
Příloha č. 1 – Ţivotní a neţivotní pojištění 

 

1 ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

 Ţivotní pojištění zahrnuje krytí rizik ohroţujících ţivoty lidí. Pojistné plnění v případě 

pojistných událostí se týká ţivota pojištěných osob nebo jiných osob. Pojištěním lze pojistit 

fyzickou osobu zejména pro případ smrti, doţití určitého věku, nebo dne stanoveného 

v pojistné smlouvě.  

Ţivotní pojištění a výše pojistného plnění není dána v případě velikostí škody, neboť 

škodu nelze tak snadno určitě a velmi obtíţně se hodnotí.  Výše pojistného plnění se určuje 

dle velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal s pojištěným, a která by měla pokrýt 

jeho rizika. Ţivotní pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové. U tohoto pojištění 

nelze sjednat pojištění pro případ smrti dítěte, které by nastalo do 3 let jeho věku či pro případ 

potratu nebo narození mrtvého dítěte. 

 V ţivotním pojištění jsou kryta dvě rizika, a to riziko úmrtí a riziko doţití. V současné 

době ţivotní pojištění kombinuje tato dvě rizika, a do krytí bývá často zahrnuta ještě další 

rizika neţivotního charakteru, a to např. invalidita, úraz, váţné nemoci apod. Dnes je snaha 

uplatňovat ţivotní pojištění jako jeden z nástrojů kryjících potřeby lidí ve stáří a ţivotní 

pojištění je jako nástroj spořícího. Ţivotní pojištění je tedy chápáno jako spořící a investiční 

instrument, protoţe v ţivotním pojištění jsou vytvářeny úspory. [3] 

 

 Pojistné u ţivotního pojištění lze rozdělit na dvě sloţky: [3] 

 rizikové pojistné – tvoří část netto pojistného, kde se hodnota pravděpodobnosti 

pojistné události v čase výrazně nemění, tato část pojistného se v průběhu 

spotřebovává a není z něho tvořena dlouhodobá rezerva; 

 pojistné rezervotvorné – tvoří část netto pojistného, kde hodnota pojistné události 

v čase roste a podstatná část pojistného se ukládá do rezervy na závazky budoucích let. 

 

„Pojistné, které je poskytována za pojistnou ochranu, může být sjednána jako: 

 pojistné jednorázově – které je zaplaceno najednou při uzavření pojistné smlouvy, 

 běžné pojistné – placené opakovaně vždy na začátku dohodnutého období.“ 

 [2, str. 51]  



 V rámci ţivotního pojištění můţe být sjednáno tzv. zproštění od placení pojistného, 

zejména, kdyţ se pojištěnému během trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod ze 

sociálního pojištění. 

 

 Ţivotní pojištění zahrnuje: 

a) pojištění pouze pro případ smrti, pouze pro případ doţití, pro případ doţití 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených ţivotů, ţivotního pojištění 

s vrácením pojistného, 

b) stavební pojištění nebo pojištění prostředků na výţivu dětí, 

c) důchodové pojištění, 

d) pojištění dle těchto bodů spojené s investičním fondem, 

e) kapitálové pojištění, 

f) pojištění pro případ úrazu nebo nemoci. 

 

1.1  Pojištění pro případ smrti 

 

 Pokud je pojištění sjednáno pouze pro případ smrti, je pojistnou událostí smrt 

pojištěného. Účelem výplaty pojistného plnění je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné 

osoby, nebo úhrada závazků pojištěného anebo úhrada nákladů v souvislosti s úmrtím a 

pohřbem apod. 

 V případě doţití na konci sjednané doby pojištěný nedostane nic, a to ani obmyšlená 

osoba ani pojistník. Pokud dojde ke smrti pojištěného během pojistné doby, vzniká pojistiteli 

poskytnout plnění obmyšlenému, a to ve sjednané výši. Pojištění pro případ smrti lze sjednat 

na dobu určitou i na dobu neurčitou. 

Pojištění je sjednáváno ve většině případů k zajištění čerpání úvěrů, půjček apod., kdy 

se velikost pojistné částky odvíjí od velikosti dluţné částky. Velikost pojistného odpovídá 

velikosti pravděpodobnosti úmrtí v příslušném věkovém období pojištěného. Cena pojištění 

pro případ smrti by se kaţdý rok měla s rostoucím věkem zvyšovat. Cena tohoto pojištění je 

v praxi sjednávána konstantně na celou pojistnou dobu. [3] 

 

 

 

 



1.2  Pojištění pro případ dožití 

 

 Pojištění je sjednáno na doţití pojištěného do určitého věku nebo do dne stanoveného 

v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění. Pokud se pojištěný doţije konce 

pojistné doby, je pojistitel povinen vyplatit pojistnou částku, na kterou bylo pojištění 

sjednáno. Pokud během pojistné doby pojištěný zemře, buď se pojistné vrátí, v takové výši, 

které bylo zaplaceno sníţené o náklady na správu nebo si pojistitel pojistné ponechá.  

 Hlavním důvodem pro sjednání tohoto pojištění je spořící sloţka. Takové pojištění se 

sjednává například pro zabezpečení dítěte do určitého věku. Po uplynutí sjednané doby je tedy 

dítěti vyplacena sjednána pojistná částka a to ve formě stipendia, případně věna. [1] 

1.3  Pojištění pro případ smrti nebo dožití 

 

 Pojistnou událostí je zde smrt pojištěného nebo doţití konce pojistné doby. Pojištění 

lze označit jako smíšené. Pojistná částka je zde vyplacena v obou případech. Toto pojištění 

v sobě zahrnuje výhody obou pojištění a zvyšuje ochranu pojištěného.[1] 

 Smíšené ţivotní pojištění můţe být sjednáno na různé pojistné částky. Dále bývá u 

smíšeného pojištění obvyklé, ţe je rozšiřováno o další krytí rizik, a to např. krytí na úraz, 

invaliditu, váţné nemoci apod. 

1.4  Životní pojištění spojené s investováním 

 

 Ţivotní pojištění, které nazýváme investičním ţivotním pojištěním je pojištění, které je 

charakteristické tím, ţe výše pojistného plnění závisí na výnosech z investování rezerv 

pojistného. Charakteristickým rysem tohoto pojištění je skutečnost, ţe pojišťovna negarantuje 

ţádný výnos a celé investiční riziko v plné míře nese pojistník. Pojištění lze klasifikovat jako 

spojení rizikového pojištění a investování prostřednictvím otevřeného podílového fondu. 

Investiční ţivotní pojištění nabízí klientům sice vyšší výnos, ale taky moţnou ztrátu při 

vyšším riziku. [2] 

 

 Při ukládání investičního ţivotního pojištění pojišťovna tvoří speciální fondy, kde se 

ukládají prostředky do určité kombinace finančních investic. Tyto fondy obvykle jsou: 

 akciový fond, 

 fond obligací, 



 peněţní fond, 

 fond státních cenných papírů, 

 fond cizích měn, 

 různé smíšené fondy. 

 

Pojistník má v rámci investičního ţivotního pojištění volbu portfolia, a nese investiční riziko. 

Pojištění bývá spravováno odděleně od ostatních druhů ţivotního pojištění. 

 Při investičním ţivotním pojišťění pojišťovna vyplácí při úmrtí pojištěného pojistnou 

částku, která je sjednána pro případ smrti nebo při doţití a při předčasném ukončení smlouvy 

se vyplatí úspory. 

1.5  Důchodové pojištění 

 

 Je to pojištění na doţití sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. Doba 

výplaty důchodu můţe být ohraničena sjednanou dobou nebo můţe být sjednána neohraničená 

doba výplaty. Důchodové pojištění je krytí rizika doţivotí a bývá často doplněna krytím 

dalších rizik a proto lze toto pojištění označit opět za smíšené pojištění. [2] 

 Vedle základního důchodu lze sjednat i tzv. pozůstalostní důchod, invalidní důchod, 

doţivotní důchod. 

 Je třeba rozlišovat důchodová pojištění u komerčních pojišťoven a penzijním 

připojištěním se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se blíţí zvýhodněnému spoření.  

1.6  Úrazové pojištění 
 

 Pojistitel poskytne pojistné plnění stanovené v pojistné smlouvě, pokud došlo k úrazu 

pojištěného. Úrazové pojištění lze sjednat jako škodové nebo obnosové. Úrazové pojištění si 

můţe sjednat kaţdý, kdo má o ně zájem. Pojistit lze jednotlivce, rodinu i skupinu osob. 

Pojišťovna při úrazovém pojištění vyplatí odškodné v případě úrazu.  

 Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé způsobení sil, ke kterému došlo nezávisle na 

vůli pojištěného, a kterým bylo způsobeno poškození zdraví nebo smrt. [3] 

 Úrazové pojištění v sobě nemá rezervotvornou sloţku. To znamená, ţe pokud se 

v průběhu trvání smlouvy klientovi nic nestane, tak nedostane ţádné peníze. Díky tomu je 

tento produkt nejlevnějším ţivotním pojištěním. 

 Úrazové pojištění se nejčastěji sjednává s pojištěním proti trvalým následkům, při 

onemocnění závaţnými chorobami, pojištění pro případ smrti úrazem, denní odškodné za 



dobu nezbytného léčení úrazu, při pobytu v nemocnici, v pracovní neschopnosti a tělesné 

poškození tzv. bolestné. 

