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SOS MaS, z. s. je nezávislá, nezisková 

organizace, která v rámci sítě svých 

poraden poskytuje bezplatné 

spotřebitelské poradenství. Kontakty na 

poradny SOS MaS, z. s. naleznete na 

www.sos-msk.cz. 

Telefonické poradenství od pondělí do 

pátku (9 – 16 hod.) na tel. 608 722 582, 

cena hovoru ve výši běžného tarifu. 

Email: poradna@sos-msk.cz, nebo       

on-line formulář na webových stránkách: 

www.sos-msk.cz/online-dotazy/.  

Tento leták je spolufinancován ze státního 

rozpočtu České republiky, prostřednictvím 

dotačního programu Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR pro rok 2021. 

SOS MaS, z. s. 

Přemyslovců 50 

709 00 Ostrava 

                   

Poradenská linka: + 420 608 722 582 

E-mail: poradna@sos-msk.cz 

Š k o d a  z p ů s o b e n á  

v a d o u  v ý r o b k u  

 

 

 

 

 

 

  

 

NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ 

V případě újmy na zdraví hradí poškozenému 

škůdce i nemajetkovou újmu, tzv. bolestné a 

účelně vynaložené náklady spojené s péčí. 

Pokud poškozenému navíc vznikla překážka 

lepší budoucnosti, škůdce je povinen 

nahradit mu také ztížení společenského 

uplatnění. Mezi opětovná plnění poté patří 

třeba náhrada za ztrátu výdělku po dobu 

dočasné pracovní neschopnosti či náhrada za 

ztrátu důchodu. Dojde-li k usmrcení nebo ke 

zvláště závažnému ublížení na zdraví, 

škůdce musí odčinit i duševní útrapy 

manžela či manželky, rodičů, dětí nebo jiné 

osoby blízké, a to peněžitou náhradou. 

ŠKODA NA VĚCI  

Majetková újma představuje jakoukoliv 

ztrátu na majetku, tedy to, o co se hodnota 

majetku snížila, včetně ušlého zisku. 

Pokud jde o škodu na majetku, připadají 

v úvahu dva způsoby náhrady škody, 

náhrada v penězích, nebo uvedení věci do 

původního stavu. Při určování výše náhrady 

škody se vychází z obvyklé ceny, kterou měl 

majetek v době poškození. Pokud není možné 

výši škody jasně určit, určí ji dle 

spravedlivého uvážení soud.  

Pozn: Ustanovení o škodě způsobené vadou 

výrobku se nepoužijí na poškození samotného 

vadného výrobku nebo poškození věci určené 

a používané převážně k podnikatelským 

účelům. 

Zdroje:  
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  

§2939 a násl. ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

Směrnice 85/374/EHS o sbližování 

právních a správních předpisů členských 

států týkajících se odpovědnosti za vady 

výrobků ve znění Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/374/EHS  
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JAKÉ JSOU PODMÍNKY UPLATNĚNÍ 

NÁROKU NA NÁHRADU ÚJMY? 

KDO MÁ NÁROK NA NÁHRADU ÚJMY     

ZPŮSOBENÉ VADOU VÝROBKU? 

Nárok na náhradu vzniklé újmy má nejen kupující, 

který si vadný výrobek zakoupil, pronajal nebo si 

jej jinak opatřil, ale také jakákoliv jiná osoba,     

která je přímo dotčena vzniklou újmou v příčinné 

souvislosti s vadou výrobku. Takže náhrady se  

může domáhat i náhodný či nic netušící kolemjdou-

cí, pokud mu vadná věc způsobila újmu. 

Odpovědnosti se výrobce nemůže jednostranně   

zříci a spotřebitel se dané ochrany nemůže vzdáti. 

Nelze to ani smluvním ujednáním! 

LIMITY 

Újma na zdraví a životě se obecně nahrazuje v 

plné výši, bez jakéhokoli zákonného omezení.  

Škoda na věci rozdílné od věci, která škodu 

způsobila se hradí jen v částce převyšující částku  

500 EUR. 

 
PROMLČENÍ 

Právo poškozeného domáhat se náhrady škody 

způsobené vadou výrobku se promlčí za tři roky 

ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo s 

přihlédnutím k okolnostem se mohl dozvědět 

o škodě, vadě výrobku a o totožnosti výrobce 

či dovozce.  

Důkazní břemeno nese poškozená osoba.  

Co to znamená? 

Poškozený musí prokázat současně: 

 vznik škody či nemajetkové újmy,  

 vadu výrobku a  

 příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a 

vznikem škody či nemajetkové újmy. 

Poškozený musí svůj nárok správně adresovat 

vůči povinné osobě.   

 Od poškozené osoby se vyžaduje, aby 

prokázala škodu, vadu a příčinnou 

souvislost mezi vadou a škodou. 

Odpovědnost výrobce je objektivní 

 Poškozená osoba není povinna 

prokazovat zavinění výrobce, tedy 

jeho úmysl nebo nedbalost.  

KDO ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADNÝM 

VÝROBKEM ODPOVÍDÁ? 

Za újmu odpovídá nejen skutečný výrobce 

daného výrobku, tedy ten, kdo výrobek za 

účelem prodeje vyrobil, vytěžil nebo vypěstoval, 

ale společně s ním také ten, kdo výrobek nebo 

jeho část opatřil svým jménem, ochrannou 

známkou nebo jiným způsobem. Společně s 

těmito osobami, které mohou být ze třetích 

zemí, odpovídá také dovozce výrobku do EU.  

V situaci, kdy je několik osob 

odpovědných za stejnou škodu, má 

poškozený možnost uplatňovat nárok na 

plnou náhradu újmy od kterékoli z nich! 

TIP: Pokud nelze určit výrobce výrobku, 

považuje se každý dodavatel výrobku, který 

výrobek v EU distribuuje, za výrobce, pokud v 

přiměřené lhůtě neuvědomí poškozenou osobu o 

totožnosti výrobce nebo osoby, která mu 

výrobek dodala. Jestliže na dovezeném výrobku 

není uvedena totožnost dovozce, platí výše 

uvedené, i když je výrobce uveden.  

Klíčovým pojmem v oblasti ochrany spotřebitele 

je bezpečnost výrobků, které jsou spotřebitelům 

na trhu Evropské unie dodávány. Výrobci jsou 

povinni zajistit takovou úroveň bezpečnosti 

svých výrobků, kterou od nich mohou spotřebite-

lé (legitimně) očekávat. Pokud tak neučiní pak 

odpovídají nejen za samotnou vadu věci, kterou 

musí odstranit nebo vrátit peníze, ale odpovídají 

také za újmu, kterou vadný výrobek způsobí 

na životě, zdraví  či jiné věci.  

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ SE VÝROBCE 

SVÉ ODPOVĚDNOSTI MŮŽE ZPROSTIT? 

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou 

výrobku se výrobce, resp. dovozce může za       

určitých okolností zprostit. Např. pokud lze     

důvodně předpokládat, že vada neexistovala v 

době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo že 

vada vznikla až později, když technické znalosti 

v  době uvedení na trh neumožňovaly vadu    

zjistit, vada výrobku vznikla důsledkem plnění          

závazných právních norem, nebo výrobek nebyl 

vyroben za účelem prodeje atd. 

VYPRŠENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Odpovědnost výrobce netrvá po neomezeně 

dlouhou dobu, ale zaniká po uplynutí deseti 

let ode dne, kdy výrobce daný výrobek      

uvedl do oběhu!  


