sice podnikatelskou činnost vykonávaly, ale 

neoprávněně, tzn. bez potřebného zapsání v obchodním rejstříku či bez příslušného 

podnikatelského oprávnění. První kategorie neměla v souvislosti s prodejem zboží 

v obchodě žádný význam, neboť podmínkou uplatnění tohoto oddílu dřívějšího 

občanského zákoníku byl kromě statusu podnikatele i skutečný výkon podnikatelské 

činnosti, druhá kategorie však skýtala mnohá nebezpečí.
14

  

Neoprávněně podnikající osoba nebyla dle obchodního zákoníku považována 

za podnikatele, a tedy by se na spotřebitele (příp. jiného nepodnikatele), který s touto 

osobou uzavřel kupní smlouvu, neměla vztahovat zvláštní ochrana podle ustanovení 

prodeje zboží v obchodě. Spotřebitel samotný byl přitom při běžných každodenních 

nákupech málokdy schopný rozeznat či ochotný zjišťovat, zda prodávající, s nímž 

smlouvu uzavírá, je oprávněným podnikatelem. Navzdory této definici podnikatele 

v obchodním zákoníku však spotřebitel (příp. jiný nepodnikatel) chráněn byl, a to 

na základě § 3a odst. 1 ObchZ. Zmíněné ustanovení obchodního zákoníku zakotvuje 

zásadu nedotčenosti povahy právního úkonu tím, že určité osobě bylo zakázáno podnikat 

nebo neměla k podnikání oprávnění. Pokud tedy neoprávněně podnikající osoba prodala 

věc spotřebiteli a uskutečnila tak v rámci prodeje zboží v obchodě právní úkon, nemělo 

na jeho povahu vliv, že tak činila neoprávněně. Navíc lze stejný závěr podpořit i pomocí 

teleologického a logického výkladu ustanovení prodeje zboží v obchodě, např. 

argumentem „a maiori ad minus“ (tzn., pokud oprávněný podnikatel má v rámci ochrany 

spotřebitele určité povinnosti, tak je jistě bude mít i ten neoprávněný). Nadto byla 

spotřebiteli poskytnuta ochrana ještě zásluhou § 27 ZOS, v němž je stanoveno, 

že povinnosti prodávajících mají i podnikatelé, kteří spotřebiteli prodávají výrobky nebo 

poskytují služby bez příslušného oprávnění. V tomto ohledu může být podnikatelem i 

                                                 
14

 ELISCHER, D., In: ELIÁŠ, K. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. V Praze: Linde, 2008, s. 

1797-1808. 
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osoba nezapsaná v obchodním rejstříku či bez příslušného živnostenského nebo jiného 

oprávnění, která však vykonává podnikatelskou činnost, tzn., svou činností naplňuje 

znaky stanovené v § 2 odst. 1 ObchZ.
15

  

Občanský zákoník od tohoto přístupu ustupuje a vymezuje podnikatele fakticky 

jako osobu provozující podnikatelskou činnost, tedy dle § 420 odst. 1 OZ jako osobu, 

která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost, 

živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně, za účelem 

dosažení zisku. V tomto ohledu se postavení spotřebitele zlepšilo. Přestože byla 

spotřebiteli poskytována ochrana vůči neoprávněnému podnikateli i předtím, musela se 

složitě dovozovat. V současné době je zatím jasně zakotvená zákonem. Navíc se může 

pro účely ochrany spotřebitele za podnikatele považovat i osoba, která všechny znaky 

podnikání nesplňuje. Jak dodává § 420 odst. 2 OZ, za podnikatele se pokládá i osoba, 

která uzavírá se spotřebitelem smlouvy související s její obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě i osoba, která jedná 

jménem nebo na účet podnikatele. Do této kategorie tak spadají osoby vykonávající 

činnosti, které se mohou jevit jako podnikání, ale chybí jim některý jeho znak, např. 

záměr soustavnosti či kritérium zisku (např. při poskytování veřejných služeb – provoz 

nemocnic, veřejné dopravy, atd.).
16

 Podle občanského zákoníku tak již není takovou 

měrou podstatné, jestli je osoba zapsaná do obchodního rejstříku nebo jestli je držitelem 

živnostenského či jiného oprávnění. Jistý význam však tyto skutečnosti stále mají. Dle 

ustanovení § 421 odst. 1 a 2 OZ platí nevyvratitelná právní domněnka, že osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku je podnikatelem, a vyvratitelná právní domněnka téhož pro případ 

držení podnikatelského oprávnění. Nejdůležitějším kritériem je však skutečný výkon 

podnikatelské činnosti – ten, kdo podniká, je podnikatelem, a to bez ohledu na to, zda je 

zapsán v obchodním rejstříku či zda má k podnikání příslušné podnikatelské 

oprávnění.
17

 Ve srovnání s předchozí úpravou je tak podnikání v občanském zákoníku 

chápáno šířeji a pro spotřebitele rozhodně výhodněji. 

Samotné postavení podnikatele však nestačí. Ustanovení prodeje zboží v obchodě 

se na právní poměr budou aplikovat pouze za podmínky, že podnikatel jakožto 

                                                 
15

 ELISCHER, D., In: ELIÁŠ, K. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. V Praze: Linde, 2008, s. 

1797-1808. 
16

 LASÁK, J., In: LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 1606 – 1610. 
17

 Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy k pojmu 

podnikatel podle občanského zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. 2014 [cit. 2016-06-09]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_22.pdf 
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prodávající vystupuje v konkrétním případě v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud 

by podnikatel jednorázově prodával spotřebiteli věc mimo svou podnikatelskou činnost 

(např. jím používaný nábytek přes internetový bazar), tato ustanovení by se nepoužila. 

V případě pojmu „spotřebitel“ nedošlo v porovnání s dřívějším občanským 

zákoníkem k významným změnám. Definici pojmu lze nalézt v § 419 OZ či § 52 písm. 

c) DOZ., jež stanoví, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem je tedy vždy pouze fyzická osoba. 

Kromě nepodnikající osoby jím může být i podnikatel, který v konkrétním případě 

nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, tzn., kupuje věc pro svou osobní 

potřebu (např. majitel knihkupectví koupí knihu jako dárek pro své dítě). Rozhodující je 

v tomto ohledu jak formální postavení osoby (zda v konkrétním případě vystupuje jako 

podnikatel – např. nákup na IČO, tzn. uvedení IČO na dokladu o zaplacení), tak 

i skutečný účel jednání (např. nákup vybavení kanceláře). Rozlišení, zda se jedná 

o spotřebitele (tzn. podnikatele, jenž nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti), 

není v mnoha případech vůbec jednoduché. Je nutné zkoumat každý individuální případ 

zvlášť.  

Zvláštním případem je jednání budoucího podnikatele, tj. osoby, která ještě není 

podnikatelem, ale své podnikání tímto jednáním připravuje. Pro takovou situaci dovodil 

Soudní dvůr EU
18

, že skutečnost, že se jedná o budoucí podnikatelskou činnost, nemá 

na její podnikatelský charakter vliv. Tento budoucí podnikatel tak nemůže být 

považován za spotřebitele.  

Problém může činit ještě tzv. dual use, tedy využití zakoupené věci k dvojímu 

účelu, jak pro podnikání, tak pro soukromé potřeby. V takové situaci není možné využít 

režim prodeje zboží v obchodě s výjimkou případu, kdy by využití věci pro podnikání 

bylo v celkovém rozsahu skutečně zanedbatelné. Pouhé převažování soukromého účelu 

nepostačuje.
19

 

Přestože spotřebitel je nejčastějším kupujícím, na kterého se tato úprava vztahuje, 

není jediným. Úprava prodeje zboží v obchodě se týká kohokoli, kdo v konkrétním 

případě nevystupuje v rámci podnikatelské činnosti. Na podnikající právnické osoby se 

tak tato úprava bude aplikovat stěží, ale např. právnické osoby, u nichž podnikání 

                                                 
18

 Viz rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 1997, sp. zn. C-269/95 (Francesco Benincasa v Dentalkit) 
19

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 383 - 389. 
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představuje pouhou vedlejší činnost nebo které vůbec nepodnikají, mohou této ochrany 

využít (např. nadace, spolky, nadační fondy).
20

 

Výše zmíněná skutečnost však platí pouze pro ochranu stanovenou zvláštním 

režimem prodeje zboží v obchodě, tzn. výše zmíněnými částmi občanských zákoníků. 

Ochrana zakotvená v zákoně o ochraně spotřebitele či směrnici o zárukách přísluší 

opravdu pouze spotřebitelům.  

2.3 ÚČEL PRÁVNÍ ÚPRAVY PRODEJE ZBOŽÍ V OBCHODĚ 

Jak vyplývá z předchozí podkapitoly, úprava prodeje zboží v obchodě se dotýká 

právních poměrů mezi podnikatelem a osobou, která podnikatelem buď vůbec není či 

v daném vztahu jako podnikatel nevystupuje. Nejčastěji je tímto jedincem spotřebitel, 

tedy osoba, která jakožto běžný laik obchodu jako takovému příliš nerozumí, ale 

v zájmu uspokojení osobních potřeb je nucena do těchto vztahů pravidelně vstupovat. 

Naproti němu stojí podnikatel – zkušený profesionál disponující odbornými znalostmi 

a informacemi z oblasti podnikání, práva i obchodu, který je navíc díky svým znalostem, 

zkušenostem, příp. i hospodářské síle většinou mnohem schopnější hájit své zájmy. 

Existuje zde tedy faktická nerovnováha mezi stranami, v níž má podnikatel jasnou 

převahu. 

Účelem zvláštního režimu prodeje zboží v obchodě je překonat tuto nerovnováhu 

mezi smluvními stranami a poskytnout slabší straně, tedy spotřebiteli (příp. jinému 

nepodnikateli), větší ochranu. Tohoto účelu dosahuje úprava prodeje zboží v obchodě 

omezením zásady smluvní autonomie stran a zavedením kogentní úpravy jejich 

vzájemných práv a povinností, a to samozřejmě ve prospěch slabší strany. 

                                                 
20

 VÍTOVÁ, B., In: HULMÁK, M. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): 

komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014. s. 145 – 147. 
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3 UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Uplatněním práva z vadného plnění se rozumí jednostranné právní jednání, které 

adresuje kupující prodávajícímu a domáhá se jím svých nároků pro případ výskytu vady 

na zakoupené věci. Zákon o ochraně spotřebitele, konkrétně § 13 ZOS, používá pro toto 

jednání legislativní zkratku „reklamace“, již budu dále v této práci používat i já.  

V této kapitole se zabývám právě reklamací jako takovou. Zmiňuji zde důvody, 

z jakých může vůbec kupující reklamovat, podmínky řádného uplatnění práva z vadného 

plnění, ať už se jedná o oprávněnou osobu či místo, formu, obsah a další náležitosti 

reklamace, ale především podrobně rozebírám reklamační lhůtu a s ní související rozdíl 

mezi reklamací v prvních šesti měsících od převzetí věci a po uplynutí této doby. 

3.1 DŮVOD REKLAMACE 

Důvodem pro reklamaci a zároveň základní podmínkou její oprávněnosti je 

samozřejmě výskyt vady na zakoupené věci. Co přesně se rozumí pod pojmem „vada“, 

nalezneme v zákoně ve více ustanoveních. Jak je vysvětleno výše, přednostně je nutné 

aplikovat zvláštní úpravu režimu prodeje zboží v obchodě, subsidiárně je ovšem možné 

použít i obecná ustanovení.
21

  

Obecně platí, že vadou je jakékoliv odchýlení se od smlouvy, ať už 

ve vlastnostech předmětu smlouvy, v účelu, za nímž je používán, v dodaném množství 

apod. Primárně se přitom existence vady posuzuje podle toho, co si smluvní strany 

ve smlouvě ujednaly, sekundárně podle toho, co je pro daný předmět obvyklé, a to pro 

případ, že předmět smlouvy nebyl ve smlouvě dostatečně specifikován. Pro kupujícího 

je výhodnější, určí-li smluvní strany předmět smlouvy dostatečně určitě, tj. domluví-li si 

přesně, jaké vlastnosti má mít, za jakým účelem bude používán, apod. Jestliže totiž 

strany toto neučiní, může se kupující odvolávat pouze na obvyklost těchto náležitostí. 

A obvyklost se samozřejmě mnohem hůře prokazuje. Čím přesněji si tedy smluvní 

strany určí předmět smlouvy, tím jistější bude mít kupující pozici v případném sporu.  

Pokud předmět smlouvy smluvené či obvyklé náležitosti nesplňuje, znamená to, že 

bylo plněno vadně, a tím pádem druhé smluvní straně náleží práva z vadného plnění. 

Odpovědnost prodávajícího za dodání bezvadné věci je přitom objektivní, a tedy se nijak 

                                                 
21

 Viz § 2095 an. OZ či § 420 an. DOZ; § 1914 an. OZ či § 499 DOZ 
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nepřihlíží k jeho zavinění. Nicméně existují liberační důvody, díky nimž se prodávající 

může své odpovědnosti zprostit. 

Pro větší přehlednost uvádím jednotlivé druhy vad spolu s liberačními důvody, 

které se k nim pojí, v následujícím textu odděleně.  

3.1.1 VADY FAKTICKÉ 

Faktickou vadou je nedostatek fyzické povahy, tzn. vada dotýkající se vlastností 

předmětu smlouvy, účelu jeho použití či jeho množství. Demonstrativní výčet takových 

vad lze nalézt v § 2161 odst. 1 OZ či § 616 odst. 2 DOZ, přičemž i z tohoto výčtu 

vyplývá jejich dělení na vady kvalitativní, kvantitativní a vady spočívající v nenaplnění 

požadavků právních předpisů. 

Kvalitativní vada znamená primárně odchýlení ve vlastnostech věci, tj. pokud 

vlastnosti věci neodpovídají tomu, co si smluvní strany ve smlouvě ujednaly, příp. tomu, 

co prodávající nebo výrobce popsal nebo kupující s ohledem na povahu věci 

a na základě reklamy očekával. Popisem prodávajícího či výrobce se rozumí veřejné 

vyjádření o věci, nejčastěji v reklamě, na etiketě výrobků, webové stránce e-shopu aj. 

V tomto směru směrnice o zárukách v článku 2 odst. 4 omezuje odpovědnost 

prodávajícího, a to pod podmínkou, že prodávající dané veřejné vyjádření neznal 

a rozumně znát nemohl, dále bylo-li dané vyjádření v době uzavření smlouvy opraveno 

nebo jím kupující při koupi nemohl být ovlivněn, což je samozřejmě povinností 

prodávajícího prokázat. Český právní řád však využil principu minimální harmonizace a 

toto omezení odpovědnosti prodávajícího nepřevzal.
22

 Zároveň je ale nutné zdůraznit 

rozumnost očekávání spotřebitele založeného reklamou. Spotřebitel by měl vždy počítat 

s určitou mírou přípustné reklamní nadsázky. Tzv. superlativní reklama totiž není 

zakázána, pokud průměrného spotřebitele nenechá na pochybách, že jde jen o přehánění 

za účelem propagace zboží daného prodávajícího a že tedy nelze rozumně předpokládat 

pravdivost v ní zmíněných tvrzení. Jestliže ovšem superlativní reklama vybočí z mezí 

přípustného reklamního přehánění, může se jednat o vadu z důvodů nenaplnění 

očekávání kupujícího, a navíc i o klamavou reklamu
23

.
24

  

Kvalitativní vada se dále posuzuje i z hlediska účelu používání věci, tzn., daná věc 

se musí hodit k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu 

                                                 
22

 VÍTOVÁ, B., In: HULMÁK, M. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): 

komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014. s. 150 - 152. 
23

 Viz § 2977 OZ či § 45 ObchZ 
24

 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 4. 2004, sp. zn. 3 Cmo 163/2003 
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zpravidla používá. V tomto ohledu je nutné upozornit na nutnost důsledného sledování 

informací prodávajícího. Ten totiž může účel užití běžně se používající věci omezit, 

např. její estetickou funkcí. Častým příkladem je toto účelové určení u obuvi. Pozor je 

třeba dávat na koupi tzv. módní či vysoce módní obuvi. Zatímco laik si pod tímto 

názvem představí běžnou obuv, která dobře vypadá a odpovídá současné módě, tento 

pojem má ve skutečnosti mnohem hlubší důsledky, hlavně pro případnou budoucí 

reklamaci. Označením obuvi jako módní se rozumí taková obuv, jež je navržená 

a vyrobená pro nošení po krátkou dobu a v nenáročných podmínkách. Vysoce módní 

obuv pak představuje obuv, o níž lze v nadsázce říci, že slouží spíše k vystavení než 

k chůzi. O pravidelném celodenním nošení tak ani u jedné z nich nelze mluvit. Díky 

zmíněným omezením pak prodávající případnou budoucí reklamaci snadno odmítne 

s tím, že vadu si kupující způsobil sám, např. nesprávným nošením či špatnou péčí. 