 Trvalé následky úrazu. Pojistitel je povinen vyplatit pojistné plnění stanovené 

obvykle ve výši procentního podílu z pojistné částky, která podle oceňovacích tabulek 

odpovídá rozsahu trvalých následků. Pojišťovny nabízejí moţnost sjednání tzv. progresivního 

plnění, tzn., ţe se vyplatí několikanásobek ohodnocení ze sjednané pojistné částky. 

  Smrt následkem úrazu. Zemře-li pojištěný následkem úrazu, vyplatí pojistitel 

pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky v pojistné smlouvě. Pokud smrt nastane po 

stanovené lhůtě, tak pojistitel nevyplatí pojistnou částku.  

 Denní odškodné za dobu nezbytného léčení. Pojistitel poskytuje plnění za dobu, 

která je potřebná ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše 

plnění se určuje podle tzv. oceňovacích tabulek. 

 Tělesné poškození způsobené úrazem tzv. bolestné. Plnění se poskytuje podle 

oceňovacích tabulek. Doba léčení není v tomto případě brána v úvahu a plnění je dáno 

taxativně. 

 Denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost je dána 

lékařem a lhůta pracovní neschopnosti je dána ve všeobecných podmínkách (nejčastěji 21 

dní). Poté se vyplácí sjednaná částka denního odškodného. Podmínkou plnění je nezbytné 

léčení, které je delší neţ lhůta pracovní neschopnosti. 

 

2  NEŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

 U neţivotního pojištění jsou kryta rizika různého charakteru, a to rizika, která ohroţují 

zdraví a ţivoty osob, rizika vyvolávající přímé věcné škody a různá rizika, která vyvolávají 

finanční ztráty. Neţivotní pojištění lze členit z různých hledisek, například pojištění osob, 

majetku, odpovědnosti, která jsou kombinována. [3] 

 

 Neţivotní pojištění dělíme: 

a) neţivotní pojištění osob – nemocenské pojištění, 

b) pojištění majetková, 

c) pojištění odpovědnostní, 

d) pojištění právní ochrany, 

e) cestovní pojištění. 



2.1 Nemocenské pojištění 
 

 Nemocenské pojištění je doplněk povinného všeobecného zdravotního pojištění a 

povinného sociálního nemocenského pojištění.  

 Do oblasti nemocenského pojištění patří pojistné produkty, které kryjí rizika zdravotní, 

například pojištění léčebných výloh, pojištění nadstandardního vybavení při pobytu 

v nemocnici, pojištění váţných onemocnění, pojištění stomatologických výkonů nehrazených 

nebo částečně hrazených veřejným zdravotním pojištěním apod. Dále do oblasti patří 

produkty zaměřené na krytí důsledků nemoci, které se projevují ve ztrátě nebo sníţení příjmů 

v souvislosti s pracovní neschopnosti, jde například o pojištění na denní dávku při pracovní 

neschopnosti, pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici apod. [3] 

2.2 Pojištění majetku 
 

 Pojištění zahrnuje krytí rizik, jejichţ realizací dochází ke škodám na majetku. Mezi 

rizika patří ţivelní rizika (poţár, výbuch, blesk, vichříce, povodeň, záplava, krupobití, 

zemětřesení, sesuv laviny atd.), vodovodní rizika (škody způsobené vodou), rizika havarijní 

(škody na dopravních prostředcích), rizika odcizení a vandalství (škody způsobené třetí 

osobou), strojní rizika (škody v souvislost s havárií či poruchou strojního zařízení), rizika 

přerušení provozu a rizika úvěrová (škody v důsledku nesplacení úvěrů). 

2.2.1 Pojištění majetku obyvatelstva 

 

 Mezi pojištění majetku patří pojištění domácností, pojištění budov a havarijní 

pojištění. Dále se zde můţeme setkat s pojištěním elektromotorů, pojištění sbírek a klenotů, 

pojištění skel, dopravní pojištění atd. 

 Pojištění domácnosti je soubor zařízení domácnosti slouţící členům domácnosti. Do 

pojištění se zahrnují obvykle ţivelní, vodovodní rizika a odcizení. V pojištění se pojišťuje 

majetek – soubor zařízení domácnosti. Pojistník si určuje ve smlouvě velikost pojistné částky. 

Pojistné bývá stanoveno v závislosti na pojistné částce, umístění domácnosti a mnoha dalších 

faktorech. [3] 

 Pojištění budov, kdy předmětem tohoto pojištění je budova. Jedná se především o 

rodinné domy, nájemní obytné domy a jeho příslušenství, rozestavěné domy, rekreační 

budovy, hospodářské budovy a drobné stavby. Pojištění kryje rizika ţivelní, vodovodní, náraz 

dopravních prostředků a riziko odcizení. Pojištěný stanovuje hodnotu pojišťované budovy a 



dalšího majetku, který je uveden v pojistné smlouvě, a poté se stanoví pojistná částka a 

pojistné. [3] 

 Havarijní pojištění kryje škody způsobené na motorových vozidlech. Základem 

pojistného krytí je krytí rizika havárie. Dále lze k tomuto pojištění lze krýt rizika ţivelní, 

odcizení, vandalství, strojní a také pojištění asistenčních sluţeb. 

2.3 Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik 
 

 K tomuto pojištění je moţné zařadit ţivelní pojištění, technická pojištění, pojištění pro 

případ přerušení provozu, pojištění dopravní, pojištění havarijní, proti odcizení, pojištění skel, 

úvěrové apod. 

 Ţivelní pojištění kryje škody způsobené například vichřicí, bleskem, poţárem, 

záplavou atd. Pojistné plnění je vypláceno na opravy nebo znovuzřízení pojištěného majetku, 

který byl poškozený. 

 V technickém pojištění se uplatňuje několik druhů pojištění, například pojištění 

strojní, montáţní, stavební a pojištění elektronických zařízení. 

 Pojištění pro případ přerušení provozu (šomáţní pojištění) navazuje na ţivelní a 

strojní pojištění. Pojištění kryje následné škody (zabezpečuje finanční újmu), které docházejí 

na základě poškození pojištěného majetku v důsledku přerušení provozu. Pojistná částka se 

odvozuje z hrubého zisku, který zahrnuje ušlý zisk a fixní náklady. Pojistné se vyplácí po 

sjednanou dobu, maximálně jednoho roku. [3] 

 Pojištění úvěrů, kde obsahem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát v případě 

nesplacení poskytnutého úvěru. Pojištění vyuţívá řadu nástrojů, jako je ručení, směnečné 

ručení, bankovní záruka, zástava, faktoring, forfaiting apod. Úvěrová rizika lze z pohledu 

úvěrového pojištění rozdělit na komerční úvěrová rizika a politická rizika. Při ohodnocování 

rizika se snaţí pojistitel analyzovat schopnost splatit závazky ze strany dluţníka. 

Nejvýznamnější pojištěním v pojištění úvěrů je pojištění vývozních úvěrů, které kryje rizika 

platební neschopnosti zahraničního dovozce českého zboţí. [3] 

 Pojištění proti odcizení, kdy předmětem je majetek podnikatelského subjektu. 

Rozsah pojištění je určen pojistnými podmínkami, a přitom nezbytným předpokladem je 

odcizení nebo poškození způsobem, při kterém pachatel musí překonat překáţky nebo 

opatření chránící majetek. Rozsah pojištění je odcizení vloupáním, loupeţ v rámci budovy 

nebo pozemku, loupeţ při přepravě, vandalismus v souvislosti s vloupáním. [3] 

 U dopravního pojištění se jedná o případ poškození, zničení nebo ztráty věci při 

dopravě, kde základním rizikem je riziko havárie. Pojištění je provozováno při vnitrostátní 



dopravě, ale větší význam je v zahraničním obchodě. Pojistné podmínky vycházejí 

z mezinárodních zvyklostí. Dopravní pojištění kryje škody při ztrátě nebo poškození a zničení 

přepravovaného majetku či dopravního prostředku, náklady spojené se zjišťováním škod, 

příspěvek ke společné havárii. [3] 

2.4 Pojištění zemědělských rizik 
 

 U pojištění zemědělských rizik máme specifické druhy pojištění, a to pojištění plodin 

a hospodářských zvířat. 

 Pojištění plodin kryje rizika majetkových škod na rostlinné produkci. U pojištění 

plodin se pouţívá krupobitní pojištění (riziko zničení nebo poškození plodin krupobitím), 

dalším pojištěním je pojištění proti vybraným rizikům (například povodeň, vichřice, jarní 

mráz) a dalším pojištěním je pojištění úrody plodin (působení různých vlivů). [3] 

 Pojištění hospodářských zvířat se vztahuje na soubory hospodářských zvířat a kryje 

škody v souvislosti s uhynutím, utracením nebo nutnou poráţkou kvůli nákaze nebo infekční 

nemoci. 

2.5 Pojištění odpovědnosti za škody 
 

 Pojištění kryje rizika, která souvisejí s tím, ţe pojištěný subjekt můţe způsobit svou 

činností škody jinému subjekt, a to na majetku, na zdraví a na ţivotě, nebo finanční škody. 

Předmětem pojištění je právní vztah a pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného 

nahradit škodu. 

 Pojistné plnění zahrnuje náhradu škody na zdraví, na věcech, finanční ztráty, náklady 

na obhajobu pojištěného a náklady na soudní řízení o náhradě škody. 

