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A. Právní odpovědnost 

• Složitý právní institut 

• Porušení primární povinnosti dodat řádně a včas vede ke vzniku 

odpovědnosti 

- Povinnost restituce (navrácení v původní stav – odstranění 

vad) 

- Povinnost reparace (náhrada za vniklou újmu) 

 

• Odpovědnost za vady – vztah k předmětu dodávky  

• Odpovědnost za škodu – vztah k majetku poškozeného 

 

• Odpovědnost subjektivní (zaviněné porušení povinnosti) a 

objektivní (bez ohledu na zavinění) 
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A. Vady právní a věcné 

• VADA PRÁVNÍ – poskytnutá věc je zatížena právem třetí osoby – např. 

autor nedal souhlas s poskytnutím licence k SW 

 

• VADA VĚCNÁ 

 Nesoulad se smlouvou – jakost a provedení - zpravidla stanovené 

smlouvou, jinak hodící se pro účel stanovený smlouvou, resp. pro účel, k 

němuž se věc používá (§ 420 odst. 2, resp. § 560 odst. 4 ObchZ); a/nebo 

 

 Nesoulad s právními předpisy – normy dle právních předpisů; v 

případě rozporu sjednané jakosti s právními předpisy platí jakost 

přípustná k užívání (§ 759 ObchZ) – to však zpravidla pouze pro tuzemské 

vztahy; pro výrobek pro spotřebitele se uplatňují „očekávané vlastnosti 

výrobku“ dle § 4 z. o odpovědnosti za výrobek 
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 Pojem SW je obecný a AZ se vadami SW (jako předmětu licence) 

nezabývá 

 

 Akcentováno kritérium funkčnosti (předpokládaná interakce mezi 

hardware a uživatelem) 

 

 Vada = vlastnost software, které jsou v rozporu s řádným fungováním 

software 

 

 Pozitivní vs. negativní definice vad: 

• Pozitivní (dle způsobu chování SW) – vada je, když 1+1=3 

• Negativní (dle očekávaného výsledku chování SW) – vada je 

pokaždé, když 1+1≠2 
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B. Vymezení vad SW 



B. Odpovědnost za vady SW 

 SMLUVNÍ – ve smlouvě vydefinovat a) co je správná funkce, b) co je vada, 

c) jaké jsou následky vady 

 ZÁKONNÁ 

• Neexistuje typová smlouva na dodávku software - v AZ obsažena 

typová „Licenční smlouva“ - § 46 

• Odpovědnost za vady plnění je řešena v rámci ObchZ pouze u 

jednotlivých typových smluv 

• V úvahu přichází několik řešení: 

i) použití pouze obecných ustanovení ObchZ; 

ii) analogickém použití smluvního typu dle ObchZ; 

iii) použití obecných ustanovení dle OZ o odpovědnosti za vady; 

iv) analogickém použití smluvního typu dle OZ;  

v) aplikaci obchodních zvyklostí nebo zásad, příp. o neexistenci 

odpovědnosti poskytovatele software za vady. 
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B. Analogie zákonných ustanovení pro 

vady SW 

 Konkrétní nároky z odpovědnosti za vady nejsou v obecné částí 

ObchZ, pouze u jednotlivých smluvních typů 

 

 Není splněna podmínka předmětu smlouvy: 

• Kupní smlouva §  409 – předmětem je věc 

• Smlouva o dílo § 536 – zhotovení věci apod., případně hmotně 

zachycený výsledek jiné činnosti  pouze pro originální dílo, 

nikoliv „krabicový software“ 

• Licenční smlouva § 508 – předmětem je průmyslové vlastnictví, 

nikoliv autorské dílo 

 

  § 491 odst. 2 OZ, § 853 OZ, § 269/1 ObchZ a rozhodnutí 

Nejvyššího soudu 29 Odo 1020/2003  analogické užití ustanovení 

kupní smlouvy o vadách zboží (§ 422 an.)  
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B. Doba vzniku odpovědnost za vady SW 

 ZÁKONNÁ odpovědnost – lze (částečně) modifikovat 

• Existence vady v době přechodu nebezpečí škody na věci, 

zpravidla v době dodávky výrobku (u softwaru může být sice 

snadno rozpoznatelná – užíváním se SW nemění, nicméně může 

být ovlivněn prostředím, do kterého byl nainstalován) 

• Pokud vada vznikla v důsledku porušení povinnosti ze strany 

prodávajícího (např. v důsledku špatného manuálu k obsluze nebo 

vadné instalace softwaru) - i po okamžiku přechodu nebezpečí 

škody na věci 

 

 ZÁRUČNÍ – záruka za jakost 

• Existence vady v době záruky – v případě SW problematické s 

ohledem na zásahy do SW (nebo jeho prostředí) 
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C. Nároky z vad – přehled 

 Jednotlivé nároky: 

• odstranění vady 

• dodání chybějící části plnění 

• sleva z ceny 

• dodání náhradního plnění namísto plnění vadného (podstatné 

vady); náhradní dílo ne, pokud předmět díla nelze vrátit (§ 564 

ObchZ) 

• odstoupení od smlouvy (u nepodstatné vady jen v návaznosti na 

neuskutečnění požadovaného odstranění vad) 