Kupující musí být na tento aspekt upozorněn. Prodávající je povinen vyznačit přímo, 

viditelně a srozumitelně, o jakou obuv se jedná. Pokud tak neučiní, neriskuje pouze 

možnou reklamaci kupujícího, ale také veřejnoprávní sankci za porušení informační 

povinnosti dle zákona o ochraně spotřebitele.
25

  

Z textu zákona vyplývá i možnost smluvních stran určit vlastnosti věci vzorkem či 

předlohou. Problematickou je však situace, kdy vzorek a smluvní ujednání stran 

stanovuje něco jiného. Ustanovení § 2096 OZ (či § 420 odst. 3 ObchZ) zakotvuje pro 

případ odlišností mezi vzorkem a tím, co si strany ujednaly ve smlouvě, přednost 

smluvního ujednání. Avšak pokud smlouva a vzorek určují vlastnosti věci rozdílně, 

nikoli rozporně, musí věc dle tohoto ustanovení odpovídat obojímu. 

Z obecných ustanovení (např. § 2099 odst. 1 OZ či § 422 odst. 1 ObchZ) vyplývají 

další kvalitativní vady, např. vady v dokladech nutných pro užívání věci, tzn. jejich 

případné nedodání nebo dodání v neúplné či znehodnocené podobě. Poněvadž platné 

doklady jsou u určitých věcí podmínkou jejich řádného užívání, je právo z vadného 

plnění kupujícího zachováno i při výskytu těchto vad. Typickým příkladem může být 

dodání vozidla bez technického průkazu.  

Tzv. kvantitativní vadu má věc, pokud nebyla dodána v odpovídajícím množství, 

míře nebo hmotnosti. V podstatě mohou nastat dvě situace. Buď dodá prodávající více 

                                                 
25

 Dávejte pozor, jakou obuv kupujete. dTest, o.p.s. [online]. 2012 [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: 

https://www.dtest.cz/clanek-2363/davejte-pozor-jakou-obuv-kupujete 
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zboží, než bylo ve smlouvě stanoveno, nebo naopak méně. V obou případech se jedná 

o porušení smlouvy, ale zákonodárce jej posuzuje rozdílným způsobem.
26

 

Pro první případ stanovuje obecné ustanovení § 2093 OZ možnost změny 

smlouvy, tzn., kupní smlouva je uzavřena i ohledně přebytečného množství zboží, ledaže 

to kupující bez zbytečného odkladu odmítne. Pokud tak neučiní, platí, že s dodáním 

většího množství souhlasí a musí za něj zaplatit prodávajícímu odpovídající kupní cenu. 

Přitom nezáleží na tom, zda se tak stalo s úmyslem prodat více nebo nedopatřením 

prodávajícího.
27

 Otázkou nicméně zůstává, zda se daná úprava použije i na prodej zboží 

v obchodě. Toto ustanovení je převzato z obchodního zákoníku
28

, a dříve se tedy 

aplikovalo pouze na vztah mezi podnikateli. V zvláštním režimu prodeje zboží 

v obchodě však dle mého názoru nelze aplikovat, neboť směřuje proti hlavnímu účelu 

této speciální úpravy, tj. proti ochraně spotřebitele.
29

 Podnikatel by tímto způsobem 

mohl zneužívat neznalost spotřebitelů a uzavírat smlouvy na větší množství zboží, než 

bylo původně objednáno. Spotřebitel přitom často neví, co s přebytečným množstvím 

udělat. Navíc i samotný občanský zákoník této aplikaci odporuje. Za prvé, použití 

daného ustanovení brání § 1817 OZ, dle něhož nesmí podnikatel požadovat 

po spotřebiteli další platbu než tu domluvenou, pokud k ní spotřebitel nedal výslovný 

souhlas. Jelikož je tato akceptace dodání většího množství spojená s další platbou, měl 

by se dle textu zákona vyžadovat výslovný souhlas, ne pouze pasivní neodmítnutí. 

Za druhé, dodání přebytečného množství se podobá neobjednanému plnění, 

vyznačujícímu se tím, že spotřebiteli bylo dodáno něco bez objednávky. Dle § 1838 OZ 

(či § 53 odst. 9 DOZ) platí, že ujal-li se spotřebitel držby takto dodané věci, hledí se 

na něj jako na poctivého držitele a podnikateli nemusí nic vracet, ani ho o tom 

vyrozumět. Za neobjednanou věc tak samozřejmě nemusí ani platit.
30

 Na tuto otázku 

existují mezi odbornou veřejností různé názory.
31

 Osobně jsem však toho mínění, že 

ve vztahu se spotřebitelem se na zde specifikovanou situaci použije úprava 

                                                 
26

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 126 - 136. 
27

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 85 - 86. 
28

 Viz § 442 odst. 1 ObchZ 
29

 Následující ustanovení se týkají pouze spotřebitele (ne jiného nepodnikatele). 
30

 HULMÁK, M., In: HULMÁK, M. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054): 

komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014. s. 584 - 586. 
31

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 85 - 86. 
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neobjednaného plnění, a tudíž si spotřebitel bude moci zboží navíc ponechat a nic za něj 

neplatit. 

V druhém případě dojde k dodání menšího množství zboží, než bylo ujednáno. 

Za těchto okolností nemůže kupující zboží odmítnout, ale může ho reklamovat. Dodání 

menšího množství je vadou, ohledně které má kupující práva z vadného plnění.  

Posledním druhem faktické vady je nesoulad s požadavky právních předpisů. 

Jedná se zejména o zákony určující různé technické či bezpečnostní normy (např. zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů) či 

zákony stanovující určitá omezení pro věci s podstatným vlivem na zdraví člověka 

(např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů). 

Účelem těchto zákonů je zajistit určitý stupeň bezpečnosti zboží pro spotřebitele, tzn., 

aby věc nepředstavovala po určitou dobu za běžných podmínek užití žádné či pouze 

minimální nebezpečí pro toho, kdo ji užívá. Ať už se jedná o panenky obsahující ftaláty, 

kosmetické přípravky se škodlivými chemickými látkami, rádio způsobilé přivodit úraz 

elektrickým proudem nebo jiné nebezpečné výrobky, před nimiž varovaly příslušné 

orgány, půjde vždy o vadu opravňující kupujícího k reklamaci. Databázi nebezpečných 

výrobků lze nalézt na stránkách dozorových orgánů, tedy např. České obchodní 

inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

atd.
32

 

Pro úplnost je třeba ještě vyřešit situaci, kdy k poškození jinak bezvadné věci 

dojde až při její přepravě kupujícímu. Odpovědnost za takové poškození nese přepravce 

v rámci odpovědnosti za škodu na převzaté věci
33

, ale náhradu této škody po něm 

nemusí vymáhat kupující, ale prodávající. Dle § 2121 odst. 1 OZ (či § 455 ObchZ) 

přechází nebezpečí škody na kupujícího převzetím věci. Obdobného závěru se lze dobrat 

i spojením § 2160 odst. 1 OZ a § 2082 odst. 1 OZ
34

, podle nichž nabývá kupující 

vlastnické právo k věci jejím převzetím, čímž na něj přechází též nebezpečí škody 

na věci. Ustanovení § 2159 odst. 1 OZ (či § 614 odst. 1 DOZ) dále dodává, že v případě 

dodání věci na místo určené kupujícím převezme kupující věc až při dodání. Převzetí 

                                                 
32

 Nejvíce nebezpečných výrobků v sortimentu oblečení a hraček. dTest, o.p.s. [online]. 2014 [cit. 2016-

06-09]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-3707/nejvice-nebezpecnych-vyrobku-v-sortimentu-

obleceni-a-hracek 
33

 Viz § 2944 OZ či § 412 DOZ 
34

 Srov. § 614 odst. 3 DOZ a § 590 DOZ 
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tedy nenastává předáním věci přepravci, nýbrž až kupujícímu. Ze zmíněných ustanovení 

tak vyplývá, že až předáním věci kupujícímu na něj přechází riziko vzniku škody 

na věci. Dokud kupující věc nepřevezme, není jejím vlastníkem a nemusí se obávat 

jejího náhodného poškození, zničení či ztráty. V tomto směru tak zákonodárce zvýhodnil 

postavení kupujícího, který nemusí zjišťovat, zda škodu způsobil přepravce či 

prodávající. Riziko spojené s dodáním věci zůstává na prodávajícím, jenž je nadále 

povinen dodat bezvadnou věc, čehož se může kupující domáhat prostřednictvím 

reklamace. Na zvláštní režim prodeje zboží v obchodě se tak nevztahuje ustanovení § 

2123 OZ (či § 457 ObchZ).
35

  

V problematice faktických vad je vhodné dále upozornit na jeden z mnohých 

nedostatků současné právní úpravy. Zatímco dřívější občanský zákoník v § 623 upravuje 

otázku nesprávné montáže a řádně tak implementuje článek 2 odst. 5 směrnice 

o zárukách, občanský zákoník se o této problematice vůbec nezmiňuje. Uvedený článek 

zakotvuje odpovědnost prodávajícího za vadu vzniklou nesprávnou montáží, a to 

za předpokladu provedení této montáže prodávajícím dle kupní smlouvy či kupujícím, 

ale na základě nesprávných pokynů v návodu (tzv. IKEA klauzule). V tomto směru je 

směrnice v současné právní úpravě nedostatečně implementována. Ochrany dané tímto 

článkem by se mohl spotřebitel
36

 domoci nepřímým nebo přímým účinkem směrnice.
37

 

Jak zmiňuji už v úvodu této podkapitoly, výskyt faktické vady nemusí vždy 

znamenat odpovědnost prodávajícího. Ten se totiž může své odpovědnosti zprostit 

naplněním jednoho z liberačních důvodů stanoveného zákonem. 

Primárně nenáleží kupujícímu právo z vadného plnění v souladu s § 2170 OZ (či 

§ 616 odst. 3 DOZ) v případě, že kupující o vadě věci před jejím převzetím věděl anebo 

vadu sám způsobil. I přes zvýšenou míru ochrany spotřebitele zde tedy stále platí obecné 

ustanovení § 1917 OZ (či § 500 odst. 1 DOZ), které stanoví, že znalost vady zbavuje 

kupujícího jeho nároků z práv z vadného plnění. Na rozdíl od obecné úpravy zde ale 

zákon neukládá povinnost prohlídky. Musí se tedy jednat o zřejmý nedostatek, jenž věc 

vykazuje a který skutečně nelze přehlédnout. Pokud je bezprostřední příčinou vzniku 

vady na jinak bezvadné věci jednání kupujícího, je odpovědnost prodávajícího též 

vyloučena. Jestliže tak kupující zachází s věcí neopatrně, věc mu spadne a vlivem nárazu 

                                                 
35

 VÍTOVÁ, B., In: HULMÁK, M. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): 

komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014. s. 148 – 149. 
36

 Směrnice vztahuje zvláštní ochranu pouze na spotřebitele, jak je vysvětleno výše.  
37

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 372 - 382. 
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se poškodí, nemá smysl ji reklamovat. To samé platí i pro nesprávné používání věci 

v případě, že byl kupující o správném užívání poučen (např. formou návodu). Dle 

směrnice o zárukách nemá právo z vadného plnění též kupující, který o vadě rozumně 

nemohl nevědět. Směrnice tedy omezuje odpovědnost prodávajícího i pro případ 

neznalosti vady z nedbalosti, tzn., ohledně tak zjevné vady, která by byla nápadná 

každému rozumnému spotřebiteli. Ukládá tak povinnost alespoň základní prohlídky 

kupované věci. Ani toto omezení odpovědnosti prodávajícího nebylo do českého 

právního řádu převzato. Česká úprava je tudíž pro kupujícího příznivější.
38

 

Další důvody, pro které je odpovědnost prodávajícího za vady omezena, jsou 

taxativním způsobem vyjmenovány v § 2167 OZ (či § 619 odst. 2 a 3 DOZ). U vadné 

věci prodávané za nižší cenu nebude prodávající odpovědný za vadu, pro kterou byla 

nižší cena ujednána. Při koupi věci kupující totiž věděl o existenci vady, a přesto jí 

koupil. Jedná se de facto o znalost vady vysvětlenou výše, tj. vada fakticky odpovídá 

smlouvě a logicky proto není možné, aby kvůli ní kupující věc reklamoval. Ohledně 

dalších vad samozřejmě nejsou jeho práva z vadného plnění dotčena. Toto ustanovení se 

však nevztahuje na věci prodávané za sníženou cenu z důvodu slevové akce 

prodávajícího. Za takové věci nese prodávající plnou odpovědnost. Obdobná 

argumentace se použije i pro omezení odpovědnosti prodávajícího u použitých věcí, a to 

za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí 

kupujícím. Dále se práva z vadného plnění nevztahují na opotřebení způsobené 

obvyklým užíváním věci. I když se věc používá obvyklým způsobem a v souladu 

s návodem, v průběhu času se opotřebovává, za což není prodávající odpovědný. 

Je ovšem třeba rozlišit, zda se jedná o obvyklé opotřebení či nadměrné opotřebení 

způsobené např. nekvalitním materiálem, tedy o vadu. Poslední výjimku z odpovědnosti 

prodávajícího za vady zavádí občanský zákoník, který na rozdíl od svého předchůdce též 

omezuje odpovědnost prodávajícího u věci, u níž to vyplývá z její povahy. Jedná se 

o sběrnou kategorii, do níž lze zařadit další případy, na něž nelze použít předchozí 

výjimky.
39

 Co přesně se do této kategorie zařadí, ukáže až budoucí praxe. Tato nově 

zavedená výjimka je tak jednou z mnoha nejasností občanského zákoníku.  

                                                 
38

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 372 - 382. 
39
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3.1.2 VADY PRÁVNÍ 

Právní vadu má předmět smlouvy, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, 

ledaže o tom kupující věděl nebo musel vědět. Tato definice vychází z obecné úpravy 

závazkového práva, konkrétně z § 1920 odst. 1 OZ (či § 503 DOZ), neboť ani obecná 

úprava kupní smlouvy ani prodej zboží v obchodě danou problematiku neřeší. Právní 

vada znamená porušení smlouvy ze strany prodávajícího, které spočívá v tom, že 

předmět smlouvy zatěžuje právo jiné osoby, ať už se jedná o právo vlastnické, právo 

držby, zajišťovací právo (zástava) či užívací právo (věcné břemeno). V každém případě 

se jedná o vadné plnění, díky němuž může kupující zakoupenou věc reklamovat.
40

 

Bohužel konstrukce ustanovení § 1920 odst. 1 OZ je oproti pojetí dřívějšího 

občanského zákoníku zúžena. Ten při definici právních vad vycházel z judikatury 

Nejvyššího soudu
41

, jež pojímala právní vady jako nedostatky bránící tomu, aby kupující 

získal k předmětu práva v rozsahu a kvalitě vyplývajících ze smlouvy. V občanském 

zákoníku je problematická zejména formulace „pokud k němu uplatňuje právo třetí 

osoba“. Z gramatického výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že nestačí pouhá existence 

práva třetí osoby, nýbrž je třeba, aby ho třetí osoba aktivně uplatnila. Takový postup dle 

mého názoru však nedává smysl. Bez ohledu na jednání třetí osoby zde existuje určitá 

vada, tzn. nějaký nedostatek, který nebyl mezi stranami domluven. Osobně se tak 

domnívám, že by kupující mohl věc reklamovat, i kdyby své právo k věci třetí osoba 

neuplatnila, např. pokud by se o tomto právu dozvěděl z jiného zdroje.
42

 

I u právních vad existují z odpovědnosti prodávajícího určité výjimky, tzn. 

liberační důvody, a to pro případ, kdy kupující o právu třetí osoby věděl nebo vědět 

musel. Na rozdíl od faktických vad, kde je zakotveno omezení odpovědnosti 

prodávajícího pouze pro situaci, kdy kupující o vadě věděl, pro právní vady platí toto 

omezení i za podmínky, že o ní vědět musel. Jedná se o zvláštní úpravu vůči § 1917 OZ 

(či § 500 odst. 1 DOZ), dle něhož vadou, o které musí kupující vědět, je především vada 

zjistitelná z veřejného seznamu (např. z katastru nemovitostí). Dojde-li tedy např. 

k prodeji nemovitosti zatížené služebností stezky, o čemž se lze dozvědět z katastru 

nemovitostí, nemůže z důvodu existence této služebnosti kupující později věc 

reklamovat. Oproti faktickým vadám má tak kupující o něco zhoršené postavení, jelikož 
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 Viz rozsudek NS ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 33 Odo 897/2006 
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se po něm vyžaduje, aby se sám ujistil (např. nahlédnutím do příslušných veřejných 

seznamů), že daná věc nemá právní vady. Na rozdíl od obecné úpravy navíc neobsahuje 

§ 1920 odst. 1 OZ ani výjimku pro případ, kdy by prodávající vadu lstivě zastřel nebo 

kupujícího výslovně ujistil, že věc žádnou vadu nemá. Povinnost kupujícího zjistit 

existenci právních vad tímto totiž není omezena. I kdyby tak ve výše zmíněném případě 

prodávající ujistil kupujícího, že na nemovitosti žádná služebnost nevázne, práva 

z vadného plnění by zůstala vyloučena.
43

  

Pokud kupující zjistí na zakoupené věci právní vadu, je povinen o její existenci 

bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Účelem této informační povinnosti je 

poskytnout prodávajícímu dostatek času, aby mohl na situaci reagovat a sdělit 

kupujícímu své případné námitky proti právu třetí osoby. Smysl této úpravy tkví 

v zajištění možnosti kupujícího uplatnit vůči třetí osobě i námitky svého předchůdce. 