 Náhrady škod z pojištění odpovědnosti za škody představují například náhrady za 

ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, za ztrátu důchodu, bolestné, náhrada za 

náklady spojené s léčením, náhrada za věcnou škodu apod. [3] 

 Odpovědnostní pojištění se vyskytuje v celé řadě pojistných produktů, jako jsou 

například odpovědnostní pojištění vozidel, při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

profesní odpovědnostní pojištění a obecné odpovědnostní pojištění. 

2.5.1 Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel 

 

 Krytí těchto škod je řešeno prostřednictvím povinného odpovědnostního pojištění, a to 

v podobě pojištění zákonného. Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli a pojistné se 

vypočítá ze základu stanoveného pro určení vyměřovacího základu na sociální zabezpečení.  



Pojištěný je povinen předcházet vzniku škod. 

2.5.2 Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel 

 

 Toto pojištění je povaţováno za povinné. Pojištěný má právo, aby za něho pojišťovna 

uhradila škodu, za kterou pojištěný odpovídá těm, kteří utrpěli škodu způsobenou s provozem 

motorového vozidla. 

 Pojistitel hradí škody za pojištěného v souvislosti s provozem vozidla, a to za škody na 

zdraví nebo usmrcením, škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, škody mající 

povahu ušlého zisku a účelně vynaloţené náklady spojené s právním zastoupením. 

 Pojistitel nehradí škody, které utrpěl řidič vozidla, majetkové škody, ze které pojištěný 

odpovídá svým příbuzným a za škody na vozidle, na které se vztahuje pojištění. 

2.5.3 Profesní odpovědnostní pojištění 

 

 Pojištění pro jednotlivé profese, kdy osoby jsou odpovědni za profesionální chyby a 

omyly. K pojištění patří odpovědnostní pojištění advokátů, stomatologů, lékařů a lékárníků, 

veterinárních lékařů, notářů, daňových poradců, auditorů, autorizovaných architektů, inţenýrů 

a techniků, patentovaných zástupců, komerčních právníků a pojišťovacích zprostředkovatelů. 

2.5.4 Obecné odpovědnostní pojištění 

 

 Pojištění jednak pro jednotlivce a jednak pro podnikatelské subjekty.  

 K pojištění jednotlivce patří například pojištění odpovědnosti za škody v běţném 

občanském ţivotě, za škody vlastníka nemovitosti, odpovědnostní pojištění drţitelů zvířat, 

z výkonu povolání a pojištění odpovědnosti za škodu občana podnikatele. 

 K pojištění podniků patří pojištění odpovědnosti za výrobek, za škody na ţivotním 

prostředí a pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků podniku. 

 V pojištění odpovědnosti za výrobek jsou kryty škody vzniklé na ţivotech, na zdraví a 

na majetku při pouţívání určitého výrobku. [3] 

2.5.5 Pojištění právní ochrany 

 

 Pojištění zahrnuje krytí nákladů pojištěného v souvislosti s právními úkony, a nákladů 

spojených s prosazením poţadavků na náhrad škod pojištěného. V pojistném plnění jsou kryty 

soudní výdaje a náklady, náklady na svědky a soudní znalce povolané soudem, odměny a 

náklady zvoleného právního zástupce, náklady na provedení výkonu rozhodnutí, výdaje 



pojištěného za cesty k soudnímu řízení a sluţby pojišťovny, do kterých můţe patřit pojištění 

právní ochrany poskytování právních rada a právní asistence. [3] 

2.6 Cestovní pojištění 
 

 Cestovní pojištění je oblast, která je kombinací pojistných produktů různých typů, 

například pojištění zdravotní, úrazové, pojištění storna zájezdů, zavazadel, odpovědnosti za 

škody a pojištění právní ochrany. V pojistné smlouvě se sjednává pojistná částka, jejíţ výše 

vychází z plánových trţeb cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a spoluúčast cestovní 

kanceláře na krytí škod. [3] 

 

 

 

Zdroj: BOHMAN, L.; ŠULOVÁ, J.; HORA, J.; ZUZAŇÁK, A. 
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25 Cdo 2007/2008 

Datum rozhodnutí: 24.02.2011 

Dotčené předpisy: § 159a odst. 4 o. s. ř., § 101 obč. zák., § 104 obč. zák. ve znění do 

31.12.2004, § 26 předpisu č. 49/1964Sb., § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. 

 

25 Cdo 2007/2008  

 

U S N E S E N Í  

 

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě sloţeném z předsedy JUDr. Roberta 

Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Pavla Simona ve věci ţalobce J. Ch. , 

zastoupeného JUDr. Danuší Staňkovou, advokátkou, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 

1484, proti ţalované České pojišťovně, a.s. , IČ 452 72 956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, 

o zaplacení 48.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 

17 C 205/2005, o dovolání ţalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 

pobočky v Pardubicích ze dne 27. února 2007, č.j. 23 Co 558/2006-57, takto:  

 

I. Dovolání se odmítá.  

II. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.  

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Ţalobce se domáhal plnění z pojistných smluv, jimiţ měl u ţalované sjednáno úrazové 

pojištění, z důvodu trvalých následků úrazu, který utrpěl dne 21. 5. 1997.  

 Okresní soud v Pardubicích rozsudkem ze dne 26. 7. 2006, č.j. 17 C 205/2005-43, 

ţalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Zjistil, ţe ţalobce dne 21. 5. 1997 utrpěl 

úraz, v souvislosti s nímţ mu ţalovaná na základě pojistných smluv vyplatila na odškodnění 

trvalých následků úrazu 8.000,- Kč. K námitce promlčení uzavřel, ţe k pojistné události 

zakládající právo na pojistné plnění došlo 21. 5. 1997, podle § 104 občanského zákoníku ve 

znění účinném do 31. 12. 2004 (dále jen obč. zák ) počala tříletá promlčecí doba (§ 101 obč. 

zák.) běţet po uplynutí jednoho roku od pojistné události. Pokud byla ţaloba podána aţ 23. 6. 



2004, byl nárok jiţ promlčen, neboť k marnému uplynutí promlčecí doby došlo dnem 22. 5. 

2001. Podáním ţaloby ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 

203/2000 nedošlo ke stavení promlčecí doby, jelikoţ se jednalo o určovací ţalobu (byla 

zamítnuta pro nedostatek naléhavého právního zájmu).  

 Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 27. 2. 2007, 

č.j. 23 Co 558/2006-57, rozsudek soud prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů 

odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze zjištění vyplývajících z obsahu spisu, ţe mezi 

účastníky byly v roce 1992 uzavřeny tři pojistné smlouvy, jimiţ bylo mimo jiné sjednáno 

úrazové pojištění ve smyslu vyhlášky č. 49/1964 Sb. Ţalobce byl v důsledku úrazu ze dne 21. 

5. 1997 uznán práceneschopným od 2. 6. 1997 do 2. 11. 1997 a následně od 27. 4. 1998 do 11. 

5. 1998. Počátek běhu promlčecí doby se u nároků na pojistné plnění v souvislosti s tzv. 

trvalými následky u pojistných smluv sjednaných podle vyhlášky č. 49/1964 Sb. odvozuje ode 

dne, kdy se projevilo tělesné poškození (k tomu soud odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu 

publikované pod R 56/2001) tříletá promlčecí doba počíná ve smyslu § 104 obč. zák. běţet po 

uplynutí jednoho roku ode dne, kdy došlo k ustálení zdravotního stavu. Odvolací soud dospěl 

k závěru, ţe v případě ţalobce došlo k ustálení zdravotního stavu před 23. 6. 2000, neboť 

poslední léčba ţalobce v souvislosti s úrazem proběhla od 27. 4. 1998 do 11. 5. 1998, a sám 

ţalobce uvedl, ţe od roku 1998 je jeho zdravotní stav setrvalý. Odvolací soud shledal 

správným závěr soudu prvního stupně, ţe ţaloba ve věci vedené u Obvodního soudu pro 

Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 203/2000 byla ţalobou na určení, jejíţ podání nevede ke stavení 

promlčecí doby (k tomu odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 565/2001). 

 Rozsudek odvolacího soudu napadl ţalobce dovoláním, jehoţ přípustnost dovozuje z 

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Zásadní právní 

význam napadeného rozhodnutí spatřuje v otázce, zda ţaloba, jíţ se ţalobce domáhá určení 

výše pojistného je určovací ţalobou nebo vadně formulovanou ţalobou na plnění, a v otázce, 

zda podání ţaloby na plnění vede ke stavení promlčecí doby v případě, kdy byla ţaloba 

zamítnuta z důvodu pochybení soudu, který ţalobce nevyzval k odstranění vad. Charakter 

ţaloby, jíţ se ţalobce domáhal určení výše pojistného, byl totiţ posouzen rozdílně v řízení 

vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 203/2000 a řízení vedeném u 

Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 139/2000, v němţ ţalobce podal obdobně 

formulovanou ţalobu proti jiné pojišťovně a tato ţaloba byla odvolacím soudem posouzena 

jako ţaloba na plnění. Dovolatel dále namítá, ţe závěr odvolacího soudu stran ustálení jeho 

zdravotního stavu a počátku běhu promlčecí doby spočívá na nesprávném skutkovém zjištění, 

neboť druhá pracovní neschopnost dovolatele trvala aţ do 14. 8. 1998, nikoli do 11. 5. 1998. 



Ukončení pracovní neschopnosti však neznamená, ţe tímto dnem byla ukončena i léčba. 

Otázka ustálení zdravotního stavu je odbornou otázkou, jíţ můţe spolehlivě zodpovědět 

pouze znalec. Dovolatel navrhuje, aby dovolací soud zrušil napadený rozsudek odvolacího 

soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.  

 Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) posoudil dovolání - v souladu s čl. II. 

bodem 12 zákona č. 7/2009 Sb. podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění 

účinném do 30. 6. 2009 (dále opět jen o. s. ř. ) a shledal, ţe bylo podáno včas, účastníkem 

řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř..), za splnění zákonné podmínky advokátního zastoupení 

dovolatele (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), směřuje však proti rozhodnutí, proti němuţ není tento 

mimořádný opravný prostředek přípustný.  

 Dovoláním napadeným rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen rozsudek soudu 

prvního stupně, který byl prvním rozhodnutím v dané věci, proto můţe být přípustnost 

dovolání zaloţena jen za splnění předpokladů podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy 

dospěje-li dovolací soud k závěru, ţe napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní 

význam, tj. zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud 

nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována 

rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). 

 Dovolatel spatřuje zásadní právní význam napadeného rozhodnutí v řešení otázky 

charakteru ţaloby, jíţ se dovolatel dříve domáhal určení výše pojistného plnění, ve vztahu ke 

stavení promlčecí doby.  

 Soudy však v projednávané věci nebyly oprávněny přezkoumávat správnost 

rozhodnutí, jímţ byla pro nedostatek naléhavého právního zájmu zamítnuta ţaloba, jíţ se 

dovolatel ve vztahu k ţalované domáhal učení výše pojistného plnění, neboť dotčený 

rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 vydaný ve věci vedené pod sp. zn. 24 C 203/2000, 

potvrzený rozsudkem Městského soudu v Praze, byl pro soudy z hlediska právního posouzení, 

včetně posouzení charakteru ţaloby, závazný (viz ustanovení § 159a odst. 4 o. s. ř.). 

Ustanovení § 159a odst. 4 o. s. ř. sice rozsah závaznosti pravomocného rozsudku pro 

vyjmenované subjekty, mezi něţ patří soudy, explicitně spojuje s výrokem pravomocného 

rozsudku, ovšem v případě, ţe rozsudečný výrok pouze vyjadřuje, ţe se ţaloba (ve znění 

ţalobního petitu) zamítá, je nezbytné tento výrok posuzovat v souvislosti s odůvodněním 

písemného vyhotovení rozsudku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 1999, sp. 

zn. 33 Cdo 1074/98, publikovaný pod č. 69/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). 

Posouzení výrokové části rozsudku v souvislosti s jeho odůvodněním má totiţ význam jednak 

z hlediska překáţky věci pravomocně rozhodnuté, jednak z hlediska závěru, zda předběţná 



otázka ve sporu mezi účastníky byla jiţ závazně pravomocně rozhodnuta. Odvolací soud, 

stejně jako soud prvního stupně, tedy postupoval správně, kdyţ sám neposuzoval charakter 

dřívější ţaloby dovolatele proti témuţ ţalovanému, vycházel z toho, ţe o dřívějším ţalobním 

návrhu bylo rozhodnuto jako o ţalobě na určení, a hodnotil toliko právní účinky podání 

takové ţaloby na běh promlčecí doby. Naproti tomu taková vázanost soudu jiným 

rozhodnutím se nevztahuje na rozhodnutí vydané v jiném řízení, jehoţ okruh účastníků je 

odlišný.  

 Dle dovolatele odvolací soud dále pochybil, kdyţ při určení počátku běhu promlčecí 

doby vycházel z (chybně zjištěného) okamţiku ukončení poslední pracovní neschopnosti 

ţalobce v souvislosti s úrazem, namísto aby ustanovil znalce za účelem stanovení okamţiku 

ustálení zdravotního stavu, od něhoţ je nutno odvozovat počátek běhu promlčecí doby.  

 Touto námitkou však dovolatel fakticky neuplatnil dovolací důvod nesprávného 

právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., nýbrţ zpochybnil správnost 

skutkových zjištění, na nichţ je rozhodnutí odvolacího soudu zaloţeno. V dovolání, jehoţ 

přípustnost můţe být dána jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., však takový dovolací 

důvod úspěšně uplatnit nelze (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2002, 

sp.zn. 20 Cdo 1986/2001, uveřejněné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 16, pod 

C1164).  

 Jelikoţ dovolání ţalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuţ není 

tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 věty 

první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.  

 O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 

odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy ţalobce nebyl v dovolacím řízení 

úspěšný a ţalované náklady, na jejichţ náhradu by jinak měla proti ţalobci právo, vsouvislosti 

s tímto řízením nevznikly.  

 Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.  

 

 V Brně dne 24. února 2011  

 JUDr. Robert Waltr, v. r. předseda senátu 

 

 

Zdroj: http://kraken.slv.cz 
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32 ODO 1522/2005 

Datum rozhodnutí: 28.02.2007 

Dotčené předpisy:  

 

32 Odo 1522/2005 

 

U S N E S E N Í 

 

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě sloţeném z předsedkyně JUDr. 

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc., a JUDr. Miroslava Galluse ve 

věci ţalobkyně V. K. s.r.o., zastoupené advokátem, proti ţalované G. P. a.s., o zaplacení 81 

393,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 

20/2004, o dovolání ţalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. června 

2005, č. j. 35 Co 208/2005-62, takto: 

 

I. Dovolání se odmítá.  

II. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 

 

Odůvodnění: 

 

 Dovolání ţalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. června 2005, 

č. j. 35 Co 208/2005-62, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 

12. ledna 2005, č.j. 20 C 20/2004-40, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského 

soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. 

c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní 

význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). V dovolání zpochybněná právní otázka, zda v daném případě 

byla uzavřena pojistná smlouva jako samostatný obchodní případ, či byla uzavřena rámcová 

smlouva o havarijním pojištění, nebyla řešena odvolacím soudem v rozporu s hmotným 

právem (§ 788 a násl. občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2004 - dále jen obč. 

zák. ).  



 Podle § 788 odst. 1 obč. zák. se pojistnou smlouvou pojistitel zavazuje poskytnout ve 

sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíţe označená, a fyzická 

nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, je povinna platit 

pojistné. Obě uvedené podstatné náleţitosti smlouvy byly v dané individuálně sjednané 

pojistné smlouvě ze dne 13. 12. 2002 ohledně pojištění vozidla dohodnuty. Tato smlouva byla 

uzavřena jen k pojištění uvedeného vozidla, jako samostatný obchodní případ, a ţádným 

způsobem z ní nevyplývá, ţe by se jednalo o sjednání rámcové smlouvy o pojištění.  

 Podle § 796 odst. 2 obč. zák. nebylo-li dohodnuto jinak, je jednorázové pojistné 

splatné dnem počátku pojištění. 

 Jestliţe tedy v dané případě ze skutkových zjištění vyplynulo, ţe splatnost 

dohodnutého jednorázového pojištění nebyla dohodnuta jinak, neţ v ustanovení 

§796odst.2obč. zák., a doba trvání pojištění byla stanovena na dobu od 2. 7. 2002 do 

13.12.2002, pak splatnost tohoto pojištění podle uvedeného ustanovení nastala dne 2. 7. 2002, 

a pokud ţalobkyně opomněla v této lhůtě pojištění zaplatit a zaplatila je aţ 7. 2. 2003, došlo 

dne 2. 10. 2002 ze zákona k zániku pojištění podle § 801 obč. zák., v němţ je zakotveno, ţe 

pojištění zanikne rovněţ tím, ţe jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců od jeho 

splatnosti, přičemţ tuto lhůtu lze dohodou prodlouţit. Pojištění zanikne uplynutím příslušné 

lhůty. Totéţ platí, byla-li zaplacena jen část pojistného. 

 V daném řízení nebylo prokázáno, ţe by uvedená lhůta, jak bylo výše uvedeno, byla 

dohodou prodlouţena. Odvolací soud tedy nerozhodl v rozporu s hmotným právem, pokud 

potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o zamítnutí ţaloby na zaplacení poţadované částky 

ztitulu pojistného plnění z pojistné události, k níţ došlo dne 15. 11. 2002, tedy po zániku 

pojištění tím, ţe řidič vozidla způsobil dopravní nehodu (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 30. ledna 2007, sp. zn. 32 Odo 1126/2005, jímţ je prováděn výklad 

ustanovení § 801 obč. zák. a § 796 odst. 2 obč. zák. o zániku pojištění tím, ţe jednorázové 

pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců od jeho splatnosti). 

 Nejvyšší soud se dále zabýval ţalobkyní namítaným nesprávným právním posouzením 

odpovědnosti ţalované za způsobenou škodu, pokud ţalovaná ţalobkyni deklarovala, ţe dané 

vozidlo bude pojištěno i v dalším pojistném období, čímţ podle ţalobkyně ţalovaná uváděla 

nepravdu, a dovolatelka se tedy domnívá, ţe by dovolací soud měl posoudit, zda takové 

uvádění neprav nevyvolává ţádné právní důsledky vůči druhé straně, jak oba soudy dovodily 

a dospěly-li k závěru, ţe ţalovaná svým namítaným jednáním neporušila ţádnou právní 

povinnost.  



 Podle § 420 obč. kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti. Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, kdyţ byla 

způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti pouţili. Tyto osoby samy za škodu 

takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle 

pracovněprávních předpisů není tím dotčena. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáţe, ţe 

škodu nezavinil. 

 Podle § 415 obč. zák. kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, na majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. 

