
Abstrakt 

Hlavním cílem této práce je identifikace a následná analýza problematických aspektů 

pojících se k právům z vadného plnění při B2B koupi. Ta bude z povahy věci zasazena do 

komplexní deskripce práv z vadného plnění. V práci je přihlíženo k relevantní judikatuře soudů 

a národní, evropské a mezinárodní úpravě a textům.  

Práce je strukturována do devíti kapitol zahrnujících úvod i závěr. Tyto kapitoly jsou 

systematicky členěny tak, aby čtenáři komplexně představily institut práv z vadného plnění a 

v průběhu pravidelně umožnily identifikovat problematické aspekty práv z vadného plnění. 

V takových případech je problematika vždy důkladně analyzována, uvedeny relevantní názory 

odborné veřejnosti, ty kriticky hodnoceny a představen vlastní názor autora a možná výkladová 

východiska. 

Práce je uvozena úvodem, na který navazuje druhá kapitola vymezující kritéria, která 

jsou určující pro stanovení právního režimu B2B koupě. Úvodem třetí kapitoly je vysvětleno, 

proč autor neužívá tradičního pojmu odpovědnosti za vady, nýbrž pojmu povinností a práv 

z vadného plnění. Dále se tato kapitola zabývá vadným splněním, dispozitivní povahou 

povinností z vadného plnění, zárukou za jakost a možností limitace práv z vadného plnění. Je 

v ní kladen důraz i na různé korektivy limitující smluvní volnost, které se vážou k úpravě práv 

z vadného plnění. Čtvrtá kapitola se věnuje pojetí vad a s tím potencionálně uplatnitelné zásady 

de minimis. V této kapitole jsou analyzovány i vady balení a ložení, které již současná právní 

úprava za vady výslovně neoznačuje, stejně tak je představen názor autora na význam 

oznamovací povinnosti u právních vad. Na to navazuje kapitola pátá zabývající se vznikem 

práv z vadného plnění a možnými liberačními důvody. Reklamačnímu procesu se zevrubně 

věnuje kapitola šestá, která neopomíná ani aplikovatelnou judikaturu soudů. V kapitole sedmé 

jsou podrobně s pomocí soudní rozhodovací praxe analyzována jednotlivá práva z vadného 

plnění, na což navazuje kapitola osmá týkající se vybraných aspektů práv z vadného plnění při 

koupi nemovité věci a obchodního závodu. Poslední kapitola obsahuje závěr. 