S nesplněním této povinnosti občanský zákoník nespojuje žádné specifické sankce, ale 

pokud tak kupující neučiní a způsobí tím, že námitky vůči třetí osobě už nelze využít, 

půjde to k jeho tíži (např. skrze náhradu škody).
44

 Dřívější občanský zákoník tuto situaci 

upravuje výslovně. Kupující dle něj sice nárok z odpovědnosti za vady neztratí, ale 

prodávající proti němu může uplatnit všechny námitky, které jeho vinou nemohly být 

uplatněny proti třetí osobě. 

3.1.3 VADY ZJEVNÉ A SKRYTÉ 

Kromě základního dělení na vady faktické a právní rozlišujeme vady i na základě 

dalších kritérií. Jedním z nich je též rozlišování vad zjevných a skrytých.  

Za zjevnou vadu se považuje vada rozpoznatelná již při uzavření smlouvy, příp. 

dohledatelná ve veřejném seznamu. Vada skrytá je jejím pravým opakem, tedy vadou, 

kterou nelze zjistit prostým prohlédnutím věci, příp. dohledáním této věci v seznamu, 

v němž je uvedená. Objeví-li se skrytá vada, a to ve lhůtě, kdy lze věc ještě reklamovat, 

tak reklamaci nic nebrání. V případě vad zjevných je však odpovědnost prodávajícího 

do určité míry omezena. 

Úpravu tohoto rozdělení lze nalézt v obecném ustanovení závazkového práva, 

konkrétně § 1917 OZ, a v § 2103 OZ, tedy v obecné úpravě kupní smlouvy. Zvláštní 
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režim prodeje zboží v obchodě kromě § 2170 OZ danou problematiku dále neupravuje. 

Toto ustanovení je přitom podrobněji rozebráno výše. 

Ustanovení § 1917 OZ (či § 500 odst. 1 DOZ) stanoví, že ohledně nápadné vady, 

zřejmé již při uzavření smlouvy, nebo vady zjistitelné z veřejného seznamu, ztrácí 

kupující nárok věc reklamovat, neboť se předpokládá, že o vadě věděl. Toto ustanovení 

lze aplikovat i na prodej zboží v obchodě. Na právní vady se vztahuje druhá část tohoto 

ustanovení. Pro každého potenciálního kupujícího platí povinnost si věc, u které jsou 

práva k ní zapsána do veřejného seznamu (např. do katastru nemovitostí), v tomto 

seznamu vyhledat a zjistit si případné právní vady. Pokud tak neučiní a na věci vázne 

právo třetí osoby, o kterém nevěděl, jde to k jeho tíži. U právních vad je tak postavení 

kupujícího zhoršeno, neboť se po něm vyžaduje aktivní jednání. U faktických vad se 

uplatní první část ustanovení, dle něhož vada, která je natolik nápadná a zřejmá, že si jí 

prostě při pouhém pohledu na věc nelze nevšimnout, nezakládá odpovědnost 

prodávajícího. Typicky se bude jednat např. o věc, která je kvůli vadě prodávána 

za sníženou cenu. Na rozdíl od právních vad se zde ale nevyžaduje aktivní jednání, 

nevyžaduje se prohlídka věci. Vždy však platí, že vyloučení odpovědnosti prodávajícího 

se týká jen vady, která byla kupujícímu známa, ne ostatních.
45

  

Ustanovení § 2103 OZ výše zmíněnou úpravu ještě více prohlubuje. Podle něho 

nemá kupující práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 

obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Na rozdíl od § 1917 OZ se tak při 

uzavření smlouvy již vyžaduje prohlídka věci, při níž by měl kupující existenci zjevných 

vad zjistit. Neučiní-li tak, příp. neprohlédne-li věc s dostatečnou opatrností, nelze pak 

věc pro zjevné vady reklamovat.
46

 Nicméně tato úprava čerpá z obchodního zákoníku
47

 

a na vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem (příp. jiným nepodnikatelem) se v zájmu 

zvýšené ochrany spotřebitele nepoužije. Spotřebitel, který si kupovanou věc dostatečně 

neprohlédl, ji může reklamovat i kvůli zjevným vadám, jichž si při jejím převzetí 

nevšiml.
48

 Pokud samozřejmě nešlo o tak nápadnou vadu, že si jí nevšimnout nešlo. 

V obou ustanoveních se dále počítá s případem, kdy prodávající výslovně ujistil 

kupujícího, že věc je bez vad, nebo vadu lstivě zastřel. V prvním případě prodávající 
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prohlásí s úmyslem odradit kupujícího od prohlídky věci, že věc je bez vad, díky čemuž 

odpovídá za vady i v situaci, v níž by právo z vadného plnění za normálních okolností 

nevzniklo. Stejný následek má i případ, kdy prodávající využije své lepší znalosti o věci 

a přesvědčí kupujícího, že zjevná vada vlastně vadou není, příp. jiným způsobem vyvolá 

dojem, že věc je bezvadná.
49

 Aplikace těchto výjimek na faktické vady je sporná. 

V případě skutečně nápadných vad nemůže prohlášení prodávajícího nic změnit 

a zastřením vada svou nápadnost ztrácí, takže už se o takto nápadnou vadu vůbec jednat 

nebude.
50

 U právních vad jsou tyto výjimky vyloučeny, jak je vysvětleno výše. 

3.1.4 VADY PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ 

Ustanovení § 2106 a § 2107 OZ představuje další způsob dělení vad, a to na vady 

podstatné a nepodstatné, neboli vadná plnění, které jsou podstatným či nepodstatným 

porušením smlouvy. Vzorem pro toto dělení byl obchodní zákoník, konkrétně § 436 

a 437 ObchZ. 

Co se pod těmito pojmy rozumí, není v zákoně nikde stanoveno. Aplikuje se proto 

obecná úprava porušení smlouvy, tedy § 2002 odst. 1 OZ (či § 345 odst. 2 ObchZ), jež 

zakotvuje, že podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 

již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech platí vyvratitelná 

domněnka, že porušení podstatné není.  

Toto rozlišování je významné především vzhledem k rozdílnosti práv, jež kupující 

porušením smlouvy ze strany prodávajícího získává. Detailněji o tomto tématu 

pojednává až kapitola zabývající se nároky kupujícího z vadného plnění.  

3.1.5 VADY ODSTRANITELNÉ A NEODSTRANITELNÉ 

Posledním dělením je rozlišování vad odstranitelných a neodstranitelných. 

Za neodstranitelné se považují nejen vady, které s přihlédnutím k současné 

technice skutečně nelze odstranit, ale i vady, jež sice z technického hlediska odstranit 

lze, ale s ohledem na hodnotu věci a náklady takového odstranění by to nebylo 

z ekonomického hlediska účelné a efektivní. Neodstranitelnou se navíc může současně 
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stát i vada jinak odstranitelná, pokud např. nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené 

zákonem.
51

 

Toto dělení používá dřívější občanský zákoník
52

 za účelem určení práv, jež může 

kupující uplatnit vůči prodávajícímu v případě výskytu vady. Občanský zákoník tento 

systém částečně opustil a místo něj zavedl rozlišování vad podstatných a nepodstatných. 

Pro obecnou úpravu závazkového práva ale zůstal tento systém více méně zachován, jak 

vyplývá z § 1923 OZ. Stejně jako výše, i tímto tématem se podrobněji zabývá kapitola 

věnující se jednotlivým nárokům z vadného plnění. 

3.2 ZPŮSOB REKLAMACE 

Již výše je zmíněno, že reklamace je jednostranným právním jednáním, jímž 

kupující uplatňuje své právo z vadného plnění, tzn., vytýká prodávajícímu určitou vadu 

a žádá její odstranění, příp. jinou nápravu existujícího stavu. Jakožto právní jednání musí 

řádná reklamace splňovat určité náležitosti, a to jak v souvislosti se svým obsahem, tak 

i formou.  

Pro úplnost je třeba nejprve zmínit, že o způsobu uplatnění práva z vadného plnění 

i dalších náležitostech je prodávající povinen kupujícího informovat. Pouze 

u spotřebitele zakotvuje tuto informační povinnost § 13 ZOS, u spotřebitele i jiného 

nepodnikatele je to pak § 2166 OZ (či § 620 odst. 3 a 5 DOZ), který ji však váže 

na žádost kupujícího. Pokud o to tedy kupující požádá, musí mu prodávající v písemné 

formě potvrdit, v jakém rozsahu a po jako dobu trvají jeho povinnosti pro případ, že 

plnil vadně. V tomto potvrzení (dříve zvaném záruční list), kterým se může za určitých 

podmínek stát i doklad o koupi, má prodávající dále srozumitelným způsobem vysvětlit 

i způsob uplatnění těchto práv, tedy podmínky řádné reklamace. Prodávající může 

přitom poskytnout kupujícímu i více práv, než mu dává zákon, a tedy upravit postup 

reklamace pro kupujícího výhodněji.
53

 Potvrzení tak může mít dvojí povahu – 

deklaratorní, pokud jsou v něm stanovena pouze práva, jež má kupující ze zákona a jež 

by tak měl, i kdyby potvrzení vydáno nebylo, a konstitutivní, rozšiřují-li se v něm práva 

kupujícího nad rámec stanovený zákonem.
54
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3.2.1 OBSAH REKLAMACE 

Z hlediska obsahu můžeme rozlišovat obecné náležitosti platné pro každé právní 

jednání a zvláštní náležitosti požadované konkrétně pro reklamaci jako takovou.  

Z obecných náležitostí je nutné zdůraznit hlavně dostatečnou určitost 

a srozumitelnost obsahu reklamace, a to především ve vztahu k označení smluvních 

stran a k vymezení vadné věci. Dle judikatury
55

 musí ovšem řádná reklamace obsahovat 

i specifikování, v čem vlastně přesně vada věci spočívá, a výběr jednoho z nároků 

daných kupujícímu zákonem v konkrétním případě. Vytknutí vady a volba způsobu 

nápravy se považují za zvláštní náležitosti reklamace.  

Kupující tedy musí přesně popsat, v čem se vytýkaná vada projevuje, a určit, 

jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit, tzn., zda se domáhá opravy věci, její 

výměny, příp. odstoupení od smlouvy. Pokud je jím zvolený způsob v souladu se 

zákonem, tedy pokud ze zákona skutečně plyne možnost zvolit si v konkrétním případě 

daný způsob nápravy, je jeho volbou prodávající vázán a nemůže reklamaci vyřídit 

jinak. Častou formou obcházení zákona ze strany prodávajících jsou totiž tzv. 

dobrovolné opravy, tedy situace, kdy se prodávající vyhne své povinnosti vyřídit 

reklamaci výměnou zboží nebo vrácením peněz tím, že reklamaci neuzná, ale věc přitom 

opraví. Většina kupujících se s tímto postupem spokojí, poněvadž i přes odmítnutí 

reklamace dosáhli alespoň nějaké nápravy. Prodávající sám pak k tomuto kroku navenek 

přistupuje jako k ústupku v zájmu udržení dobrých vztahů se zákazníky. Bohužel pro 

kupujícího z toho plynou i negativní důsledky, spočívající zejména v tom, že by mohl 

prodávající tímto způsobem řešit i budoucí reklamace téže kazové věci, a tím pádem by 

se kupující nemohl nikdy domoci její výměny, příp. odstoupení od smlouvy. Navíc se 

tak prodávající zbavuje jediného důkazu, kterým lze prokázat, že na věci byla vada, 

za níž prodávající odpovídal. Kupující totiž ztrácí možnost se obrátit s odmítnutou 

reklamací na znalce a dosáhnout tím jejího uznání. Kupující se může bránit – může 

odmítnout převzít opravenou věc a vyžadovat zvolený způsob nápravy, přičemž tím, že 

prodávající vadu odstranil, vlastně prokázal, že vada skutečně existovala. V případě, že 

kupujícím je spotřebitel, má též možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která 

může prodávajícího sankcionovat za porušení § 13 či § 19 ZOS.
56
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Jak vytknutí vady, tak i volba způsobu nápravy jsou pro reklamaci podstatné. 

Pokud nejsou v reklamaci uvedeny, nebylo právo z vadného plnění řádně uplatněno, 

a tedy nemohla začít běžet lhůta pro vyřízení reklamace. Dle § 19 odst. 3 ZOS trvá lhůta 

pro vyřízení reklamace pro spotřebitele nejvýše 30 dní, přičemž v případě jejího 

nedodržení, získává spotřebitel ze zákona další práva. Podrobněji je o tomto tématu 

pojednáno dále. 

Kromě přesného popisu vady lze kupujícímu doporučit učinit to samé i s věcí 

samotnou, tedy detailně specifikovat stav, v němž se věc při reklamaci nachází. Její 

vymezení za účelem splnění obecných náležitostí totiž nemusí být v praxi dostatečné. 

Jestliže se věc vrátí kupujícímu po vyřízení reklamace poškozená, za což nese 

odpovědnost prodávající, bude mít kupující mnohem silnější pozici, neboť může tímto 

způsobem snadno prokázat způsobení škody na převzaté věci, a tedy i lépe vymáhat její 

náhradu. 

3.2.2 FORMA REKLAMACE  

Co se týče formy, nestanovuje zákon pro řádné uplatnění práva z vadného plnění 

žádné podmínky. Reklamovat tak může kupující písemně i ústně.
57

 

Jestliže se kupující rozhodne pro ústní formu reklamace, měl by raději reklamovat 

věc osobně v kamenné prodejně. Prodávající je pak povinen dle § 19 odst. 1 ZOS vydat 

spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem 

reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Spotřebitel tak 

získává důkaz o tom, že věc reklamoval, kdy tak učinil a co při ní požadoval, což může 

být užitečné především v případném budoucím sporu. V případě jiného kupujícího než 

spotřebitele zákon tuto povinnost přímo nezakotvuje, kupující však může vydání 

podobného dokladu požadovat. Zákon nezakazuje ani reklamaci prostřednictvím 

telefonního hovoru. Dle mého názoru však není tento způsob úplně nejvhodnější. 

I kdyby kupující splnil všechny obsahové náležitosti a řádně tak věc reklamoval, nemá 

o tom žádný důkaz. Pokud by prodávající pak např. nevyřídil reklamaci včas, bude se 

kupujícímu těžko prokazovat, kdy a jestli vůbec věc reklamoval. Doporučením pro něj 

by tak spíše bylo věc reklamovat znovu, avšak tentokrát jiným způsobem, čímž se 

čekání na vyřízení reklamace zbytečně protáhne. De lege ferenda by bylo vhodné 

zakotvit obdobnou povinnost vydání potvrzení i u reklamace prostřednictvím 
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telefonního hovoru. V obou případech je dnem uplatnění práva z vadného plnění den, 

kdy kupující uskuteční projev vůle věc reklamovat. 

Možná je samozřejmě i písemná reklamace, a to jak prostřednictvím klasické, tak 

i elektronické pošty. Na rozdíl od ústní reklamace je však určení dne uplatnění práva 

z vadného plnění o něco složitější. Jakožto adresovaný projev vůle mezi nepřítomnými 

osobami, tj. osobami, které nejsou v bezprostředním styku (osobním či např. 

telefonickém), je reklamace v této formě účinná dle § 570 odst. 1 OZ (či § 45 odst. 