 Dovolací soud učinil závěr, ţe ţalobkyní namítaná otázka zásadního významu, která 

podle ní spočívala v nesprávném právním posouzení odpovědnosti ţalované za škodu 

způsobené ţalobkyni, nebyla řešena v rozporu s hmotným právem (§ 420, § 415 obč. zák.), 

dospěl-li odvolací soud ke shodnému závěru, jako soud prvního stupně, ţe ţalobkyni ani 

ztitulu odpovědnosti za škodu poţadované plnění nenáleţí, neboť v daném případě nebyl 

splněn základní předpoklad odpovědnosti za škodu, a to porušení právní povinnosti. 

Odvolacímu soudu nelze vytknout nesprávný závěr, vyšel-li z toho, ţe ţádný zákon 

nestanovuje pojistiteli povinnost upomenout dluţníka o dluţné plnění, informovat jej o zániku 

pojištění pro nezaplacení pojistného a ţe ani předepsání pojistného na další pojistné období 

nelze povaţovat za porušení prevenční povinnosti ve smyslu § 415 obč. zák.  

 Protoţe dovolání ţalobkyně směřuje proti rozhodnutí, proti němuţ není tento 

mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je aniţ se mohl věcí dále zabývat 

podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. 

 O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, 

§224odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy ţalobkyni ţádné prokazatelné 

náklady, na jejichţ náhradu by jinak měla vůči ţalované právo, nevznikly.  

 Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. 

 

V Brně 28. února 2007 

 

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r. 

předsedkyně senátu 

 

 

Zdroj: http://kraken.slv.cz 



Příloha č. 4 - Judikát Nejvyššího soudu České republiky 32 Odo 180/2002 

 

 

Název judikátu: Pojistná smlouva. Zánik pojištění.  

Právní věta: Dohodou účastníků nelze zkrátit lhůty pro zánik pojištění 

uvedené v ustanovení § 801 obč. zák. 

Soud: Nejvyšší soud 

Datum rozhodnutí: 25.02.2003 

Typ rozhodnutí:  

Heslo: Pojištění 

Dotčené předpisy: § 801 předpisu č. 513/1991Sb. 

§ 2 odst. 3 předpisu č. 40/1964Sb. 

§ 801 odst. 3 předpisu č. 40/1964Sb. 

Kategorie rozhodnutí: A  

Publikováno ve sbírce 

pod číslem: 

36 / 2004 

 

NEJVYŠŠÍ SOUD 

 

ČESKÉ REPUBLIKY 32 Odo 180/2002-91  

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

 

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě sloţeném z předsedy JUDr. Františka 

Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Vosečka v právní věci 

ţalobkyně Č. p., a.s., proti ţalovanému D. V., zastoupenému JUDr. P. L., advokátem, o 

351.769,- Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. 21 Cm 1623/95, o 

dovolání ţalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16.10.2001, č.j. 7 

Cmo 127/99-73, takto: 

 

I. Dovolání se zamítá.  

II. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 



 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Výše označeným rozsudkem rozhodl Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací v 

předmětné věci tak, ţe rozsudek soudu prvního stupně se v odstavci I. výroku potvrzuje, dále 

ţádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení a konečně v odstavci 

třetím výroku, ţe odvolací soud připouští dovolání pro řešení právní otázky, zda lze dohodou 

zkrátit lhůty stanovené v § 801 občanského zákoníku. 

 Krajský obchodní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13.10.1998, č.j. 21 Cm 1623/95-

43, jako soud prvního stupně rozhodl, ţe ţalovaný je povinen zaplatit ţalobkyni částku 

217.473,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 98.479,- Kč a na nákladech řízení částku 

15.072,- Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a ţe ohledně částky 35.817,- 

Kč se řízení zastavuje (výrok II.). 

 K odvolání ţalovaného proti tomuto rozsudku odvolací soud podle § 206 a § 212 

občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do 31.12.2000, dále jen 

„o. s. ř.“), výslovně v souladu s bodem 15., hlava I., části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., 

přezkoumal rozsudek soudu v napadené části, (tj. v části, ve které odvolací soud potvrdil 

rozsudek soudu prvního stupně), jakoţ i řízení, které předcházelo jeho vydání, a po jednání ve 

věci (§ 214 o. s. ř.) dospěl k závěru, ţe odvolání ţalovaného není důvodné.  

 Ţalovaný v odvolání především namítl nesprávné právní posouzení věci soudem 

prvního stupně, spočívající v nesprávné aplikaci ust. § 801 občanského zákoníku (zákon č. 

40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále téţ „obč. zák.“). Podle názoru odvolacího 

soudu z dikce tohoto ustanovení vyplývá, ţe lhůtu pro zánik pojištění lze dohodou jen 

prodlouţit a nikoliv zkrátit. Nelze přisvědčit názoru ţalovaného v tom směru, ţe by toto 

ustanovení bylo koncipováno v neprospěch jedné strany vztahu z pojistné smlouvy, a to 

pojištěného, ale naopak v jeho prospěch. Poskytuje totiţ pojištěnému ochranu tím, ţe se mu 

dostane pojistného plnění po stanovenou dobu i v případě, ţe pojištění není zaplaceno. 

Odvolací soud se proto ztotoţnil se závěry soudu prvního stupně, který zjištěný skutkový stav 

správně právně posoudil a v tomto směru odvolací soud odkázal na věcně správné odůvodnění 

rozsudku soudu prvního stupně. 

 Ţalovaný před vyhlášením rozsudku odvolacím soudem „navrhl připuštění dovolání k 

posouzení právní otázky, zda lze dohodou zkrátit lhůty uvedené v ust. § 801 obč. zák. a 

protoţe jde o posouzení otázky zásadního právního významu, odvolací soud v této věci 

dovolání připustil (§ 239 odst. 1 o. s. ř.)“. 



 Rozsudek odvolacího soudu napadl ţalovaný „v plném rozsahu“ s tím, ţe dovolání je 

přípustné s ohledem na ust. § 239 odst. 1 o. s. ř., kdyţ odvolací soud ve výroku rozhodnutí 

vyslovil, ţe dovolání je přípustné, protoţe jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního 

významu. Dovolatel uvádí, ţe dovolání je podáno z důvodu § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. 

 Dovolatel rekapituluje, ţe Krajský obchodní soud v Ostravě zdůvodnil své rozhodnutí 

tím, ţe ust. § 801 obč. zák. je ustanovením dispozitivním v tom směru, ţe lhůtu pro zánik 

pojištění lze dohodou účastníků prodlouţit. Dohodou však nelze tuto lhůtu zkrátit či jinak 

změnit. Jestliţe se tudíţ účastníci v pojistné smlouvě, oddílu III. článku 5 odst. 1 dohodli, ţe v 

případě nezaplacení ročního pojistného pojištění zanikne 31.12. daného kalendářního roku, 

dohodli se tak v rozporu se zněním ust. § 801 obč. zák. Toto ujednání je tudíţ absolutně 

neplatné. Pojišťovna má tedy právo na pojistné za dobu do zániku pojištění dle ust. § 801 obč. 

zák., tj. za období od 1.1.1994 do 31.5.1994 ve výši 217.473,- Kč. Odvolací soud rozsudek 

soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil. 

 Podle názoru dovolatele odvolací soud ust. § 801 obč. zák. nesprávně vyloţil. 

Občanský zákoník sice výslovně upravuje, kdy se v pojistné smlouvě lze od všeobecných 

pojistných podmínek odchýlit, avšak nestanoví, kdy se ve smlouvě lze odchýlit od ustanovení 

občanského zákoníku. Je proto třeba pouţít obecné pravidlo, které vyplývá z nezbytnosti 

zabezpečení smluvní volnosti účastníků, které plyne především z ust. § 2 odst. 3 obč. zák. Za 

kogentní ustanovení je nepochybně nutno povaţovat § 788 obč. zák., který charakterizuje 

základní znaky pojistné smlouvy a dále zřejmě ust. § 104 obč. zák., které určuje speciální 

počátek běhu promlčecí lhůty na plnění z pojištění. Odchylkou v pojistné smlouvě od 

ustanovení § 801 obč. zák., týkající se zániku pojištění, zákon výslovně nezakazuje a podle 

názoru dovolatele ani z povahy tohoto ustanovení nevyplývá, ţe se od něj nelze odchýlit (ust. 

§ 2 odst. 3 obč. zák.).  

 Dovolatel má za to, ţe v pochybnostech je třeba respektovat vůli pojištěného, který při 

uzavírání pojistné smlouvy byl srozuměn s tím, ţe pojištění zanikne v případně a za podmínek 

uvedených v oddíle III. čl. 5 odst. 1 této smlouvy. Jestliţe účastníci smlouvy dali v rámci 

svého ujednání ve věci zániku pojištění přednost smluvnímu ujednání, nelze toto ujednání 

povaţovat za neplatné pro rozpor s dispozitivním ustanovením § 801 obč. zák. 

 Dovolatel se domnívá, ţe pokud by odchylka, obsaţená v pojistné smlouvě v 

předmětném ustanovení byla v rozporu s ust. § 788 odst. 3 obč. zák., byla by neplatná ve 

smyslu ust. § 41 obč. zák. a s ohledem na rozsah této odchylky by neplatnost, a to absolutní, 

postihla celou pojistnou smlouvu. Správně mělo být dispozitivní ustanovení § 801 obč. zák. 

vyloţeno tak, ţe smluvním ujednání účastníků lze zákonnou lhůtu prodlouţit i zkrátit. 



