
 

 

Odpovědnost 
 
1) Odpovědnost za vady 
 
vázána na smlouvu - vždy porušení povinnosti stanovené smlouvou, 
liberace: neexistence vady 
nutno vady vytknout smluvnímu parnerovi (reklamace) 
kompenzační práva: oprava, sleva, doplnění chybějícího množství, nové bezvadné plnění, 
odstoupení od smlouvy 
 

 obecná úprava  kupní smlouva 

 
definice řádného 

plnění 

bez vad s vlastnostmi 
vymíněnými nebo obvyklými tak, 
aby bylo možné použít předmět 
plnění podle smlouvy nebo podle 
účelu smlouvy, pokud je stranám 
znám (1914) 

předmět koupě v ujednaném 
množství, jakosti a provedení 
(2095) 

vymezení jakosti střední jakost, není-li mezi 
stranami ujednána jiná jakost (§ 
1915) 

jakost ujednaná, jinak jakost 
vhodná pro účel patrný ze 
smlouvy, jinak obvyklý účel (2095), 
možno určit vzorkem nebo 
předlohou (2096) 

definice vadného 
plnění  

- předmět nemá smluvené nebo 
stanovené vlastnosti 

- nebylo upozorněno na vady, 
které předmět plnění má, ačkoli 
se u takového předmětu běžně 
nevyskytují 

- dlužník ujistil věřitele v rozporu 
se skutečností, že předmět 
nemá žádné vady nebo že se 
hodí k určitému užívání 

- byla zcizena neoprávněně cizí 
věc jako věc dlužníka 

(1916) 

- věc nemá vlastnosti určené v § 
2095 a 2096 

- plnění jiné věci 
- vady v dokladech nutných pro 

užívání věci 
- časově rozhodující je, že právo z 

vadného plnění zakládá vada, 
kterou věc měla při přechodu 
nebezpečí škody na kupujícího, 
později vzniklá vada zakládá 
právo kupujícího jen tehdy, pokud 
vadu způsobil prodávající 
porušením své povinnosti (2099, 
2100, 2121 - 2124) 

k tíži nabyvatele - vada nápadná a zřejmá již při 
uzavírání smlouvy 

- vadu lze zjistit z veřejného 
seznamu 

- přenechání věci, jak stojí a leží 
(1917, 1918) 

- vada, kterou kupující musel s 
vynaložením obvyklé pozornosti 
poznat již při uzavření smlouvy 
(2103) 



 

 

 obecná úprava  kupní smlouva 

záruka za jakost - zcizitel se zaručuje, že předmět 
plnění bude po určitou dobu po 
plnění způsobilý pro použití k 
ujednanému účelu a podrží si 
ujednané vlastnosti (vlastnosti 
obvyklé) 

- vzniká ujednáním ve smlouvě, 
prohlášením v záručním listu, 
vyznačením na obalu 

- prodávající se zavazuje, že věc 
bude po určitou dobu způsobilá 
pro obvyklý účel nebo že si 
zachová obvyklé vlastnosti 

- vzniká ujednáním ve smlouvě, 
tytéž účinky i uvedení záruční 
doby na obalu nebo v reklamě, 

- záruka může být poskytnuta i na 
jednotlivou součást věci (2113) 

- výlukou je vnější událost (2116) 

právní vady k předmětu plnění se vztahuje 
právo třetí osoby (1920) 

 

vymahatelnost 
práv 

- prohlídka předmětu plnění 
- vytknutí vady bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 6 
měsíců 

- u záručních vad vytknutí bez 
zbytečného odkladu, nejpozději 
do konce záruční doby 

- uplatnění  soudu 

- povinnost kupujícího k prohlídce 
věci (2104), prohlídka včasná a s 
dostatečnou péčí (2112) 

- oznámení vady bez zbytečného 
odkladu poté, co kupující mohl 
vadu zjistit - zjevné vady 

- oznámení bez zbytečného 
odkladu poté, co ji kupující mohl 
zjistit, nejpozději do 2 let po 
odevzdání (2112) 

- uplatnění u soudu 

práva z vadného 
plnění 

- vada odstranitelná: oprava, 
doplnění chybějícího, sleva 

- vada neodstranitelná, pro 
kterou nelze řádně užívat: 
odstoupení od smlouvy, sleva 

- vadné plnění je podstatným 
porušením smlouvy: nové 
bezvadné plnění nebo dodání 
chybějící věci, odstranění vady 
opravou, sleva z ceny, 
odstoupení od smlouvy 

- vadné plnění je nepodstatným 
porušením smlouvy: odstranění 
vady, přiměřená sleva z ceny 

(2106, 2107) 
 

 
2) Odpovědnost za prodlení 
 
porušení povinnosti jednat včas 
povinnost (čas plnění) stanovena smlouvou nebo i zákonem 
následek porušení povinnosti: povinná strana je v prodlení 
liberace: porušení povinnosti druhou stranou závazku (§ 1968, § 1975) 
sankce: smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody, přechod nebezpečí vzniku škody 
na zboží, odstoupení od smlouvy v režimu podstatného nebo nepodstatného porušení 
smluvní povinnosti 
 
 
3) Odpovědnost za škodu 



 

 

 
předpoklady: porušení povinnosti, vznik újmy (škody) - § 2894, příčinná souvislost, 
zavinění (§ 2895) 
 
podle úpravy v ZOK 
prevence: § 2900 - obecné prevenční ustanovení 
                 § 2901 - zakročovací povinnost 
                 § 2902 - oznamovací povinnost 
                 § 2905 - nutná obrana 
                 § 2906 - krajní nouze 
 
druhy povinnosti nahradit škodu 

- porušení dobrých mravů § 2909 
- porušení zákonem stanovené povinnosti § 2910 
- porušení povinnosti stanovené smlouvou § 2913 
- speciální případy: počínaje § 2920, při podnikání zejména § 2924 náhrada škody 

způsobené provozní činností, § 2925 škoda způsobená provozem zvláště 
nebezpečným 

 
způsob náhrady škody (§ 2951): uvedením do předešlého stavu, není-li to dobře možné 
nebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích, nemajetková újma se odčiní 
přiměřeným zadostiučiněním (v penězích nebo jinak) 
 
rozsah náhrady (§ 2952): hradí se skutečná škoda + ušlý zisk, snížení náhrady (§ 2953) 
 