1 DOZ) až dojitím svému adresátovi, tedy prodávajícímu. Český právní řád totiž vychází 

z tzv. teorie dojití, dle níž mezi nepřítomnými osobami nastávají účinky právního 

jednání nikoliv v okamžiku, kdy došlo k projevu vůle jednajícího, nýbrž až v okamžiku, 

kdy tento projev vůle došel druhé osobě. Pod pojmem dojití se rozumí, že se projev vůle 

jednající osoby dostane do sféry dispozice adresáta a ten tak má objektivní možnost se 

s jeho obsahem seznámit. Rozhodující je přitom, že se s ním seznámit mohl, ale nemusí 

se tak fakticky stát, takže i zásilka doručená do poštovní schránky je považována 

za došlou.
58

 V případě klasické pošty je zjištění dne dojití snazší. Doručením 

do poštovní schránky se splní oba požadavky na dojití zásilky, přičemž u tzv. 

doporučeného psaní je možné okamžik doručení snadno zjistit. Při využití elektronické 

pošty se projev vůle dostane do sféry dispozice adresáta uložením do e-mailové 

schránky, tedy v podstatě okamžitě po svém odeslání, ale je nutné splnit ještě druhý 

požadavek, tzn. dát adresátovi objektivní možnost se s jeho obsahem seznámit. 

V případě odeslání tohoto projevu vůle o víkendu nebo v pozdních hodinách se proto 

pokládá za den dojití nejblíže následující pracovní den. Právě den dojití je pak 

považován za den uplatnění práva z vadného plnění. K řádné reklamaci je proto nutné, 

aby k dojití došlo nejpozději poslední den záruční doby – jedná se tedy o hmotněprávní 

lhůtu.
59

 Navíc ustanovení § 570 odst. 1 OZ pamatuje i na situaci, kdy adresát dojití 

zásilky vědomě zmaří (např. ji odmítne převzít), a zavádí pro tento případ fikci dojití.
60

 

Pro ústní i písemnou reklamaci platí, že den uplatnění práva z vadného plnění je 

dnem rozhodným pro počátek běhu lhůty pro vyřízení reklamace, jež tak dle § 605 odst. 

1 OZ (či § 122 odst. 1 DOZ) začíná běžet dnem následujícím a trvá pro spotřebitele 
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30 dní. U jiného kupujícího než spotřebitele zákon žádnou pevnou lhůtu nestanovuje 

a bude tak záležet na domluvě mezi stranami.  

Co se týče účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, tzn. nejčastěji 

na dopravu do kamenné prodejny v případě ústní reklamace či na její zaslání při využití 

písemné formy, ty je dle § 1924 OZ (či § 509 DOZ, resp. § 598 DOZ) prodávající 

povinen kupujícímu nahradit. Tuto povinnost zakotvuje pouze obecná úprava platící pro 

celé závazkové právo
61

, ale jelikož se jedná o jediné ustanovení upravující tuto otázku, 

subsidiárně se aplikuje i na režim prodeje zboží v obchodě. Do účelně vynaložených 

nákladů se zahrnují veškeré náklady kupujícího, které musel vydat v příčinné souvislosti 

s uplatněním práva z vadného plnění. V praxi tak nejčastěji půjde právě o náklady 

cestovného či poštovného, ale dále např. i náklady na znalecký posudek, který si na vlastní 

náklady nechal kupující vypracovat po odmítnutí reklamace za účelem prokázání existence 

vady, za níž nese prodávající odpovědnost. K náhradě nákladů je však kupující oprávněn až 

v případě, že je shledána existence vady, za níž je prodávající odpovědný, a tedy reklamace 

uznána. Pokud se nakonec ukáže věc jako bezvadná, příp. s vadou, za níž prodávající 

neodpovídá, na náhradu nákladů nemá kupující nárok. Navíc se musí vždy jednat o účelně 

vynaložené náklady. Jestliže si tak kupující nechá zbytečně vypracovat znalecký posudek, 

aniž by prodávající existenci vady popřel a reklamaci odmítnul, nejedná se o účelně 

vynaložený náklad, a tudíž kupující nemůže vyžadovat jeho náhradu.
62

 Nicméně, je-li nutné, 

aby kupující obstaral znalecký posudek, má nárok na náhradu nákladů v plné výši, a to 

i přesto, že jím zaplacený znalecký posudek sice není nejlevnější, ale jeho cena je přiměřená, 

tzn., odpovídá posuzované věci, její povaze a hodnotě a rozsahu znaleckého posudku. 

To plyne z judikatury63, která potvrzuje, že po kupujícím nelze požadovat, aby vyhledával 

vícero znalců a zjišťoval jimi nabízené ceny. Kupující musí uplatnit právo na náhradu 

do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Sankcí za zmeškání 

lhůty není však nově zánik práva, ale jeho promlčení.64 

3.3 DALŠÍ NÁLEŽITOSTI REKLAMACE 

Kromě náležitostí obsahu a formy zmíněných v předchozí podkapitole se objevují 

i další otázky související s problematikou řádně uplatněného práva z vadného plnění 
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(např. nutnost předložení dokladu o koupi, poskytnutí vadné věci spolu s reklamací, 

atd.). Právě jimi se zabývá tato podkapitola.  

V praxi se stává, že prodávající omezuje kupujícího při reklamaci podmínkou 

předložení dokladu o koupi. Z textu zákona však toto omezení nevyplývá, což potvrzuje 

i judikatura
65

. Pokud chce kupující reklamovat vadnou věc, musí nějakým způsobem 

prokázat, že tuto věc skutečně koupil u daného prodávajícího, tedy že právě on je 

oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ohledně určité věci u určitého prodávajícího. 

Pro posouzení existence práva reklamovat je též rozhodující, kdy byla věc koupena a zda 

tedy je ještě v záruce. Ideálním je proto předložení dokladu o koupi, z něhož lze všechny 

tyto údaje zjistit. Kupující má však možnost reklamovat i bez něj, jestliže je schopen 

jakýmkoliv způsobem výše vyjmenované skutečnosti prokázat. Za tímto účelem může 

posloužit např. výše specifikované potvrzení dle § 2166 OZ, starší reklamační protokol, 

výpis z bankovního účtu o provedení transakce platební kartou či samotná jedinečnost 

věci, již nikdo jiný neprodává. V krajním případě může k tomuto účelu posloužit 

i svědecká výpověď. Prodávající tedy nemůže kupujícího v tomto směru nijak 

omezovat.
66

 

Často je v rámci určení dne uplatnění práva z vadného plnění řešena i otázka, zda 

může být vadná věc řádně reklamována i bez jejího současného předání prodávajícímu. 

Je logické, že prodávající k vyřízení reklamace vadnou věc potřebuje, aby mohl 

posoudit, zda se na ní skutečně nachází vada, za kterou odpovídá, a mohl tuto vadu 

případně odstranit. Současně by však prodávající mohl povinnosti předat spolu 

s reklamací vadnou věc snadno zneužívat. V případě obtížně dopravitelných věcí by 

mohl prodávající např. přislíbit, že za účelem snížení nákladů reklamace, které by musel 

později kupujícímu uhradit, si věc vyzvedne sám, a tímto způsobem by tak mohl řádnou 

reklamaci oddalovat. Ani tato povinnost zároveň ze zákona nevyplývá. K řádnému 

uplatnění práva z vadného plnění tak je dostatečné, pokud kupující vadu vytkne a zvolí 

způsob nápravy, jak je zmíněno výše, a k tomu ještě poskytne alespoň základní 

součinnost ohledně předání věci. Plně tedy postačí, informuje-li prodávajícího, že si věc 

může kdykoli vyzvednout, příp. mu nabídne, že ji k němu dopraví sám, ale s určitými 
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náklady, jež mu bude muset prodávající později nahradit.
67

 Podobný závěr podporuje 

i judikatura
68

.  

Mohou se objevit i případy, kdy prodávající s reklamací vadné vedlejší věci 

požaduje nejenom předání této věci, ale i věc hlavní. Typicky to bývá např. reklamace 

nabíječky, při níž prodávající trvá nejen na předání nabíječky samotné ale i mobilního 

telefonu. Jinak reklamaci odmítne přijmout. Jediným důvodem je samozřejmě snaha 

prodávajícího odradit kupujícího od reklamace. Aby se nemusel kupující obejít měsíc 

bez mobilního telefonu, počítají mnozí prodávající s tím, že si raději koupí nabíječku 

novou a tu vadnou reklamovat nebude. Takový požadavek prodávajícího je v rozporu se 

zákonem a kupující si tak může stát za svým právem vedlejší věc reklamovat i bez 

předání věci hlavní.
69

 Prodávající se tím navíc vystavuje nebezpečí veřejnoprávní sankce 

v důsledku porušení § 13 či 19 ZOS. Obdobný postup platí i pro případ vyžadování 

předložení vadné věc v původním obalu.
70

 

3.4 OSOBA OPRÁVNĚNÁ K REKLAMACI 

Kupní smlouvou se zakládá právní poměr mezi dvěma konkrétními subjekty, 

kterým z něho plynou určitá vzájemná práva a povinnosti, a to pouze jim, nikomu 

jinému. Výlučně tyto subjekty, tedy strany dané smlouvy, mohou vůči sobě navzájem 

tato práva uplatňovat a domáhat se tak splnění s nimi souvisejících povinností. V případě 

výskytu vady na věci vyplývá prodávajícímu z kupní smlouvy i povinnost odstranit 

závadný stav, čehož se může druhá smluvní strana domáhat prostřednictvím uplatnění 

tzv. práva z vadného plnění. Osobou oprávněnou k tomuto kroku je tak výlučně kupující. 

Jen ten, příp. jiná osoba, kterou k tomuto právnímu jednání zmocnil, může věc 

reklamovat.
71

 Za normálních okolností, pokud si kupující věc ponechá, nečiní tato 

skutečnost žádné potíže. Problém však může nastat, prodá-li kupující věc dále třetí 

osobě.
72
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Jestliže kupující, jímž je v režimu prodeje zboží v obchodě spotřebitel (příp. jiný 

nepodnikatel), prodá věc dále, bude platit stejné pravidlo, tj. nový vlastník bude mít 

práva z vadného plnění jen vůči svému prodávajícímu, tedy původnímu kupujícímu, a ne 

vůči původnímu prodávajícímu, tedy podnikateli. Jelikož se tak bude jednat o vztah 

dvou spotřebitelů, nelze uplatnit režim prodeje zboží v obchodě, ale pouze obecnou 

úpravu kupní smlouvy, příp. obecnou úpravu závazkového práva. Postavení nového 

vlastníka se tak značně zhorší. Právo z vadného plnění vůči podnikateli na něj totiž 

nepřechází automaticky s převodem vlastnictví věci.
73

 

V praxi mohou nastat dvě situace. Jestliže spolu s věcí převezme nový vlastník též 

doklad o koupi, jenž neobsahuje jméno původního kupujícího (např. při koupi 

v kamenné prodejně), neměl by být při uplatnění reklamace problém. Podnikatel totiž 

nebude mít jak zjistit, zda se jedná skutečně o osobu, jež u něj věc zakoupila. Problém 

však může nastat, pokud je jméno původního kupujícího na dokladu o koupi uvedeno 

(např. při koupi přes e-shop). V takovém případě by totiž mohl podnikatel reklamaci 

odmítnout s odůvodněním jejího uplatnění neoprávněnou osobu. Práva původního 

kupujícího z vadného plnění vůči podnikateli sice zůstávají zachována, ne vždy ale musí 

být ochoten vadnou věc za nového vlastníka reklamovat, příp. jej k reklamaci zmocnit. 

Ne vždy je také nový vlastník schopen se s původním kupujícím spojit.  

Ideálním řešením této situace je myslet na možný výskyt vady už při uzavření 

kupní smlouvy mezi dvěma spotřebiteli a současně s vlastnictvím věci převést na nového 

vlastníka i právo z vadného plnění vůči podnikateli, a to tzv. postoupením pohledávky 

(§ 1879 an. OZ či § 524 an. DOZ).
74

 Postupitel (původní kupující) tímto způsobem 

převede smlouvou své právo z vadného plnění vůči dlužníkovi (podnikateli) 

na postupníka (nového vlastníka). Souhlas podnikatele k tomu přitom není nutný. 

Jelikož se však jedná o dispozitivní úpravu
75

, měl by si původní kupující nejprve zjistit, 

zda vůbec je toto postoupení práva z vadného plnění u daného podnikatele možné, tzn., 

zda tuto možnost nevyloučil např. ve svých obchodních podmínkách. I přesto, že 

současná úprava již nezakotvuje nutnost písemné formy, lze doporučit tuto formu 
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zachovat, a to především vzhledem k povinnosti nového vlastníka prokázat podnikateli, 

že k tomuto postoupení došlo.
76

  

Přestože existuje jistá možnost uplatnění práva z vadného plnění i pro nového 

vlastníka, je zmíněný postup pro spotřebitele zbytečně obtížný. De lege ferenda by tak 

úprava měla přihlédnout k zvláštní ochraně spotřebitele a upravit přechod práv 

z odpovědnosti za vady na nového vlastníka bez dalšího.  

3.5 OSOBA POVINNÁ Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Jak je již výše naznačeno, kupující může uplatnit své právo z vadného plnění 

pouze u druhé strany daného právního poměru, tedy u prodávajícího, jímž je v režimu 

prodeje zboží v obchodě podnikatel. Stejné pravidlo vyplývá i ze zákona, ovšem 

s jednou výjimkou. V případě, že kupující požaduje opravu věci, musí ji dle § 2172 OZ 

(či § 625 DOZ) reklamovat u jiné osoby, a to za podmínky, že je to stanoveno 

v potvrzení dle § 2166 OZ a daná osoba se nachází v místě prodávajícího nebo v místě 

pro kupujícího bližším. Za určitých podmínek tak vzniká povinnost kupujícího 

reklamovat věc jinde než u prodávajícího, ale kupující tím nesmí být nijak znevýhodněn. 

Na jinou osobu se totiž musí obrátit pouze v případě, že je ve stejném místě jako 

prodávající nebo v místě bližším. Kupující navíc musí být o této své povinnosti zpraven 

prostřednictvím potvrzení dle § 2166 OZ, příp. dokladu o koupi, který ho nahrazuje. 

Důvodů pro tuto úpravu je hned několik. Díky lepší dostupnosti se pro kupujícího 

zjednodušuje proces reklamace a snižují náklady s ní spojené, z čehož má v konečném 

důsledku prospěch především prodávající, neboť ten musí kupujícímu účelně vynaložené 

náklady související s reklamací nahradit. Dalším důvodem je i zrychlení procesu 

reklamace. V odborném servisu, jenž je nejčastěji touto osobou, dochází totiž nejen 

k posouzení existence vady, za níž prodávající odpovídá, nýbrž i k jejímu odstranění. 

Prodávající by tak v případě požadování opravy stejně musel věc do odborného servisu 

zaslat. Tato výjimka se však vztahuje pouze na případ opravy vadné věci, ostatní práva 

(např. na výměnu věci) musí kupující nadále uplatňovat vůči prodávajícímu, u kterého 

byla věc zakoupena.
77

  

Pokud se nejedná o výše zmíněnou výjimku, je prodávající dle § 19 odst. 1 ZOS 

povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je to s ohledem na sortiment 
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prodávaného zboží možné, příp. ve svém sídle. Jestliže tak kupující zamýšlí reklamovat 

např. obuv zakoupenou v kamenné prodejně, může se osobně dostavit jak do této 

prodejny, tak i do kterékoli jiné, avšak za podmínky, že ji provozuje stejný podnikatel 

a má totožný sortiment zboží (prodává se v ní obuv, a ne např. potraviny). Ustanovení 

§ 19 odst. 2 ZOS k tomu dodává, že v každé provozovně musí být po celou provozní 

dobu přítomen pracovník pověřený reklamace vyřizovat. Jedná-li se naopak o obuv 

zakoupenou přes e-shop, nejjednodušším způsobem je zaslat reklamaci buď na adresu 

sídla podnikatele uvedenou v živnostenském či obchodním rejstříku či na podnikatelem 

určenou elektronickou adresu, má-li ji kupující k dispozici. To samé může kupující 

učinit i u věci zakoupené v kamenné prodejně, pokud preferuje vyřizovat záležitosti 

písemně nebo s osobní reklamací v prodejně nastanou potíže. 

Problémem může být např. skutečnost, že prodejna již nefunguje či se její 

provozovatel změnil, tzn., provozuje ji jiný podnikatel než v době koupě vadné věci. 