 Dovolatel navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a 

věc mu vrátil k dalšímu řízení. 

 Současně navrhuje odloţení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí podle                 

ust. § 243  o. s. ř. 

 Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se 

projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního 

řádu ve znění účinném před 1.1.2001). 

 Nejvyšší soud jako soud dovolací, po zjištění, ţe dovolání vykazuje zákonem 

stanovené náleţitosti (ust. § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř.) konstatoval, ţe dovolání je 

přípustné ve smyslu ust. § 239 odst. 1 o. s. ř. k posouzení otázky zásadního právního 

významu, kterou odvolací soud formuloval ve výroku svého rozsudku k návrhu ţalovaného, 

„zda lze dohodou zkrátit lhůty stanovené v § 801 občanského zákoníku“. 

 V posuzovaném případě ţalobkyně uzavřela se ţalovaným pojistnou smlouvu č. 

78100010-16 ze dne 8.1.1992, přičemţ pojistné pro rok 1993 bylo stanoveno ve výši 

286.759,- Kč, splatné ve čtyřech splátkách k 28.2., 31.5., 30.9. a 30.11.1993. Ţalovaný uhradil 

I. a II. splátku pojistného, neuhradil část III. splátky a IV. splátku a tím došlo k zániku 

pojistné smlouvy podle ust. § 801 obč. zák. a čl. 5 bodu 1) odd. III. smlouvy, a v důsledku 

toho ţalobce uplatnil podle ust. § 803 odst. 1 odst. 1 obč. zák. a odd. III., bod 4) a 5) pojistné 

smlouvy právo na pojistné za dobu do zániku pojištění a dále na příslušný poplatek z prodlení. 

Tato skutková zjištění jsou nesporná a dovolací soud z nich bez dalšího vychází. 

 Článek 5 bod 1. v oddílu III. předmětné pojistné smlouvy zní: „Ujednává se, ţe 

pojištění zanikne 31.12. daného kalendářního roku, pokud roční pojistné nebylo zaplaceno do 

tohoto data. Totéţ platí, byla-li zaplacena jen část pojistného“. 

 Podle ustanovení § 801 obč. zák. pojištění zanikne rovněţ tím, ţe pojistné za první 

pojistné období nebo jednorázové pojistné nebylo zaplaceno do tří měsíců anebo pojistné za 

další pojistné období nebylo zaplaceno do šesti měsíců od jeho splatnosti; tyto lhůty lze 

dohodou prodlouţit. Pojištění zanikne uplynutím příslušné lhůty. Totéţ platí, byla-li 

zaplacena jen část pojistného.  

 Vzniká tudíţ především právní otázka, zda výše uvedené smluvní ujednání obstojí 

vedle platné zákonné úpravy. 



 Dovolací soud nejprve dovozuje, ţe zákonnou úpravu pojistných smluv v 

ustanoveních § 788 a násl. obč . zák. (hlava 15., části osmé občanského zákoníku), je nutno 

posuzovat pod zorným úhlem obecného ustanovení § 2 odst. 3 obč. zák., ţe účastníci 

občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně 

od zákona, jestliţe to zákon výslovně nezakazuje a jestliţe z povahy ustanovení zákona 

nevyplývá, ţe se od něj nelze odchýlit. 

 V prvé řadě proto je třeba zkoumat, zda ustanovení § 801 obč. zák. je ustanovením 

kogentním či dispozitivním. Jestliţe cit. ustanovení expressis verbis umoţňuje prodlouţení 

lhůt pro zaplacení pojistného dohodou účastníků, a na druhé straně výslovně nezakazuje 

zkrácení těchto lhůt dohodou, neznamená to, ţe i ve směru zkrácení lhůt jde o ustanovení 

dispozitivní. Je nezbytné vzít v úvahu povahu tohoto ustanovení, tj. zda z této povahy 

nevyplývá, ţe se od cit. ustanovení ve zkoumaném směru nelze odchýlit. 

 Dovolací soud dospívá k závěru, ţe z gramatického, logického i systematického 

výkladu ustanovení § 801 obč. zák. plyne, ţe dohodou účastníků lze lhůty v něm upravené 

pouze prodlouţit a proto se ztotoţňuje s právním závěrem soudů prvního stupně a odvolacího. 

Je třeba přihlíţet nejen k dikci předmětného ustanovení, ale i jeho systémovému zařazení a 

smyslu a účelu, jímţ je zejména ochrana pojištěného (na tom nic nemění okolnost, ţe v tomto 

konkrétním případě je zájem pojištěného individuálně opačný). 

 Dovolací soud dále zdůrazňuje, ţe stanoví-li zákon v ust. § 801 obch. zák. 

hmotněprávní lhůty s tím, ţe je lze dohodo u účastníků prodlouţit, je třeba výkladem a 

contrario dovodit, ţe jejich zkrácení dohodou účastníků nepřipouští; v tomto směru tak zákon 

odnímá účastníkům moţnost odchylné úpravy ve smyslu ust. § 2 odst. 3 obč. zák. 

 Z toho se podává, ţe smluvní ujednání v oddílu III., článku 5, bodu 1. předmětné 

pojistné smlouvy svým obsahem i účelem odporuje ust. § 801 obč. zák., popř. je obchází a je 

tudíţ ve smyslu ust. § 39 obč. zák. absolutně neplatné. Nelze souhlasit s dovolatelem, ţe v 

tomto případě by neplatnost postihla celou smlouvu, poněvadţ ujednání o zániku pojištění pro 

nezaplacení pojistného je jen jednotlivým (dílčím) smluvním ustanovením a lze je oddělit od 

ostatního obsahu smlouvy (ust. § 41 obč. zák.). 

 Napadené rozhodnutí odvolacího soudu je správné a dovolací soud proto dovolání 

jako nedůvodné zamítl (ust. § 243b odst. 1 věta před středníkem o. s. ř.). 

 Výrok o nákladech dovolacího řízení má oporu v ust. § 142 odst. 1 a § 151 odst. 1 v 

návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. Dovolatel neměl v tomto řízení 

úspěch, ţalobkyni pak podle obsahu spisu v řízení o dovolání náklady nevznikly. Tomu 



odpovídá výrok, ţe ţádnému z účastníků se náhrada nákladů dovolacího řízení nepřiznává. 

 Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.  

 

V Brně 25. února 2003  

 

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r. 

předseda senátu  

 

 

Zdroj: http://kraken.slv.cz 



Příloha č. 5 - Judikát Nejvyššího soudu České republiky 32 Odo 241/2005 

 

 

32 ODO 241/2005 

Datum rozhodnutí: 31.01.2007 

Dotčené předpisy:  

 

32 Odo 241/2005 

 

U S N E S E N Í 

 

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě sloţeném z předsedy JUDr. Zdeňka 

Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci ţalobce J. J., 

zastoupeného advokátem, proti ţalované Č. p. a.s., o zaplacení částky 219 924,80 Kč s 

příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24 Cm 134/2002, o dovolání 

ţalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2004 č. j. 9 Cmo 354/2004-

62, takto: 

 

I. Dovolání se odmítá.  

II. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. dubna 2004 č. j. 24 Cm 134/2002-41 

zamítl ţalobu se ţádostí, aby byla ţalovaná zavázána zaplatit ţalobci částku 219 924,80 Kč s 

příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně zjistil, ţe podle 

leasingové smlouvy, kterou ţalobce uzavřel se společností C. L., a.s., byl povinen uzavřít 

smlouvu o havarijním pojištění předmětu leasingu vozu Volkswagen GOLF a leasingovému 

pronajímateli předloţit doklad o vinkulaci pojistných plnění v jeho prospěch. Tuto svoji 

povinnost ţalobce splnil dne 23. 9. 1997 uzavřením pojistné smlouvy s ţalovanou, jejímţ 

předmětem bylo pojištění uvedeného motorového vozidla včetně případu jeho odcizení a 

současně poţádal o vinkulaci pojistných plnění ve prospěch ţalované. V této ţádosti se mimo 

jiné zavázal pojistnou smlouvu po dobu trvání leasingu nevypovědět. Dne 22. 9. 1998 byla 

uvedená pojistná smlouva nahrazena novou pojistnou smlouvou. Podáním ze dne 17. 1. 2000 



ţalobce uvedenou pojistnou smlouvu vypověděl. Soud prvního stupně nepřijal obranu 

ţalobce, ţe tato výpověď je neplatná, s ohledem na vázanost ţalovaného úkonem, který 

povaţuje za dohodu o vinkulaci pojistných plnění, v níţ se ţalobce zavázal nevypovědět 

pojistnou smlouvu po dobu platnosti leasingové smlouvy. Soud prvního stupně dospěl k 

závěru, ţe z této písemnosti je zřejmé, ţe se jedná o jednostranný úkon ţalobce, pouze o jeho 

závazek, nikoliv závazek ţalované, a nevyplývá z ní, ţe by bylo moţné tuto listinu povaţovat 

za součást pojistné smlouvy; tento závěr nelze dovodit ani z vlastní smlouvy, ani ze 

všeobecných pojistných podmínek, které jsou součástí této smlouvy. Soud prvního stupně 

posoudil věc tak, ţe pojistný vztah ţalobce a ţalované zanikl dnem 23. 9. 2000 uplynutím 

výpovědní lhůty, tedy ještě před tím, neţ došlo k pojistné události odcizení předmětného vozu 

v době od 26. 9. 2000 do 27. 9. 2000.  