 Dispozitivní úprava = pokud upravuje smlouva jinak, zákon se v tomto 

rozsahu nepoužije (= možnost dohodnout odchylně od zákona) 

 SW:  dodání update nebo aktualizace = odstranění vady 
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C. Nároky z vad - graf 
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D. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost dle ObchZ 

 na majetku kupujícího 

 

Odpovědnost dle OZ 

 na majetku, životě a/nebo zdraví třetích osob 

 

Speciální odpovědnost (např. dle z. č. 59/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění 

pozdějších předpisů) 
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D. Obecné předpoklady vzniku odpovědnosti za 

škodu 

Základní předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu: 

 Existence protiprávního jednání (na straně prodávajícího) 

 Vznik škody (na straně kupujícího či třetí osoby) 

 Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody 

 

Speciální podmínky dle ObchZ: 

 Předvídatelnost škody 

 Neexistence okolností vylučujících odpovědnost 

 

Speciální podmínky dle OZ: 

  Zpravidla zavinění 
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D. Odpovědnost za škodu dle ObchZ - graf 



D. Odpovědnost za škodu – druhy škod 

Druhy škod: 

 Škoda majetková = skutečná škoda a ušlý zisk 

 Škoda na zdraví či životě 

 

Škoda majetková: 

 Škoda skutečná 

i. škoda na samotném software (např. dílčí vada způsobí poškození 

instalace jako celku); 

ii. škoda na dalším majetku kupujícího (např. vadný software zapříčiní 

špatnou výrobu, ztrátu dat..) 

iii. náklady kupujícího (např. odškodnění třetích osob, smluvní pokuty 

apod.) 

 Ušlý zisk – nerealizovaný zisk z důvodu vady SW 
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D. Vyloučení odpovědnosti za škodu a smluvní 

limitace škody 

 Zákonné vyloučení odpovědností – liberační důvody 

Limitace náhrady škody: 

 Dohodou – v ČR různé právní názory 

 Limitace výše (rozsah) vs. limitace „druhu“ (složky) škody 

 Dobré mravy, resp. poctivý obchodní styk 

 Sjednáním smluvní pokuty – není-li výslovně sjednáno jinak, 

nehradí se škoda vzniklá z porušení zajištěného smluvní pokutou; 

zároveň je vhodné stanovit mechanismus, a to zda se hradí 

 škoda převyšující uplatněnou/uhrazenou smluvní pokutu, nebo 

 škoda v plné výši, bez ohledu na uplatněnou/uhrazenou smluvní 

pokutu 

 Jinak (nepřímo, např. omezením odpovědnosti) 
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D. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU – limitace škody v 

obchodních podmínkách 

Častá ustanovení v obchodních podmínkách: 

„Odpovědnost za ušlý zisk, za škody z nároků třetích osob vůči nabyvateli, za následné 

škody a škody z podpory a poradenství, je vyloučena.“ 

„Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat či programů.“ 

„Licencovaný software je poskytnut „jak stojí a leží“  [as is] a co do největšího možného 

povoleného rozsahu poskytovatel licence neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé, 

speciální, náhodné nebo následně škody nebo ztráty, zahrnující mj. ušlý zisk, provozní 

ztráty, ztrátu programů nebo dat, ztrátu dobrého jména, úspor, přerušení podnikání nebo 

jakékoliv ztráty způsobené nároky třetích osob. V případě, že je poskytovatel licence 

odpovědný za některou z výše uvedených skutečností a je povinen platit způsobenou 

škodu, je výše hrazené škody omezena celkově částkou XY.“ 

„Za žádných okolností nebudou Zhotovitel ani jeho subdodavatelé odpovědni za 

následující, a to i v případě, že by Zhotovitel byl na takovou možnost upozorněn předem (i) 

za ztrátu dat nebo škodu na datech; (ii) za zvláštní, nahodilé nebo nepřímé škody či za 

následné hospodářské škody, nebo; (iii) za ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, ušlé 

příjmy, újmu způsobenou poškozením dobrého jména nebo za nedosažené úspory. Tato 

omezení se uplatní v tom rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy ČR.“ 

 
BBH 26.6.2011 Slide 15 



 

 Děkujeme za pozornost. 
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BBH advokátska kancelária, s.r.o. 

Gorkého 3, 811 01 Bratislava 1 

Slovenská republika 

Tel.: +421-2-2086 1020-21 Fax: +421-2-2086 1022 

 Email: office@bbh.sk 

www.bbh.eu 

Kontakty: 

 

BBH, advokátní kancelář, v.o.s. 

Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 

Česká republika 

Tel.: +420 234 091 355, Fax: +420 234 091 366 

E-mail: MSurmanova@bbh.cz; OKnebl@bbh.cz, legal@bbh.cz  

www.bbh.eu 

 

 

 

 

 

BBH Legal LLC 

1-я Тверская-Ямская улица дом 5 

Бизнес-центр "Галс Тауэр" 125047, Москва 

Российская Федераци 

Тел: +7 495 730 44 15 Факс: +7 495 730 44 16 

Электронная почта: moscow@bbh.cz 

www.bbh.eu 
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