Kupující se musí obrátit na svého prodávajícího, tedy osobu, jež v dané prodejně 

ukončila svou činnost. Jelikož to není možné osobně, nezbývá než zaslat reklamaci buď 

na adresu sídla prodávajícího uvedenou v příslušném rejstříku či na adresu získanou 

od živnostenského úřadu. Dle § 31 odst. 16 ŽZ musí totiž podnikatel při ukončení 

činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho 

případné závazky. 

Jiná situace nastává, pokud se ukončení činnosti netýká pouze určité prodejny 

prodávajícího, ale prodávajícího samotného, tzn., pokud daný podnikatel ukončí svou 

podnikatelskou činnost. Je-li podnikatelem fyzická osoba, může se kupující nadále 

dožadovat reklamace přímo u této osoby, a to i přesto, že už podnikatelem není.
78

 

Ztíženou pozici má kupující v situaci, kdy je podnikatelem právnická osoba. Prodávající 

totiž odpovídá za své závazky, pouze dokud sám existuje. Po zániku právnické osoby tak 

už kupující nemá šanci domoci se vůči ní svých práv z vadného plnění. Nicméně záleží 

na tom, jakým způsobem k ukončení podnikatelské činnosti neboli zrušení právnické 

osoby dojde. Příznivější variantou pro kupujícího je tzv. zrušení společnosti bez 

likvidace (např. při přeměně společnosti). Tímto způsobem sice dojde k zániku 

společnosti, ale současně se předpokládá existence určitého právního nástupce, 

na kterého přechází celé jmění zanikající společnosti, tedy kromě majetku původní 
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společnosti i všechny její závazky. Kupující se tak má na koho obrátit a jeho pozice 

se zánikem původní společnosti vlastně nemění. Druhou možností je zrušení společnosti 

s likvidací, při níž je zpeněžen veškerý její majetek, vyrovnány všechny dluhy 

a případný likvidační zůstatek vyplacen společníkům. S úkolem provést tyto kroky je při 

vstupu do likvidace jmenován likvidátor a právě na něj se při rušení společnosti 

s likvidací musí kupující obracet. Po provedení likvidace a následném zániku společnosti 

se už však nelze práv z vadného plnění domáhat.
79

  

Problematické postavení má kupující též v situaci, kdy se prodávající dostane 

do insolvence. V takovém případě je jedinou cestou, jak se domoci uspokojení své 

pohledávky, tzn. nejčastěji vrácení kupní ceny, její přihlášení do insolvenčního řízení. 

Jak stanovuje § 173 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů, je možné přihlásit i pohledávku vázánou na podmínku, 

tedy např. na uznání reklamace prodávajícím. Dostane-li se však prodávající 

do insolvence, věřitelů usilujících o uspokojení své pohledávky bude s velkou 

pravděpodobností vícero, a je proto nejisté, zda vůbec na uspokojení pohledávky 

kupujícího zbudou nějaké prostředky, příp. v jaké výši. Navíc je k přihlášení pohledávky 

dána určitá lhůta, po jejímž uplynutí tento krok již nelze učinit. Pokud se tak vada 

vyskytne až později, nezbude kupujícímu nic jiného než vyčkat, jak insolvenční řízení 

skončí. Jestliže skončí zánikem prodávajícího, nemá se kupující na koho obrátit. Pokud 

však po proběhnutí insolvenčního řízení bude prodávající ve své činnosti pokračovat, 

může se kupující obrátit na něj.
80

 

3.6 LHŮTA K REKLAMACI 

Prodávající odpovídá kupujícímu za výskyt vady na zakoupené věci, avšak jeho 

odpovědnost samozřejmě není časově neomezená. Právě záruční dobou neboli lhůtou, 

po kterou tato jeho odpovědnost trvá, se chci v následujícím textu zabývat.  

Zatímco v ostatních podkapitolách této kapitoly současná úprava mnoho změn 

nepřinesla, v této oblasti je změn několikero, některé z nich navíc sporné povahy. 

Nejdůležitějším výkladovým problémem současné úpravy je existence zákonné záruky, 

jíž se zabývám v samostatné podkapitole.  
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3.6.1 LHŮTY DLE DŘÍVĚJŠÍHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Co se týče regulace práva z odpovědnosti za vady z časového hlediska, rozlišuje 

dřívější občanský zákoník tzv. shodu s kupní smlouvou dle § 616 DOZ a zákonnou 

záruku dle § 619 odst. 1 a § 620 odst. 1 DOZ. Mezníkem pro rozlišování mezi těmito 

dvěma instituty je uplynutí šesti měsíců od převzetí věci.  

Shodou s kupní smlouvou se rozumí bezvadnost věci při jejím převzetí, tzn., že 

věc nemá při převzetí kupujícím žádnou z výše popsaných vad, ať již zjevnou 

(s výjimkou vysvětlenou výše) či skrytou, a tedy je ve shodě s tím, co si strany v kupní 

smlouvě ujednaly. V případě vady existující už v době převzetí věci má prodávající 

odpovědnost za rozpor s kupní smlouvou neboli zákonnou odpovědnost
81

. O rozpor 

s kupní smlouvou se přitom jedná dle § 616 odst. 4 DOZ i v případě, že se vada projevila 

ve lhůtě šesti měsíců ode dne převzetí věci, jestliže to neodporuje povaze věci a není-li 

prokázán opak. Jedná se o vyvratitelnou domněnku, jež značně zjednodušuje postavení 

kupujícího. Pokud totiž kupující reklamuje věc v této lhůtě, nemusí prokazovat, že vada, 

jež se projevila až po převzetí věci, zde byla od počátku. Tato skutečnost se 

předpokládá, dokud prodávající neprokáže opak.
82

 Jestliže tak však učiní, neznamená 

to úplnou ztrátu práva kupujícího na odstranění vady, ale pouhý přesun do záruční 

odpovědnosti prodávajícího. Naopak i po uplynutí šestiměsíční lhůty se může jednat 

o rozpor s kupní smlouvou, prokáže-li to kupující. 

Zásluhou domněnky dle § 616 odst. 4 DOZ se zlepšuje postavení kupujícího 

ve dvou směrech. Za prvé, neprokáže-li prodávající opak, považuje se vada vyskytnuvší 

se v prvních šesti měsících od převzetí věci za rozpor s kupní smlouvou a kupujícímu 

tak náleží ve srovnání s vadou v záruční době širší spektrum nároků, pomocí nichž může 

požadovat nápravu. Za druhé, obrácené důkazní břemeno obsažené v tomto ustanovení 

zbavuje kupujícího povinnosti prokázat odpovědnost prodávajícího. V případě výskytu 

vady v prvních šesti měsících od převzetí věci se má za to, že věc byla vadná již při 

převzetí, tzn., nemůže se jednat o vadu, za níž prodávající nenese odpovědnost (např. 

vadu způsobenou kupujícím, opotřebení věci, aj.). V prvních šesti měsících od koupě by 

tak odmítnutí reklamace mělo být mnohem složitější, neboť prodávající musí prokázat 

a nikoliv pouze tvrdit, že to, co spotřebitel považuje za vadu, žádnou vadou není, či že se 

jedná o vadu, za kterou prodávající neodpovídá. Přičemž k prokázání této skutečnosti 
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nestačí např. pouze zpráva z odborného servisu. Mělo by se jednat o posudek nezávislé 

osoby, jež není v žádném vztahu jak ke kupujícímu, tak i prodávajícímu – ideálně tedy 

znalecký posudek. Neprokáže-li to, příp. předloží-li pouze zprávu z odborného servisu, 

a současně přitom odmítne reklamaci, nejedná se o řádné vyřízení reklamace ve smyslu 

§ 19 ZOS. Nenapraví-li tuto skutečnost do 30 dnů, půjde o nevyřízenou reklamaci. 

Záruční odpovědností se chápe odpovědnost za vady, které se vyskytly až 

po převzetí věci buď v zákonem stanovené či stranami ujednané době. První možnost 

popisuje zákonnou záruku, jejíž podmínky a rozsah stanoví přímo zákon. V druhém 

případě se jedná o smluvní záruku, o níž podrobněji pojednává poslední kapitola této 

práce. Podle § 620 odst. 1 DOZ činí záruční doba při prodeji spotřebního zboží 

24 měsíců. Toto ustanovení je kogentní, a proto si strany nemohou smluvně ujednat její 

zkrácení, mohou ji pouze prodloužit. K prodlužování přímo ze zákona přitom dochází 

v souladu s § 627 odst. 1 DOZ o dobu, po kterou kupující nemohl kvůli probíhající 

opravě v rámci jiné reklamace věc užívat, tzn. od doby uplatnění práva z odpovědnosti 

za vady do doby, kdy je kupující povinen věc převzít. Dochází tedy ke stavení běhu 

záruční doby, a to okamžikem řádného uplatnění práva z odpovědnosti za vady, tudíž 

bez ohledu na to, kdy započne samotná oprava. K tomu, aby záruční doba začala znovu 

běžet, je navíc nutné, aby byla vytknutá vada odstraněna, nemusí dojít k řádné opravě, 

ale opraveny musí být všechny důvodně vytknuté vady.
83

 Za účelem osvědčení stavení 

běhu záruční doby je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení. Dále platí, 

že vada se musí v záruční době nejenom vyskytnout, ale kupující musí v té samé době 

vadnou věc v duchu vigilantibus iura scripta sunt i reklamovat, jinak dle § 626 odst. 

1 DOZ jeho právo zaniká – jedná se o prekluzivní lhůtu.
84

 

Pro věci použité platí dle dřívějšího občanského zákoníku odlišný režim. Dle 

§ 619 odst. 1 DOZ je u nich záruční odpovědnost vyloučena, takže prodávající odpovídá 

jen za vady existující již při převzetí, a to ještě jen za ty, jež neodpovídají míře používání 

či opotřebení věci. Dle § 626 odst. 3 DOZ přitom může kupující použitou věc 

reklamovat do 24 měsíců ode dne převzetí, přičemž tato lhůta může být po dohodě 

s kupujícím zkrácena, nikoli však na méně než 12 měsíců.  
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3.6.2 LHŮTY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Současná právní úprava se dřívějším občanským zákoníkem v mnohém 

inspirovala. Podobně jako dřívější občanský zákoník vyčleňuje zvláštní úpravu pro vady 

existující již při převzetí věci, nově ji však označuje dle § 2161 odst. 1 OZ jako jakost 

při převzetí. Zvláště upravuje i projevení vady na věci do šesti měsíců od převzetí, a to 

v § 2161 odst. 2 OZ, který doslovně uvádí: „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců 

od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“ Stejně jako u dřívějšího 

občanského zákoníku tak platí v prvních šesti měsících vyvratitelná domněnka, jež 

posiluje pozici kupujícího, opět především z důvodu převrácení důkazního břemene. 

Otázka rozdílných nároků je sporná a bude o ní pojednáno v následující kapitole. 

Na rozdíl od předchozí úpravy však již občanský zákoník nepodmiňuje konstrukci 

domněnky povahou věci. Obdobně je též v § 2165 odst. 1 OZ stanoveno omezení práva 

z vadného plnění z časového hlediska, a to na 24 měsíců od převzetí věci. Stejně jako 

u dřívějšího občanského zákoníku se jedná o kogentní úpravu, a tedy se k ujednání mezi 

prodávajícím a kupujícím o zkrácení této lhůty dle § 2168 OZ nebude přihlížet. 

Výjimkou je použitá věc, u níž zákon zkrácení umožňuje, avšak maximálně na polovinu 

zákonné lhůty. Kdyby ji strany zkrátily více, platila by lhůta 12 měsíců. Analogicky je 

též v § 1922 odst. 2 OZ zakotveno stavení běhu lhůty po dobu, po níž kupující nemůže 

z důvodu probíhající reklamace vadnou věc užívat.  

Za co přesně prodávající odpovídá, zda pouze za vady existující již při převzetí či i 

za vady vyskytnuvší se na bezvadné věci až později, a do kdy vlastně musí kupující věc 

reklamovat, je však otázkou. Tímto se totiž dostáváme k hlavnímu problému současné 

právní úpravy, k problematice zákonné záruky.  

3.6.3 EXISTENCE ZÁKONNÉ ZÁRUKY PO 1. 1. 2014 

Jedním z nejdiskutovanějších výkladových problémů občanského zákoníku je 

otázka existence zákonné záruky.  

Klíčovým ustanovením je právě § 2165 odst. 1 OZ, jenž ve svém doslovném znění 

říká: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 

v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Zde uvedenou lhůtu můžeme vyložit dvěma 

způsoby, jednak jako lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění nebo jako lhůtu, 

po kterou prodávající odpovídá kupujícímu za výskyt vady. První výklad dává 

kupujícímu právo se po dobu dvou let domáhat nápravy vadného plnění, tedy právo 

reklamovat věc, ale pouze pro vadu existující už při jejím převzetí. Pro vadu vyskytnuvší 
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se na věci v prvních šesti měsících od koupě přitom, jak už je řečeno výše, platí 

vyvratitelná domněnka její existence už v době převzetí, a tudíž je na prodávajícím 

případně dokázat opak. U vady zjištěné později pak důkazní břemeno leží na kupujícím, 

tzn., kupující musí prokázat vadnost věci již při její koupi. Druhý výklad je zatím pro 

kupujícího výhodnější. Podle něj prodávající odpovídá po dobu dvou let za výskyt 

jakékoliv vady, tudíž nejen vady existující už při převzetí věci, ale i vady vzniklé až 

v průběhu záruční doby. Podle tohoto výkladu tak prodávající nese odpovědnost jak 

za dodání bezvadné věci, tak i za zachování smluvených či obvyklých vlastností věci 

po určitou dobu. Právě tato koncepce se v dřívějším občanském zákoníku nazývala 

zákonnou zárukou. Její existence za současné právní úpravy je však spornou.  

Pro oba výklady tohoto ustanovení existuje mnoho argumentů. 

Zastáncem prvního výkladu dotčeného ustanovení je např. Liškutín, Selucká či 

Uhlíř
85

.  

Zrušení zákonné záruky nahrává podle Liškutína především systematické zařazení 

příslušného ustanovení (§ 2165 odst. 1 OZ) v občanském zákoníku v části s označením 

„práva z vadného plnění“. Ve svém článku tvrdí: „Předmětný § 2165 odst. 1 ObčZ je 

systematicky zařazen do části týkající se práv z vadného plnění. Nelze si nevšimnout, že 

pojem „práva z vadného plnění“ není neurčitý, ba naopak, je výslovně definován 

v § 2100 odst. 1 ObčZ, který stanoví, že právo kupujícího z vadného plnění zakládá 

pouze vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (v okamžiku 

převzetí kupujícím), byť se projeví až později.“
 86

 Později vzniklá vada zakládá dle 

tohoto ustanovení právo kupujícího pouze v případě, že ji prodávající způsobil 

porušením své povinnosti. Jelikož se tak u později vzniklé vady zpravidla nebude jednat 

o vadné plnění, nelze na ní kvůli zvolenému označení § 2165 odst. 1 OZ vztáhnout. 

Odpovědnost za vady vzniklé později, tedy odpovědnost prodávajícího za to, že si věc 

po určitou dobu zachová své vlastnosti, je nazývána dle § 2113 OZ zárukou za jakost. 

Na ní avšak § 2165 odst. 1 OZ neodkazuje. Liškutín dále zmiňuje i důvodovou zprávu
87

, 
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která sama přistupuje k zákonné záruce jako k nestandardnímu institutu vzniklému 

za jiných společenských podmínek, jenž již nemá v současné úpravě své místo.
88

  

V případě existence zákonné záruky navíc začne § 2161 odst. 2 OZ částečně 

postrádat svůj smysl. Účelem vyvratitelné domněnky je zvýhodnit postavení kupujícího 

v tom směru, že v případě výskytu vady v prvních šesti měsících odpadá jeho povinnost 

prokázat existenci vady věci v době převzetí. Pokud je ale prodávající odpovědný 

i za vady vzniklé později, prokázání výše zmíněného nemá na jeho odpovědnost vliv. 

K dosažení výše vysvětleného účelu, tedy k oproštění kupujícího od povinnosti 

prokazovat odpovědnost prodávajícího, by postačovala např. formulace: „Projeví-li se 

vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že právo z vadného plnění 

kupujícímu náleží.“ Na druhou stranu podobnou úpravu obsahuje i dřívější občanský 

zákoník, u něhož nikdo existenci zákonné záruky nezpochybňuje.  

Zrušení zákonné záruky nahrává i úprava práva z vadného plnění u použité věci. 

Jak vyplývá z předchozího textu, u použité věci šlo za dřívější právní úpravy reklamovat 

pouze vady existující už při převzetí, neboť ustanovení § 619 odst. 1 DOZ u nich záruční 

odpovědnost vyloučilo.
89

 Žádné obdobné ustanovení však občanský zákoník neobsahuje. 