 K odvolání ţalobce Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 8. prosince 2004 č. j. 9 

Cmo 354/2004-62 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů 

odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění učiněných soudem prvního 

stupně a k argumentaci ţalobce poukázal na to, ţe pojistný vztah mezi účastníky byl zaloţen 

pojistnou smlouvou uzavřenou dne 22. 9. 1998, ţádost o vinkulaci je však datována dnem 23. 

9. 1997, z obsahu této ţádosti je zřejmé, ţe předmětem poţadavku vyjádřeného uvedenou 

ţádostí byla vinkulace pojistných plnění podle pojistné smlouvy ze dne 23. 9. 1997, nikoliv 

smlouvy předmětné. Z toho důvodu pak jakákoliv úvaha o vlivu vinkulace plnění na jednání 

účastníků, úvaha o tom, zda výpověď pojistné smlouvy daná ţalobcem mohla či nemohla mít 

v souvislosti s uvedenou ţádostí o vinkulaci zamýšlené účinky, je nadbytečná. I kdyby byla 

správná argumentace ţalobce, a sice, ţe ţádost o vinkulaci se stala součástí pojistné smlouvy 

a zakládala závazky obou smluvních stran, netýkala se tato vinkulace předmětné pojistné 

smlouvy. V době pojistné události tedy neexistoval mezi účastníky řízení pojistný vztah, a 

proto nebyly prokázány podmínky vzniku práva ţalobce na vymáhané pojistné plnění. 

 Proti rozsudku odvolacího soudu podal ţalobce dovolání, v němţ uvedl, ţe napadený 

rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci [dovolací důvod podle § 241a odst. 

2 písm. b) o. s. ř.]. Zásadní právní význam napadeného rozsudku vyplývá podle jeho názoru z 

okolnosti, ţe leasingově-právní vztahy patří k nejčastěji se vyskytujícím právním vztahům a 

okruh osob, které by se mohly dostat do stejného postavení jako ţalobce, je značný, neboť 

jistá forma vinkulační doloţky je pravidlem. Pochybení odvolacího soudu spatřuje ţalobce v 

jeho nesprávné aplikaci ustanovení § 571 občanského zákoníku (dále jen ObčZ ) přijetím 

závěru, ţe se obsah listiny z 23. 9. 1997 označené jako Ţádost o vinkulaci pojistných plnění 

váţe výhradně k první pojistné smlouvě účastníků řízení. Za situace, kdy závazky z první 



smlouvy zanikly pouze v důsledku její kosmetické úpravy ve výši pojistné částky pro 

pojištění autorádia, resp. zakomponováním této úpravy do nové pojistné smlouvy, která 

původní smlouvu nahradila, aniţ by bylo pojištění na jediný okamţik přerušeno, nemá tato 

změna vliv na existenci závazků z oné listiny, neboť její nahrazení z nové pojistné smlouvy 

nikterak nevyplývá. Ţalobce proto zastává názor, ţe závazky obsaţené v této listině 

uzavřením nové smlouvy nezanikly a nadále platily i pro pojištění ţalobce u ţalované dle této 

nové pojistné smlouvy. Z toho vyplývá, ţe ţalobce podáním výpovědi dne 17. 1. 2000 

vykonal právo, které mu nesvědčilo v důsledku dvoustranné dohody o vzdání se tohoto práva 

ze dne 23. 9. 1997, nemohlo proto vyvolat ţádných právních účinků, zejména přivodit 

skončení jeho pojištění, které proto trvalo i v době vzniku pojistné události. Z toho důvodu má 

ţalobce nárok na pojistné plnění z tohoto pojištění. Ţalobce navrhl zrušení rozsudku 

odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. 

 Ţalovaná se k dovolání nevyjádřila. 

 Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. 

s. ř.) po zjištění, ţe dovolání bylo podáno včas oprávněnou osobou a obsahuje stanovené 

náleţitosti, dospěl k závěru, ţe dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuţ není tento 

mimořádný opravný prostředek přípustný. 

 Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí 

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. 

 Podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího 

soudu, jímţ bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, a podle § 237 odst. 

1 písm. b) o. s. ř. proti rozsudku, jímţ bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, 

kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak neţ v dřívějším rozsudku nebo 

usnesení proto, ţe byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí 

zrušil. O ţádný z uvedených případů se v posuzované věci nejedná. 

 Proti rozsudku odvolacího soudu, jímţ bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního 

stupně, je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za podmínky, ţe dovolání 

není přípustné podle písmena b) tohoto ustanovení a dovolací soud dospěje k závěru, ţe 

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. 

 Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní 

význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud 

nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována 

rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Předpokladem je, ţe řešení 



právní otázky mělo pro rozhodnutí o věci určující význam, tedy ţe nešlo jen o takovou právní 

otázku, na níţ rozsudek odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení věci zaloţen. 

 Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není zaloţena jiţ 

tím, ţe dovolatel tvrdí, ţe napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní 

stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliţe dovolací soud za pouţití 

hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, ţe 

napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam 

skutečně má. Teprve za situace, kdy dovolací soud shledá přípustnost dovolání pro zásadní 

právní význam napadeného rozsudku, můţe se zabývat uplatněnými dovolacími důvody. 

 Podstatou dovolacích námitek ţalobce je jeho názor, ţe listina označená jako Ţádost o 

vinkulaci pojistných plnění ze dne 23. 9. 1997, kterou ţalobce podepsal ve stejný den, kdy 

uzavřel první pojistnou smlouvu, je součástí také druhé pojistné smlouvy, která byla uzavřena 

rok poté, tj. 22. 9. 1998. Odlišný závěr odvolacího soudu je podle názoru postaven na 

nesprávné aplikaci § 571 ObčZ. 

 Podle § 571 odst. 1 ObčZ platí, ţe dohodne-li se věřitel s dluţníkem, ţe dosavadní 

závazek se nahrazuje závazkem novým, dosavadní závazek zaniká a dluţník je povinen plnit 

závazek nový. Podle odstavce 2 téhoţ ustanovení platí, ţe nahrazuje-li se závazek zřízený 

písemnou formou, musí být dohoda o zřízení nového závazku uzavřena písemně. Totéţ platí, 

je-li nahrazován promlčený závazek. Dohoda mezi věřitelem a dluţníkem, kterou se zřizuje 

nový závazek při současném zrušení jejich dosavadního závazku, se nazývá privativní novací 

a jejím podstatným znakem je právě zánik původního závazku při současném vzniku závazku 

nového. Tímto znakem se taková dohoda liší od kumulativní novace upravené v § 516 ObčZ, 

podle něhoţ dochází dohodou stran v rámci jejich trvajícího závazkového právního vztahu k 

zániku a nahrazení určitých jejich dosavadních vzájemných práv a povinností, takţe se mění 

pouze obsah původního závazku.  

 Závěr odvolacího soudu o zániku původního pojistného vztahu účastníků řízení a jeho 

nahrazení závazkem novým povaţuje Nejvyšší soud za správný, neboť zcela evidentně 

vyplývá z postupu, který ţalobce a ţalovaná při uzavírání pojistné smlouvy dne 22. 9. 1998 

zvolili. Ţalované jako pojistiteli a ţalobci jako pojištěnému nic nebránilo uzavřít k původní 

pojistné smlouvě dodatek, kterým by byly vymezeny změny obsahu původní pojistné 

smlouvy s tím, ţe pojistná smlouva ze dne 23. 9. 1997 by byla změněna pouze v těch částech, 

které by takový dodatek k pojistné smlouvě vymezil. Oba účastníci však tento postup 

nezvolili a uzavřeli smlouvu novou, v níţ byly sjednány všechny náleţitosti pojistné smlouvy 

znovu. Tato nová pojistná smlouva tedy nemohla obstát vedle původní pojistné smlouvy, a 



proto je závěr odvolacího soudu o jejím zániku a nahrazení smlouvou novou, správný. V 

důsledku této skutečnosti pak není v rozporu s hmotným právem závěr odvolacího soudu, ţe 

závazek obsaţený v ţádosti o vinkulaci ze dne 23. 9. 1997, se nestal součástí pojistné 

smlouvy ze dne 22. 9. 1998.  

 Z uvedeného vyplývá, ţe rozsudek odvolacího soudu není v rozporu s hmotným 

právem. Nejvyšší soud nedospěl ani k závěru, ţe by rozhodnutí odvolacího soudu mělo po 

právní stránce zásadní význam i z hlediska dalších kritérií vymezených v ustanovení § 237 

odst. 3 o. s. ř. Jednalo se o otázku zániku smlouvy na základě její výpovědi účastníkem 

smlouvy, takţe se odvolací soud zabýval a musel zabývat konkrétními smluvními 

podmínkami, coţ představuje vţdy otázku posouzení konkrétního případu. Jeho rozhodnutí 

nemůţe mít obecný dopad na případy obdobné povahy, přičemţ nejde o právní otázku, která 

by v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena, nejde ani o otázku rozdílně řešenou 

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem, takţe rozhodnutí nemá potřebný judikatorní 

přesah.  

 Napadený rozsudek odvolacího soudu tudíţ nemá z hlediska uplatněných dovolacích 

důvodů po právní stránce zásadní význam a není tedy proti němu dovolání přípustné ani podle 

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.  

 Nejvyšší soud České republiky proto dovolání ţalobce - aniţ by se mohl věcí dále 

zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. 