Pokud tedy zákonná záruka existuje, vztahuje se nově i na použité věci.  

Posledním argumentem podporujícím tento výklad může být soulad s evropskými 

právními předpisy. Podle některých názorů se totiž zákonná záruka objevila v dřívějším 

občanském zákoníku při implementaci směrnice o zárukách jen omylem, a to díky 

nepochopení rozlišování vad existujících již při převzetí a vad vyskytnuvších se až 

později.
90

 Její zrušení by tak bylo logickým krokem. Podle článku 5 bodu 1 směrnice 

o zárukách totiž prodávající odpovídá za rozpor s kupní smlouvou po dobu dvou let 

od dodání zboží, ale pouze podle článku 3 bodu 1, tzn. pouze za rozpor se smlouvou 

existující v okamžiku dodání zboží. Směrnice o zárukách tak upravuje jen zákonnou 

odpovědnost. Záruční odpovědnost za vady nezná. Principu minimální harmonizace 

však samozřejmě úprava zvýhodňující spotřebitele neodporuje. 

K zachování zákonné záruky se naopak ve svém článku přiklání např. Čech, který 

tvrdí: „V kontinuitě s dosavadní úpravou se domnívám, že ustanovení § 2165 odst. 

1 NObčZ je nadále základem úpravy dvouleté záruční doby. Mělo by tedy dál stačit, aby 
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se v této době na zboží vyskytla, nebo-li aby v této době i vznikla.
91

 Svůj názor podepírá 

jednak důvodovou zprávou
92

, dle níž se mají změny v oblasti režimu prodeje zboží 

v obchodě omezit jen na stylistické a systematické úpravy, jíž by zcela jistě nebylo 

zrušení zákonné záruky, a dále gramatickým výklady dotčeného ustanovení. Zachování 

zákonné záruky dle jeho názoru nahrává především absence druhé čárky v souvětí. 

Kdyby dané ustanovení znělo: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se 

vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“, situace by byla 

jiná – lhůta dvou let by se nevztahovala na výskyt vady, ale na uplatnění práva z vady 

kupujícím, a tedy by skutečně šlo o první výklad dotčeného ustanovení zmíněný výše. 

Jelikož ovšem druhá čárka v souvětí chybí, jedná se o lhůtu, v níž prodávající odpovídá 

za výskyt vady, a to jakékoliv vady, tedy i nově vzniklé.
93

  

K totožnému závěru dospěl i Tomsa. Ten jej však zdůvodňuje použitím slova 

„vyskytne“ místo slova „projeví“ v dotčeném ustanovení. Konkrétně uvádí: „Pokud jde 

o slovní výklad, tak podle mého názoru nelze ztotožnit význam slova „vyskytne“ 

s významem slova „projeví“, tedy s tím, že se v určité pozdější době projeví vada, která 

tu v době převzetí zboží již byla. Znamená to, že vada musí být v této době zjištěna a není 

třeba zkoumat, zda tu již byla v době převzetí zboží a teprve později se projevila, popř. 

že k vadě došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího, za které je dána 

odpovědnost podle obecné úpravy pro kupní smlouvu.“
94

 

Podobnou otázkou se zabývá i Melzer, podle něhož ze skutečnosti, že zákonodárce 

zaměnil v návrhu občanského zákoníku původně použité slovo „projeví“ za „vyskytne“, 

vyplývá jeho jednoznačný záměr zákonnou záruku zachovat.95 

Osobně se též přikláním k názoru, že i přes nejasnou úpravu byla zákonná záruka 

zachována. K tomuto postoji mě přesvědčily nejenom výše zmíněné argumenty, ale 

i stanoviska státních orgánů (např. Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR
96

) a spotřebitelských organizací (např. dTest, o.p.s.
97

). 
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Nicméně, ČOI si k této otázce zachovává spíše neutrální postoj. Jakožto orgán 

sankcionující prodávajícího za nesprávné informování spotřebitelů dle § 13 ZOS, se 

raději nepřiklání ani k jednomu z názorů, a tedy tvrzení prodávajícího, že zákonná 

záruka již neexistuje, nekvalifikuje jako správní delikt podle § 24 odst. 7 písm. l) ZOS.
98

 

Pomoci v těchto sporech může až soudní praxe, příp. zákonodárce novelizací těchto 

ustanovení. Jelikož se jedná o klíčovou otázku ochrany kupujícího, lze doporučit 

zákonodárci, aby tak učinil.  

S existencí zákonné záruky je pak spojena i otázka, do kdy je kupující oprávněn 

právo z vadného plnění uplatnit. Při prvním výkladu může kupující reklamovat do dvou 

let od převzetí věci, jak již bylo zmíněno. Pokud však zákonná záruka existuje, tak 

dvouletá lhůta vymezuje dobu, po kterou je prodávající odpovědný za výskyt vady, ale 

ne dobu, po kterou může kupující vadnou věc reklamovat. Jinou lhůtu přitom občanský 

zákoník v zvláštním režimu prodeje zboží v obchodě na rozdíl od svého předchůdce
99

 

neobsahuje. Dle Čecha se tak subsidiárně bude aplikovat obecné ustanovení § 2112 odst. 

1 OZ, jež zavádí povinnost kupujícího reklamovat věc bez zbytečného odkladu poté, 

co vadu zjistil, resp. ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit měl. Lhůtou 

bez zbytečného odkladu se přitom ve světle směrnice o zárukách
100

 rozumí alespoň lhůta 

dvouměsíční.
101

 Na rozdíl od předchozí úpravy se navíc jedná v souladu s § 2112 odst. 

2 OZ o lhůtu promlčecí, a tedy právo kupujícího při pozdějším uplatnění nezaniká, ale 

promlčuje se. Objevují se však i názory, že po vzoru dřívějšího občanského zákoníku 

musí kupující ve lhůtě 24 měsíců vadu i vytknout
102

, příp. že lhůta vůbec stanovena není, 

jelikož režim obecné úpravy kupní smlouvy nelze použít.
103

 Také zde lze zákonodárci 

vytknout nejasnost právní úpravy. 
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4 NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ  

Již ze shora uvedeného vyplývá, že jednou z podmínek řádného uplatnění práva 

z vadného plnění je i volba způsobu nápravy, tzn. výběr jednoho z nároků, které 

kupujícímu dává v konkrétním případě zákon. Právě jednotlivými nároky kupujícího, 

z nichž si může vybrat, a podmínkami, na něž je jeho výběr navázán, se věnuje tato 

kapitola. 

4.1 NÁROKY DLE DŘÍVĚJŠÍHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

V dřívějším občanském zákoníku lze nalézt příslušnou úpravu na dvou místech, 

přičemž mezníkem jejich rozlišování je opět uplynutí šesti měsíců od převzetí věci. 

Zákonnými způsoby vyřízení reklamace jsou přitom oprava věci, výměna věci (příp. 

výměna součásti věci), přiměřená sleva a odstoupení od smlouvy. Jiný způsob vyřízení 

reklamace si strany mohou domluvit, ale nelze k tomu ani jednu ze stran nutit. Má-li tak 

kupující nárok na výměnu věci, ale prodávající mu nemá možnost naprosto shodnou věc 

dodat (např. nemá ji na skladě), lze vyřídit reklamaci výměnou za jiné zboží 

prodávajícího, dárkovým poukazem apod., ale jen se souhlasem obou stran.
104

 

Nedohodnou-li se, má kupující právo odstoupit od smlouvy.   

V § 616 odst. 3 DOZ jsou upraveny nároky kupujícího pro případ zákonné 

odpovědnosti prodávajícího, tedy z vady existující již při převzetí, ať už reálně či 

na základě domněnky. Kupující má dle tohoto ustanovení právo na bezplatné 

a bezodkladné odstranění existujícího rozporu s kupní smlouvou, a to buď výměnou 

věci, nebo její opravou, přičemž záleží pouze na volbě kupujícího. Není-li ani jeden 

z těchto způsobů možný, tedy věc je neopravitelná a současně nelze dodat stejnou věc, 

může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

Ustanovení § 622 DOZ zakotvuje nároky kupujícího pro vady v rámci zákonné 

záruky, tedy vady vyskytnuvší se na věci až po převzetí. V tomto ohledu hraje roli právě 

rozlišování vad odstranitelných a neodstranitelných. 

Lze-li vada odstranit, má kupující především právo na její bezplatné, řádné 

a včasné odstranění, tedy na opravu věci. Výměnu věci či součásti věci, může kupující 

požadovat též, ale na rozdíl od § 616 odst. 3 DOZ jen, není-li to vzhledem k povaze 

vady neúměrné. Přihlížet je přitom nutné hlavně k nákladům opravy a ceně nové věci, 
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dále i k charakteru vady, složitosti a rychlosti jejího odstranění aj. U vady dotýkající se 

jen součásti věci pak kupující nemůže vyžadovat výměnu celé věci, nýbrž jen této 

součásti. Pokud není oprava ani výměna možná, tzn., půjde o vadu odstranitelnou, jejíž 

oprava je za konkrétních okolností nerealizovatelná (např. odborný servis se nachází 

v likvidaci), a současně prodávající nemůže věc ani vyměnit, má kupující opět právo 

na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
105

 

Neodstranitelné vady lze dále dělit, a to na vady bránící kupujícímu v řádném 

užívání věci jako věci bezvadné a jiné neodstranitelné vady. Posouzení povahy vady 

z tohoto hlediska přitom není otázkou znaleckou, nýbrž právní, a vychází se při něm 

z účelu, k němuž vadná věc slouží.
106

  

U neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci, má kupující právo 

na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy, přičemž volba je čistě na něm. Táž 

práva přitom kupujícímu přísluší, i jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže 

pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Přesný 

počet vad nestanovil zákonodárce, ale judikatura
107

. Opětovným vyskytnutím vady 

po opravě se rozumí taková situace, kdy se na věci znovu vyskytne stejná vada, která 

byla v záruční době již nejméně dvakrát opravena, přičemž o stejnou vadu se jedná, 

pokud se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci vůči kupujícímu, tedy bez ohledu 

na to, jakým způsobem ji prodávající řešil. V této souvislosti je však třeba zdůraznit 

nutnost předchozích oprav věci, tedy pokud by došlo k její výměně, nelze dřívější výskyt 

vad započítávat. Výměna součásti se v tomto ohledu chápe jako oprava věci. O větší 

počet vad se jedná, pokud má věc v době uplatnění práva minimálně tři různé vady 

současně, příp. vyskytnou-li se postupně v rámci uznaných reklamací na věci alespoň 

čtyři různé vady.
108

 Ve všech případech však k uplatnění práva nepostačuje pouze 

výskyt vad, ale je třeba, aby tyto vady skutečně bránily řádnému užívání věci.  

V případě jiné neodstranitelné vady má kupující kromě práva na odstoupení 

od smlouvy a na výměnu věci, též právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Logicky je 

mu tedy umožněno, aby si vadnou věc, kterou lze bez potíží používat, ponechal, 

a reklamace se vyřídí přiměřenou slevou. Ta se přitom vždy posuzuje podle okolností 
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konkrétního případu, přičemž se přihlíží nejen k samotnému snížení směnné hodnoty 

věci, ale i k vlivu vady na užívání věci, k případnému zhoršení vzhledu, snížení 

životnosti apod.
109

    

Co se týče výměny věci, klíčovým ustanovení je § 627 odst. 2 DOZ, jež zakotvuje 

přerušení běhu záruční doby, tedy běh nové záruční doby od převzetí věci v rámci 

výměny. Výměna věci se tak v tomto ohledu chová jako koupě nové věci, neboť se jí 

zakládá nová zákonná i záruční odpovědnost prodávajícího. Totéž platí i při výměně 

součásti věci, ale pouze pro tuto součást, ne pro věc jako takovou. Pokud ale záruční 

doba ohledně vyměněné součásti dobíhá, i když záruční doba celé věci již uplynula, 

a na této součásti se vyskytne vada, může kupující, má-li na to v konkrétním případě 

nárok, žádat i výměnu věci či odstoupení od smlouvy, přestože se to dotkne věci jako 

celku.
110

 

Pro úplnost je třeba ještě zmínit zvláštní úpravu pro věci prodávané za nižší cenu 

či věci použité. Vyskytne-li se na těchto věcech vada, tak kupující logicky nemůže žádat 

výměnu věci za novou. Místo tohoto nároku má dle § 624 DOZ pouze právo 

na přiměřenou slevu.  

V každém případě musí dojít k včasnému a bezplatnému vyřízení reklamace. 

Včasnost je zaručena ustanovením § 19 odst. 3 ZOS, podrobněji rozebraném v další 

kapitole, bezplatností se rozumí zákaz prodávajícího požadovat za vyřízení reklamace 

jakoukoli úplatu, a to nejen při uznání reklamace, ale i při jejím odmítnutí. Prodávající 

se nesmí domáhat náhrady jakýchkoliv nákladů ani jiných plateb souvisejících 

s posouzením vady, s přepravou věci, s její opravou (např. náhradní díly, vynaložená 

práce) či výměnou (např. v případě vyšší ceny věci v porovnání s původně zaplacenou 

částkou), ani s odstoupením (např. náhrada za snížení hodnoty věci způsobené jejím 

užíváním
111

). Prodávající ale nesmí požadovat ani náhradu nákladů spojených s tzv. 

neoprávněnou reklamací, tzn. reklamací vady, kterou prodávající vůbec nezjistí, příp., 

za níž neodpovídá. Dle judikatury
112

 by povolení takového jednání omezovalo 

kupujícího v jeho právu reklamovat, neboť i pouhá představa, že by eventuálně mohl 

nést náklady s reklamací, by mohla kupujícího od reklamace odradit. Dle § 627 odst. 
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3 DOZ se strany nemohou předem domluvit na zániku či omezení práva kupujícího 

z odpovědnosti za vady pod sankcí neplatnosti. Tím méně může prodávající takové 

omezení jednostranně stanovit.  

4.2 NÁROKY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

I v této oblasti občanský zákoník v mnohém čerpal z předchozí právní úpravy.   

Klíčové je zde ustanovení § 2169 OZ, které částečně přejímá úpravu z § 622 DOZ, 

ale nerozlišuje mezi vadami odstranitelnými a neodstranitelnými. Dle § 2169 odst. 1 OZ 

má kupující primárně nárok na opravu věci, není-li možná či je vzhledem k povaze vady 

nepřiměřená, tak na dodání nové bezvadné věci (příp. výměnu součásti
113

). Není-li ani 

to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci (příp. 

výměnu součásti) bez dalšího nebo na odstoupení od smlouvy má podle § 2169 odst. 

2 OZ kupující též v případě, že věc nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo 

pro větší počet vad řádně užívat. Dále může samozřejmě požadovat též přiměřenou slevu 

z kupní ceny. Nově se tak v určitém ohledu posiluje i oslabuje pozice kupujícího. 

Určitým zhoršením je zavedení korektivu přiměřenosti pro výměnu věci i u vad 

existujících již při převzetí. Zlepšením je naopak možnost kupujícího požadovat 

přiměřenou slevu vždy, a ne pouze za podmínky nemožnosti nápravy jiným 

způsobem.
114

 Kupující tak může věc např. opravit sám a po prodávajícím vymáhat pouze 

slevu. Věc pak samozřejmě už nelze reklamovat pro tu vadu, za níž byla sleva 

poskytnuta. Kupující má dále nárok na přiměřenou slevu i v případě, že se jím původně 

zvolená náprava (oprava, výměna, atd.) ukázala jako nemožná, zdlouhavá nebo pro 

kupujícího značně obtížná. Úprava se tak ve srovnání s § 622 DOZ spíše zjednodušila, 

otázkou však je, kdy se vlastně použije. V tomto se totiž názory různí.  

Spory se vedou o to, zda a příp. do jaké míry, lze použít v režimu prodeje zboží 

v obchodě i rozlišování podstatných a nepodstatných vad. Možnost využití této úpravy 

vychází z důvodové zprávy
115

, dle níž se rozlišování vad odstranitelných 

a neodstranitelných nahrazuje hlediskem intenzity porušení smlouvy. Objevují se však 

i názory, které s uplatnění kritéria podstatného, resp. nepodstatného porušení smlouvy 

                                                 
113

 Vada na součásti věci opravňuje kupujícího opět jen k výměně dané součásti. 
114

 LIŠKUTÍN, T., Otazníky nad zákonnou zárukou při prodeji zboží v obchodě od ledna 2014. Právní 

rozhledy 5/2014. s. 160. 
115

 Důvodová zpráva k OZ ze dne 3. února 2012, Sněmovní tisk 362/0, Dostupná také z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf;  k § 2099 

- § 2112 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


  

 49  

 

v režimu prodeji zboží v obchodě nesouhlasí.
116

 Z praktického hlediska skutečně 

rozlišování podstatných a nepodstatných vad není moc vhodné, a to hlavně z pohledu 

kupujícího, který vnímá jako podstatné porušení smlouvy v podstatě jakoukoli vadu. 

Z jeho pohledu totiž většinou jakákoli vada znamená, že by smlouvu neuzavřel, kdyby 

o ní předem věděl. Pro prodávajícího pak naopak nebude podstatným porušením téměř 

nic a kupujícímu se bude jen těžko prokazovat, že určitou vadu za podstatnou vnímá. 

Jasnější vymezení podstatnosti vady přitom neexistuje. Nároky kupujícího z vady se při 

zohlednění této úpravy přitom významně změní. Zatímco u podstatné vady si v souladu 

s § 2106 odst. 1 OZ kupující může volně vybrat mezi opravou, dodáním nové věci, 

přiměřenou slevou a odstoupením, u nepodstatných vad je dle § 2107 odst. 1 OZ jeho 

volba značně omezená, neboť může požadovat pouze opravu či slevu. Pro zachování 

podstatnosti vady je přitom důležité, aby si kupující zvolil právo z tohoto výčtu přímo 

při oznámení vady, příp. bez zbytečného odkladu poté, jinak bude dle § 2106 odst. 

3 porušení bráno jako nepodstatné.   

Navíc sporným není jen užití této úpravy obecně, nýbrž i určení podmínek, 

za nichž ji lze eventuálně aplikovat. Jednak je možná kombinace obou úprav, ale § 2169 

OZ je dle mého názoru dostatečně zevrubný, a není tedy nutné jej doplňovat obecnějšími 

pravidly obsaženými v § 2106 a 2107 OZ. Dále je možné obdobné rozdělení nároků, 

jaké obsahuje dřívější občanský zákoník, tzn. jiné nároky pro případ zákonné a záruční 

odpovědnosti prodávajícího. Ve svém úvodu § 2169 odst. 1 OZ odkazuje na § 2161 OZ, 

což evokuje domněnku, že se tato úprava vztáhne jen na vady existující již při převzetí 

věci. Pro určení nároků kupujícího v případě pozdějšího výskytu vady by se tak mohlo 

vycházet z § 2106 a 2107 OZ.
117

 Existují však i názory, které k této problematice 

přistupují přesně opačně.
118

 Osobně bych se přiklonila spíše k první variantě – § 2169 

odst. 1 OZ k tomu přímo vyzývá a navíc toto pojetí i přesněji odpovídá koncepci nároků 

ve směrnici o zárukách.  Spolu s otázkou existence zákonné záruky se tak bohužel 

z úpravy nároků kupujících stává skutečný chaos. Jelikož se jedná o oblast, do níž i laici 

vstupují v podstatě každý den, měl by zákonodárce tento problém vyřešit.  

                                                 
116

 TICHÝ, L. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (§ 2079-2183): komentář. V Praze: C. H. 

Beck, 2014. s. 422 - 428. 
117

 Záruka a její uplatnění. dTest, o.p.s. [online]. 2013 [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: 

https://www.dtest.cz/clanek-3166/zaruka-a-jeji-uplatneni 
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 VÍTOVÁ, B., In: HULMÁK, M. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): 

komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014. s. 166 - 169. 
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Soulad v názorech není ani v další otázce – zda se běh lhůty v případě dodání nové 

věci přerušuje i za současné právní úpravy. V dřívějším občanském zákoníku byl tento 

institut jasně vyjádřen v § 627 odst. 2 DOZ, v občanském zákoníku ale obdobné 

ustanovení chybí. Objevují se proto názory, že při dodání nové věci nová záruční doba 

běžet nezačíná, nýbrž pouze doběhne ta původní.
119

 Vyskytují se však i názory opačné, 

které existenci tohoto institutu dovozují opět z § 2165 odst. 1 OZ, přesněji z části 

„…v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Neříká se zde totiž „…od prvního převzetí“. 

Spojením „od převzetí“ tak lze chápat nejen převzetí věci při její koupi, ale i převzetí při 

její výměně.
120

 Ve prospěch tohoto názoru svědčí i důvodová zpráva a v ní prohlášené 

omezení změn pouze na stylistické a systematické úpravy. Osobně souhlasím s názorem, 

že nová záruční doba běžet nezačíná. Pro takový výklad totiž v zákoně chybí výslovné 

ustanovení. I k této otázce zachovává ČOI neutrální postoj.
121

  

Obdobně přejata z dřívějšího občanského zákoníku byla např. úprava omezení 

práv kupujícího u věcí prodávaných za nižší cenu či věcí použitých (§ 2171 OZ) či 

nemožnost zániku či omezení odpovědnosti prodávajícího, ať už předběžnou dohodou 

mezi stranami (pod sankcí nicotnosti) či jednostranným prohlášení prodávajícího 

(§ 2174 OZ). 

                                                 
119

 VÍTOVÁ, B., In: HULMÁK, M. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014): 

komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014. s. 166 - 169.; Záruka a její uplatnění. dTest, o.p.s. [online]. 2013 
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 MATEJKA, M. Konec záruky? Zbytečné obavy. Euro.cz [online]. 2014 [cit. 2016-06-09]. Dostupné z: 

http://www.euro.cz/archiv/konec-zaruky-zbytecne-obavy-996208 
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 Konzultace s Mgr. Vlastimilem Turzou ve dne 6. 6. 2016 v sídle ČOI 
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5 PROBLÉMY S UPLATNĚNÝM PRÁVEM Z VADNÉHO 

PLNĚNÍ 

I když kupující vadnou věc řádně a včas reklamuje, neznamená to ještě, že 

s reklamací uspěje. Prodávající má právo posoudit, zda se na reklamované věci vůbec 

nachází nějaká vada a též zda za tuto vadu nese odpovědnost, tzn., zda se nejedná o vadu 

způsobenou kupujícím, o opotřebení věci, apod. Za těchto podmínek má pak 

samozřejmě právo reklamaci neuznat. Bohužel však prodávající často reklamace 

neuznávají s odkazem na výše zmíněné, aniž by k tomu přitom ve skutečnosti takový 

důvod existoval. Navíc může nastat i situace, kdy prodávající nevyřídí reklamaci včas, 

příp. vyřídí, ale ne řádně. Právě na takové problémy s uplatněným právem z vadného 

plnění se soustřeďuje tato kapitola. 

5.1 NEVYŘÍZENÁ REKLAMACE  

Jak už je vícekrát zmíněno výše, je-li kupující spotřebitelem, je vyřízení reklamace 

prodávajícím časově omezeno, a to lhůtou stanovenou přímo zákonem. Není-li 

spotřebitelem, záleží na dohodě. Dle § 19 odst. 3 ZOS je prodávající povinen rozhodnout 

o reklamaci (tzn. uznat ji a např. přijmout do opravy, vyměnit aj. či odmítnout) ihned, ve 

složitých případech do tří pracovních dní, avšak do této lhůty se nezapočítává doba 

přiměřená podle povahy věci k odbornému posouzení vady. K vyřízení reklamace, tzn. 

posouzení vady i jejímu odstranění, by mělo dojít bez zbytečného odkladu, přičemž 

celková doba nesmí překročit 30 dní ode dne jejího uplatnění, pokud se obě strany 

nedohodnou na lhůtě delší. Zatímco při překročení tří dnů nezakotvuje zákon žádnou 

sankci, a tedy v podstatě neumožňuje spotřebiteli se proti dlouhotrvajícímu 

reklamačnímu řízení týkajícímu se zřejmé vady, jež nevyžaduje ani odborné posouzení, 

ani opravu, nijak bránit, lhůta 30 dnů je pevně daná a zákonem striktně prosazovaná. 

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá tak 

v souladu s § 2002 odst. 1 OZ (či § 622 odst. 2 DOZ) právo spotřebitele odstoupit od 

smlouvy. 

Problematické je však určení toho, co vlastně spadá pod pojem „vyřízení“. 

Klíčový je v tomto směru názor Nejvyššího soudu
122

, podle něhož je třeba pod slovem 
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 Viz rozsudek NS ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 33 Cdo 3228/2009, dále i nález ÚS ze dne 10. 11. 2009, sp. 

zn. III. ÚS 2983/08 
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vyřízení chápat splnění všech kroků v určité věci tak, aby se jí už více nebylo třeba 

zabývat. K vyřízení reklamace je tedy prodávající povinen ve lhůtě 30 dnů učinit vše 

s tím související, typicky tedy informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace, 

umožnit mu převzít si reklamovanou věc aj. 

Navíc samozřejmě musí dojít k řádnému vyřízení, a tedy, uzná-li prodávající 

reklamaci, musí v dané lhůtě též odstranit vytknutou vadu. Pokud by údajně opravená 

věc již při převzetí z reklamačního řízení vykazovala stejnou vadu jako předtím, o řádně 

vyřízenou reklamaci se nejedná. Kdyby však věc opravena byla, ale po krátké době se 

na ní vyskytla stejná vada jako předtím, k řádnému vyřízení došlo. Opětovné uplatnění 

práva z vadného plnění bude novou reklamací a prvním opakováním stejné vady. 

Řádným vyřízením není ani odmítnutí reklamace v prvních šesti měsících bez prokázání 

neexistence vady v době převzetí.  

I v této oblasti však došlo s účinností občanského zákoníku k významné změně. 

Ustanovení § 19 odst. 3 ZOS ve znění účinném za účinnosti dřívějšího občanského 

zákoníku doslovně znělo: „Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by 

se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.”, a tedy stejně jako u nynější úpravy dávalo 

spotřebiteli ve spojení s § 622 odst. 2 DOZ právo odstoupit od smlouvy. Tyto dvě 

situace jsou však přesto odlišné, a to vzhledem k tomu, zda je k existenci práva odstoupit 

nutná skutečná vada na věci anebo postačuje, že prodávající reklamaci nevyřídil včas. 

Před 1. 1. 2014 platilo dle judikatury
123

, že marné uplynutí třicetidenní lhůty zakládá 

nevyvratitelnou domněnku neodstranitelnosti vytýkané vady, a tedy domněnku určité 

povahy vady, nikoli však domněnku existence vady jako takové. Aby měl tak spotřebitel 

nárok odstoupit od smlouvy, nepostačovalo pouhé překročení třicetidenní lhůty ze strany 

prodávajícího, nýbrž vytýkaná vada musela objektivně existovat. Tento závěr však nelze 

aplikovat za současné právní úpravy. Od 1. 1. 2014 totiž není důsledkem překročení 

dané lhůty fikce neodstranitelnosti vady, ale fikce podstatného porušení smlouvy, tudíž 

dle § 2002 odst. 1 OZ může spotřebitel od smlouvy odstoupit nezávisle na existenci 

vytýkané vady.
124

 V tomto ohledu tak došlo k významnému posílení postavení 

spotřebitele. 

Nesplnění uvedené povinnosti je současně správním deliktem, který může 

příslušný správní orgán (nejčastěji ČOI) dle § 24 odst. 7 písm. x) ZOS sankcionovat. 
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 Viz rozsudek NS ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1711/2009, usnesení ÚS ze dne 12. 4. 2011, sp. 

zn. I. ÚS 3640/10 
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 VLČEK, K., Soukromoprávní následky neprovedení reklamace ve spotřebitelských smlouvách. Právní 

rozhledy 2/2015. s. 56. 
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Spotřebitel tak může zkusit přimět prodávajícího k urychlenému vyřízení reklamace 

i pohrůžkou podání podnětu tomuto orgánu.  

5.2 NEUZNANÁ REKLAMACE 

O neuznanou reklamaci se jedná v případě, že prodávající reklamaci odmítnul, 

a tedy neshledal existenci vytknuté vady, nebo sice shledal, ale dle jeho názoru za ni 

nenese odpovědnost. I přesto, že se prodávající většinou odvolávají na některý 

ze zákonných důvodů odmítnutí reklamace (např. způsobení vady kupujícím), ne vždy 

zde takový důvod skutečně existuje. Kupujícímu je tak samozřejmě dána určitá možnost 

obrany. Z podstaty věci je přitom nutné rozlišovat mezi reklamací vady v prvních šesti 

měsících a po jejich uplynutí.  

Jak je již výše vysvětleno, obrácené důkazní břemeno zakotvené v § 2161 odst. 

1 OZ (či § 616 odst. 4 DOZ) zbavuje kupujícího povinnosti prokázat odpovědnost 

prodávajícího. Ta se totiž předpokládá, dokud se neprokáže opak. Pokud tedy 

prodávající pouze odmítne reklamaci, aniž by takto učinil (např. pomocí znaleckého 

posudku), a ani na výzvu kupujícího nehodlá situaci napravit, bude se jednat po uplynutí 

30 dnů o řádně nevyřízenou reklamaci. Budou-li pak pokusy kupujícího o odstoupení 

od smlouvy ignorovány, může se kupující obrátit na příslušný orgán řešení sporů, 

přičemž na prodávajícího by pak doléhala povinnost prokázat, z jakých důvodů je 

odpovědnosti zbaven, a to opět např. znaleckým posudkem. 

V případě, že se vada na věci objevila až po uplynutí šesti měsíců, je postavení 

kupujícího o něco složitější. Je-li jeho reklamace odmítnuta, povinnost prokázat 

odpovědnost prodávajícího spadá na něj. Odmítnutí lze rozporovat posudkem odborníka 

z daného oboru, který vadu nezávisle posoudí a určí, zda za ní prodávající nese 

odpovědnosti či nikoliv. Tento znalecký posudek, zní-li v jeho prospěch, pak může 

kupující buď předložit prodávajícímu a dát mu tak možnost reklamaci uznat a bez 

zbytečného odkladu vyřídit podle původně uplatněného nároku, nebo může opět rovnou 

odstoupit od smlouvy z důvodu řádně nevyřízené reklamace. Jakožto náklad účelně 

vynaložený při uplatnění práva z vadného plnění musí prodávající v souladu s § 1924 

OZ v případě úspěšné reklamace cenu znaleckého posudku kupujícímu proplatit. 

Bohužel však ani kladný znalecký posudek neznamená stoprocentní úspěch. Pokud ani 

ten prodávajícího nepřesvědčí, nezbývá než se, stejně jako v předchozím případě, obrátit 

na příslušný orgán řešení sporů.  
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Ustanovení § 1924 OZ je klíčovým pro fungování zde vysvětleného systému. 

Právě povinnost nahradit kupujícímu náklady vzniklé s reklamací (především náklady 

na znalecký posudek a soudní poplatky) má motivovat prodávajícího k uznání reklamace 

vadné věci. Prodávající by totiž měl logicky raději reklamaci uznat rovnou a odstranit 

vadu, příp. jinak napravit vzniklou situaci, než aby musel uznat reklamaci později spolu 

s náhradou všech nákladů kupujícího navíc. Tyto náklady jsou však bohužel i hlavní 

příčinou, proč zmíněný systém nefunguje. Málokterý kupující se totiž díky nim do sporů 

s prodávajícím pouští. Jednak nikdy nemá naprostou jistotu, že spor vyhraje a dojde tak 

k proplacení jeho nákladů, a dále hodnoty věcí, o něž se jedná, nebývají tak vysoké. 

Kupující tak většinou nechtějí do věci investovat další peníze a čas a s odmítnutím 

reklamace se raději smíří. Právě této skutečnosti prodávající hojně využívají. De lege 

ferenda by tak úprava měla k tomuto přihlédnout a dát kupujícím další možnosti, jak se 

bránit. Bez odborného názoru nezávislé osoby to však bohužel nejde. Ohledně soudních 

poplatků pak už určitý pokrok nastal, jak je vysvětleno dále. 

Jak je zmíněno výše, pokud kupující věc řádně reklamoval, ale nebyl uspokojen, 

ať již vůbec nebo nedostatečně, může se domáhat svého práva žalobou u příslušného 

orgánu řešení sporů, a to dle § 628 OZ (či § 101 DOZ) v tříleté promlčecí lhůtě. Tato 

lhůta přitom v souladu s § 629 OZ (či § 102 DOZ) počíná běžet ode dne následujícího 

po dni uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího.
125

 Orgánem řešení sporů může 

být přitom jak nezávislý soud, tak za podmínek stanovených zákonem č. 216/1994 Sb., 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozhodčím řízení“), a judikaturou
126

 i nezávislý rozhodce. Pouze tyto orgány 

jsou oprávněny spor autoritativně rozhodnout a vydat závazné a vykonatelné rozhodnutí, 

které může v případě neplnění posloužit jako exekuční titul.  

Co se týče rozhodčího řízení, obsahuje zákon o rozhodčím řízení pro tzv. 

spotřebitelské spory z důvodu zvýšené ochrany spotřebitele zvláštní úpravu, jejímž 

účelem je posílit postavení spotřebitele tak, aby rozhodčí řízení nemohlo být zneužito 

v jeho neprospěch. Tato úprava klade zvláštní požadavky především na informační 

povinnost prodávajícího, osobu rozhodce, rozhodčí smlouvu, obsah rozhodčího nálezu 

aj. Podrobnější pojednání o této problematice však už nespadá do tématu této práce. 

V případě řízení před soudem je aplikován zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
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 Viz nález ÚS ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10, usnesení NS ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 
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ve znění pozdějších předpisů, který ve vztahu ke spotřebitelským sporům žádnou 

speciální úpravu nezakotvuje.
127

  

Závazně může o sporu rozhodnout jen příslušný orgán řešení sporů. Předtím, než 

se však kupující na soud nebo rozhodce obrátí, existuje i jiná cesta, jak se spotřebitel 

může domoci svého práva. Další možnosti mimosoudního řešení sporů, založené na tzv. 

konciliaci
128

, nabízejí jak spotřebitelské organizace (např. dTest, o.p.s.
129

), tak nově též 

příslušné správní orgány
130

 (ČOI
131

, finanční arbitr v oblasti finančních služeb, 

Energetický regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství 

apod.). Cílem těchto řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu, a to na základě 

vzájemné komunikace, jejímž prostředníkem je právě zvolený orgán či organizace. 

Tento prostředník může poskytovat stranám právní rady týkající se dané problematiky, 

ale nemůže ve sporu autoritativně rozhodnout. Výsledkem může být pouze dohoda stran.  

V případě řešení sporu přes spotřebitelskou organizaci musí kupující počítat s tím, 

že celé řízení je založeno na dobrovolné účasti stran, a tedy prodávajícího nelze nutit ani 

k účasti na řízení, ani k případnému vyhovění nároku kupujícího. Jako pobídka však 

slouží publikování průběhu celého řízení veřejně na příslušných webových stránkách. 

Neposkytnutí součinnosti či nevyhovění nároku tak představuje pro prodávajícího 

významnou negativní reklamu. Při řešení sporu přes příslušné správní orgány je 

prodávající k součinnosti povinen. V případě, že nespolupracuje, může mu být ze strany 

daného orgánu uložena sankce dle § 24 odst. 7 písm. z) ZOS. Ani v tomto řízení však 

nelze k dohodě prodávajícího nutit. Pokud není ochoten na navrhovanou dohodu 

přistoupit, může dotčený orgán vydat právně nezávazné odůvodněné stanovisko, jež 

může pomoci spotřebiteli v následném soudním sporu. Na rozdíl od spotřebitelských 

organizací je navíc nutné podat návrh na zahájení řízení nejpozději do 1 roku ode dne, 

kdy spotřebitel uplatnil své právo u prodávajícího poprvé.
132

 Pokud však strany dohody 

nedosáhnou, nezbývá kupujícímu nic jiného než se domáhat svého práva cestou buď 

soudního či rozhodčího řízení. Přesto právě zavedení konciliace zprostředkované 
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sociální aspekty. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 165-179. 
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 Konciliace je proces založený na stejných zásadách jako mediace, na rozdíl od ní ale konciliátor 

vystupuje jako odborník nabízející stranám odborné rady, jež mají dovést strany ke smíru. 
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130
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131
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132
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příslušnými správními orgány je v rámci ochrany spotřebitele možná nejdůležitějším 

krokem vpřed v posledních letech
133

. Nabízí totiž levnější, rychlejší, jednodušší 

i neformálnější možnost řešení spotřebitelských sporů. 

 

                                                 
133

 Systém mimosoudního řešení sporů byl spuštěn dne 1. 2. 2016, přičemž jeho zavedení souvisí 

s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013 o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů, jejímž cílem je umožnit, aby veškeré spotřebitelské spory mohly být předloženy 

subjektům alternativního řešení sporů. 
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6 SMLUVNÍ ZÁRUKA 

Smluvní záruka, nově zvaná též záruka za jakost, je dobrovolné rozšíření záruční 

odpovědnosti prodávajícího nad rámec zákonné záruky, a to na základě § 2165 odst. 

2 OZ ve spojení s § 2113 an. OZ (či § 620 odst. 5 DOZ). Rozšiřovat zákonem stanovená 

práva kupujícího může přitom z vícera hledisek. Nejčastěji se smluvní zárukou 

prodlužuje záruční doba, a tedy se zakládá odpovědnost prodávajícího za vady 

vyskytnuvší se i po zákonem stanovené době dvou let. Může však jít i o jiné výhody 

(např. garance okamžité výměny věci bez ohledu na její opravitelnost). Smluvní záruka 

může být přitom založena jak jednostranným prohlášení prodávajícího (např. uvedení 

delší doby použitelnosti na obale, v návodu, v reklamě či ve výše specifikovaném 

potvrzení dle § 2166 OZ), tak i dohodou s kupujícím (tzn. v kupní smlouvě). Je nicméně 

třeba zdůraznit, že smluvní záruka funguje jen jako určitý bonus. Prodávající může díky 

ní poskytnout kupujícímu vždy jen něco navíc, nikdy nemůže jeho zákonem garantovaná 

práva omezit. To, co je poskytnuto navíc, si pak ale prodávající upravuje sám, tzn. 

způsob uplatnění práva z vady či nároky kupujícího se v rámci smluvní záruky již neřídí 

zákonem, ale nejčastěji obchodními podmínkami prodávajícího. Prodávající tak může 

např. poskytnout smluvní záruku jen na určité vady, omezit nároky kupujících, zavést 

povinnost písemné reklamace apod. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo představit současnou právní úpravu uplatňování 

práv z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě a porovnat ji s úpravou 

předchozí. V tomto bodě byl cíl naplněn. Z práce lze dle mého názoru vyčíst všechny 

relevantní informace vztahující se k této problematice, a to jak za stavu po 1. 1. 2014, 

tedy po nabytí účinnosti občanského zákoníku, tak i před tímto datem.  

V textu je především srozumitelně, jednoznačně a uceleně vysvětlen postup 

uplatňování práv z vadného plnění při výskytu vady na věci, tzn., z jakých důvodů lze 

vlastně věc reklamovat, jakou formu, obsah a další náležitosti musí toto právní jednání 

mít, dále kdo je k tomuto kroku oprávněn, vůči komu jej může směřovat a v jaké lhůtě. 

Práce se zaobírá i jednotlivými nároky, jež může kupující po prodávajícím při výskytu 

vady požadovat, a podmínkami, za nichž tak může učinit. V neposlední řadě jsou v textu 

jasně popsány možné způsoby obrany kupujícího při odmítnutí reklamace ze strany 

prodávajícího či při jejím nevyřízení včas. Práce se tak z větší části zaměřuje právě 

na praktickou stránku této problematiky. Snaží se přehledně objasnit právní úpravu 

uplatňování práv z vadného plnění a přiblížit ji tak případným čtenářům. I teoretická 

stránka věci však samozřejmě nechybí, lze ji spatřit např. ve vymezení obsahu pojmu 

„prodej zboží v obchodě“, vysvětlení rozsahu aplikace a účelu této zvláštní právní 

úpravy apod. 

Konstatovat lze též naplnění dílčích cílů stanovených v úvodu. V práci jsou 

představeny některé problémy, které se v praxi při reklamaci často vyskytují, a jejich 

řešení (např. reklamace bez dokladu o koupi, reklamace při ukončení činnosti 

podnikatele aj.). V textu jsou rovněž popsány jednotlivé výkladové problémy související 

se současnou právní úpravou (např. využití kritéria intenzity porušení smlouvy 

i v režimu prodeje zboží v obchodě) a doporučeny některé možné změny de lege ferenda 

(např. přechod práv z vadného plnění na nového vlastníka bez nutnosti uzavření 

smlouvy o postoupení pohledávky, povinnost vydání potvrzení i u reklamace po telefonu 

apod.).  

Bohužel však nelze mluvit o úplném úspěchu. Hlavním cílem mé diplomové práce 

bylo zjistit, zda a do jaké míry se s přijetím současné právní úpravy zlepšilo postavení 

kupujícího. Na tuto otázku však bohužel za současného stavu občanského zákoníku 

neexistuje jednoznačná odpověď, a to právě z důvodu nejasné úpravy některých 

institutů. 
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V určitém směru je zlepšení pozice kupujícího zřejmé. Větší ochrana kupujícího 

vyplývá např. z nového pojetí podnikatele jakožto osoby fakticky provozující 

podnikatelskou činnost, dále ze zakotvení možnosti žádat přiměřenou slevu z kupní ceny 

jako primární nárok při uplatnění práv z vadného plnění aj. Spornějším zlepšením, ale 

stále ještě poměrně jasným, je pro spotřebitele i možnost odstoupení od smlouvy při 

nevyřízení reklamace v zákonem dané lhůtě, a to bez ohledu na existenci či neexistenci 

vady na věci. Asi nejvýznamnějším krokem vpřed, jenž ale nesouvisí s přijetím 

občanského zákoníku, nýbrž s novelizací zákona o ochraně spotřebitele provedenou až 

mnohem později, je zavedení další možnosti mimosoudního řešení sporů, a to přes 

příslušné správní orgány (nejčastěji ČOI). Tato novelizace přinesla spotřebitelům další 

variantu řešení jejich sporů s podnikateli a to variantu levnější, rychlejší, jednodušší 

i neformálnější. Jelikož se využitím této možnosti spotřebitel oprostí od nutnosti 

formálního podání žaloby, a s tím spojenými náklady na právní pomoc, kterou většina 

spotřebitelů k tomuto aktu potřebuje, od soudních poplatků i celkové neochoty řešit 

problémy soudní cestou, lze očekávat nárůst počtu sporů spotřebitelů s podnikateli 

ohledně neuznaných reklamací. Tato skutečnost by přitom mohla mít pozitivní vliv 

na přístup podnikatelů k budoucímu uznávání reklamací.   

V určitém ohledu došlo s přijetím občanského zákoníku i k nepochybnému 

zhoršení pozice kupujícího, jmenovitě lze zmínit např. zavedení korektivu přiměřenosti 

pro výměnu věci i u vad existujících již při převzetí.  

U velkého množství ustanovení je však bohužel tato otázka sporná. 

Nejdiskutovanějším a také nejzávažnější problémem je samozřejmě zachování zákonné 

záruky. Její zrušení by bylo opravdu závažným krokem v neprospěch kupujícího, neboť 

po uplynutí šesti měsíců od převzetí by kupující musel prokázat existenci vady na věci 

již při převzetí, jinak by mu právo z vadného plnění nepříslušelo. Shoda mezi názory 

odborníků však nepanuje i v dalších otázkách jako např. přerušení běhu záruční doby při 

výměně věci, tzn., zda od převzetí věci v rámci výměny začíná běžet nová záruční doba 

či nikoli, nebo využití rozlišování podstatných a nepodstatných vad i v režimu prodeje 

zboží v obchodě.  

Lze přitom konstatovat, že i nejasnost úpravy je ve své podstatě zhoršením 

postavení kupujícího. Stávající nejistota totiž umožňuje podnikatelům využít tohoto 

stavu ve svůj prospěch a odmítat tak reklamace kupujících ve větší míře než dříve (např. 

z důvodu neexistence vady již při převzetí). Sama ČOI, orgán disponující kontrolní 

pravomocí v této oblasti, se k těmto otázkám staví neutrálně a vyčkává jejich 
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zodpovězení zákonodárcem či soudem. Do té doby tak podnikatelům z její strany žádné 

sankce nehrozí.  

Celkově lze tak shledat, že přijetí současné právní úpravy postavení kupujícího 

zhoršilo, možná sice neúmyslně, ale přesto ano. Místo toho, aby nová úprava přinesla 

transparentnější, srozumitelnější a jednodušší systém, došlo paradoxně k přesnému 

opaku. Nezbývá tedy než vyčkat vyřešení této situace, přičemž preferovaným způsobem 

by byla samozřejmě novelizace problémových ustanovení občanského zákoníku. Jelikož 

se tak však ani po uplynutí více než dvou let od jeho účinnosti stále nestalo, rozhodne 

nejspíš soudní praxe, přičemž není jisté, na jakou stranu se v těchto sporných otázkách 

soudy postaví. 



  

 61  

 

SEZNAM ZKRATEK 

ČOI   Česká obchodní inspekce  

ČR  Česká republika 

DOZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v textu i jako „dřívější občanský 

zákoník“) 

EU   Evropská Unie 

IČO  identifikační číslo osoby 

ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  

OZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v textu i jako „občanský 

zákoník“) 

NS  Nejvyšší soud 

NSS  Nejvyšší správní soud  

SDEU  Soudní dvůr Evropské Unie 

ÚS  Ústavní soud 

ZOS  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  

ŽZ  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá tématem „Prodej zboží v obchodě - práva 

z vadného plnění“. Toto téma je v práci uceleně a srozumitelně vysvětleno, přičemž 

důraz je kladen především na porovnání dřívější právní úpravy uplatňování práv 

z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě (za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku) a současné právní úpravy této oblasti (za účinnosti zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), a to zejména s ohledem na změny v postavení 

kupujícího.  

Formálně se samotná práce dělí do šesti kapitol, které jsou dále členěny 

do jednotlivých podkapitol. 

V první kapitole jsou představeny právní předpisy obsahující úpravu práv 

z vadného plnění v režimu prodeje zboží v obchodě. 

Druhá kapitola se zabývá pojmem „prodej zboží v obchodě“, rozsahem aplikace 

tohoto zvláštního režimu a jeho účelem. 

V třetí kapitole je popsán postup řádného uplatnění práva z vadného plnění, tedy 

především z jakých důvodů lze toto právní jednání učinit, jakou formu, obsah či další 

náležitosti musí mít, kdo je k němu vlastně oprávněn a vůči komu. Tato kapitola rovněž 

představuje lhůtu, v níž je nutné práva z vadného plnění uplatnit, spolu s argumenty pro 

a proti zachování zákonné záruky v současné právní úpravě. 

Čtvrtá kapitola pojednává o nárocích kupujícího z práv z vadného plnění 

a podmínkách, za nichž mu jednotlivé nároky přísluší.  

Pátá kapitola se věnuje problémům kupujícího s řádně uplatněným právem 

z vadného plnění a jejich řešení. 

V šesté kapitole je stručně představena smluvní záruka, jakožto dobrovolný 

závazek prodávajícího nad rámec zákonného základu. 

V závěru této práce je téma „Prodej zboží v obchodě - práva z vadného plnění“ 

shrnuto, je konstatováno naplnění cílů stanovených v úvodu a zdůrazněny některé 

z nejdůležitějších změn současné právní úpravy této oblasti v porovnání s tou dřívější.   
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ABSTRACT   

This diploma thesis focuses on the topic of "Sale of consumer goods - rights 

arising from a defective performance". This topic is coherently and comprehensibly 

explained, with an emphasis on a comparison between the former legal regulation 

governing exercising of rights arising from a defective performance under the sale 

of consumer goods (under Act No. 40/1964 Coll., Civil Code) and current legal 

regulation governing this area (under Act No. 89/2012 Coll., Civil Code), especially 

with regard to changes in the position of a buyer.   

Formally, the thesis is divided into six chapters, which are further split into 

individual subchapters. 

The first chapter introduces the legislation containing provisions concerning rights 

arising from a defective performance under the sale of consumer goods. 

The second chapter deals with the term "sale of consumer goods", with the scope 

of application of this special area and its purpose. 

The third chapter describes the procedure of the proper exercise of a right arising 

from a defective performance, mainly reasons for which this juridical act can be made, 

what form, content or other elements it must have, who is actually entitled to this act and 

against whom. This chapter also presents a deadline for exercising of this right, along 

with arguments for and against preservation of a legal guarantee in the current legal 

regulation. 

The fourth chapter deals with claims of a buyer emerging from rights arising from 

a defective performance and conditions under which these individual claims belong 

to him. 

The fifth chapter is devoted to the problems of a buyer with a properly exercised 

right arising from a defective performance and their solutions. 

In the sixth chapter there is a brief introduction of a contractual guarantee 

as a voluntary commitment of a seller beyond the legal basis. 

The conclusion is devoted to the summary of the topic of "Sale of consumer goods 

- rights arising from a defective performance ". The meeting of objectives set out in the 

introduction is stated there, along with some of the most important changes in the 

current legal regulation governing this area in comparison with the former. 
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