 O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 ve spojení 

s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., kdyţ ţalobce nebyl v dovolacím řízení 

úspěšný a ţalované ţádné náklady dovolacího řízení nevznikly. 

 Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 

 

V Brně 31. ledna 2007 

 

JUDr. Zdeněk Des, v.r. 

předseda senátu 

 

Zdroj: http://kraken.slv.cz 



Příloha č. 6 - Judikát Nejvyššího soudu České republiky 33 Cdo 2907/2000 

 

 

33 CDO 2907/2000 

Datum rozhodnutí: 28.02.2001 

Dotčené předpisy:  

 

33 Cdo 2907/2000 

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

 

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě sloţeném z předsedkyně JUDr. 

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Marty Škárové v právní věci 

ţalobkyně H. V. zastoupené advokátem, proti ţalované Č. p. a. s. o 388 968 Kč s 

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Mladé Boleslavi pod sp. zn. 7 C 330/99, o 

dovolání ţalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. září 2000 č. j. 30 Co 

328/2000 - 45, takto: 

 

I. Dovolání ţalobce se zamítá.  

II. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu dovolacího řízení. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 15. března 2000 č. j. 7 C 330/99 - 

29 uloţil ţalované zaplatit ţalobkyni částku 388 968 Kč s 21 % úrokem z prodlení od 7. 12. 

1996 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud vyšel ze zjištění, ţe manţel 

ţalobkyně uzavřel dne 13. 6. 1995 pojistnou smlouvu s ţalovanou o pojištění pro případ, smrti 

nebo doţití a oprávněnou osobou, která má nárok na pojistné plnění pro případ smrti byla 

ustavena ţalobkyně. Pojištěný - manţel ţalobkyně neodpověděl pravdivě /před svojí smrtí/ na 

písemné dotazy ţalované jako pojistitele, týkající se sjednávaného pojištění, jak ukládá ust. § 

793 odst. 1 obč. zák. Na základě této skutečnosti ţalovaná dopisem ze dne 21. 11. 1996 

odstoupila od předmětné pojistné smlouvy a vrátila ţalobkyni pojistné ve výši 16 032 Kč. 



Okresní soud dospěl k závěru, ţe ţalovaná odstoupila od smlouvy neúčinně, neboť není 

moţné odstoupit od pojistné smlouvy poté, kdy pojištěný zemřel. Odstoupení musí být 

učiněno vůči pojištěnému, nikoliv proti jeho právnímu nástupci. Ţalovaná v tomto případě 

měla moţnost odmítnout plnění z pojistné smlouvy podle ust. § 802 odst. 2 obč. zák., coţ 

neučinila a pokud by tak učinila dnes, byl by její nárok z tohoto titulu promlčen. S ohledem na 

tyto skutečnosti se soud jiţ nezabýval posuzováním zdravotního stavu zemřelého manţela 

ţalobkyně a učinil závěr, ţe ţalovaná je podle pojistné smlouvy povinna zaplatit ţalobkyni 

388 968 Kč, coţ je rozdíl mezi částkou 405 000 Kč, jakoţto pojistným plněním a částkou 16 

032 Kč, kterou jiţ ţalovaná ţalobkyní vyplatila.  

 K odvolání ţalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. září 2000 č. j. 30 Co 

328/2000 - 45 rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku o náhradě nákladů řízení, 

jinak rozsudek potvrdil a zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Krajský soud 

proti svému rozsudku připustil dovolání k posouzení otázky, zda pojistitel můţe účinně 

odstoupit dle ust. § 802 odst. 1 obč. zák. od pojistné smlouvy po pojistné události, jíţ je smrt 

pojištěného. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a ztotoţnil se i 

s jeho právními závěry, ţe od pojistné smlouvy lze odstoupit pouze v době trvání pojištění, 

zatímco po pojistné události, která svou povahou vylučuje důvodnost dalšího trvání pojištění a 

je důvodem jeho zániku, lze postupovat jen podle ust. § 802 odst. 2 obč. zák. - odmítnout 

plnění; je proto povinností ţalované poskytnout ţalobkyni pojistné plnění jako osobě, jíţ 

pojistnou událostí vzniklo právo na plnění podle ust. § 817 obč. zák. 

 Ţalovaná proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání, jehoţ přípustnost 

dovozuje z ust.§ 239 odst. 1 o. s. ř. Dovolatelka namítá, ţe ust. § 802 odst. 1 obč. zák. lze 

aplikovat v případě, ţe je toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy vědomé porušení 

povinností uvedených v ust. § 793 obč. zák. pojistitel zjistil, jiné podmínky pro uplatnění 

tohoto práva stanoveny nejsou, proto nelze právo odstoupit od smlouvy vázat pouze k osobě, 

která u pojistitele omyl o skutečnostech rozhodných pro uzavření smlouvy vyvolala. Pokud by 

tomu tak bylo, nebylo by pak moţné ani odmítnout plnění podle ust. § 802 odst. 2 obč. zák. 

Podle názoru ţalované umoţňuje ust. § 802 odst. 1 obč. zák. odstoupení od pojistné smlouvy i 

po pojistné události. Ţalovaná navrhla, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a 

věc vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení. 

 Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se 

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních 



právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle 

občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 - dále jen "o. s. ř."). 

 Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) zjistil, ţe dovolání je 

v dané věci přípustné (§ 236 odst. 1 o. s. ř.) podle § 239 odst. 1 o. s. ř ., neboť bylo podáno 

proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, jímţ bylo rozhodnutí soudu prvního stupně 

potvrzeno, a odvolací soud ve výroku rozhodnutí vyslovil přípustnost dovolání, protoţe jde o 

rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Dovolání bylo podáno včas, osobou 

oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), jednajícím zaměstnancem s 

právnickým vzděláním (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), splňuje formální i obsahové znaky předepsané 

ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. a vychází z dovolacího důvodu podle ust. § 241 odst. 3 písm. d) o.s.ř. 

 Dovolací soud přezkoumal napadený rozsudek Krajského soudu v Praze v souladu s 

ust. § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. a dospěl k závěru, ţe dovolání není důvodné.  

 Dovolacím důvodem, který ţalovaná uplatnila v dovolání, je nesprávné právní 

posouzení věci odvolacím soudem /§ 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř./. O nesprávné právní 

posouzení věci či určité právní otázky se jedná v případě, ţe odvolací soud na zjištěný 

skutkový stav aplikoval nesprávný právní předpis nebo správně pouţitý právní předpis 

nesprávně vyloţil, případně jej nesprávně aplikoval.  

 Předmětem dovolacího přezkumu byla otázka, zda pojistitel mohl v daném případě 

účinně odstoupit dle ust. § 802 odst. 1 obč. zák. od pojistné smlouvy po pojistné události, jímţ 

je smrt pojištěného. 

 Podle ust. § 802 odst. 1 obč. zák. můţe pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit při 

vědomém porušení povinností uvedených v ust. § 793 obč. zák., jestliţe při pravdivém a 

úplném odpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo můţe pojistitel 

uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil; jinak právo zanikne. 

 Podle ust. § 802 odst. 2 obč. zák. dozví-li se pojistitel aţ po pojistné události, ţe její 

příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl zjistit 

při sjednávání pojištění a která pro uzavření pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávněn 

plnění z pojistné smlouvy odmítnout; odmítnutím plnění pojištění zanikne. 

 Podle ust. § 793 obč. zák. kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu, je povinen 

odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného 

pojištění. To platí téţ, jde-li o změnu pojištění. 

 Právní názor odvolacího soudu, ţe odstoupit od pojistné smlouvy podle ust. § 802 

odst. 1 obč. zák. bylo moţno v daném případě jen před vznikem pojistné události a ţe podle 

ust. § 802 odst. 2 obč. zák. lze postupovat v případě, ţe pojistitel se dozví o důvodech 



uvedených v ust. § 793 obč. zák. aţ po pojistné události, je správný. Manţel ţalobkyně 

uzavřel dne 13. 6. 1995 pojistnou smlouvu s ţalovanou o pojištění pro případ smrti nebo 

doţití se dne 30. 6. 2010 /určeného ve smlouvě jako konec pojištění/, v níţ bylo mimo jiné 

sjednáno, ţe nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro ţivotní 

pojištění. V článku 12. Všeobecných pojistných podmínek pro ţivotní pojištění, schválených 

ministerstvem financí ČR dne 18. 10. 1993 č. j. 323/45062/1993, je uvedeno, ţe pojistnou 

událostí se v ţivotním pojištění rozumí smrt pojištěného nebo doţití se pojištěného dne 

uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění, resp. počátek výplaty důchodu nebo jiná 

skutečnost, uvedená ve smlouvě, přičemţ pojištění se týká pojistných událostí, které nastanou 

během trvání pojištění. Podle ust. § 803 odst. 3 obč. zák. nastala-li pojistná událost a důvod 

dalšího pojištění tím odpadl, náleţí pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němţ 

pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleţí pojistiteli i v těchto případech vţdy celé. 

V daném případě byla pojistnou událostí smrt pojištěného dne 23. 10. 1996. Tato pojistná 

událost svou povahou a s ohledem na výše uvedené vylučuje důvodnost dalšího trvání 

pojištění a je důvodem zániku pojistného vztahu mezi pojistitelem a pojištěným. Nastala-li 

tedy pojistná událost (smrt pojištěného), nemůţe jiţ pojistitel od smlouvy s ním uzavřené 

účinně odstoupit, neboť došlo k zániku pojistného vztahu. Podle ust. § 817 obč. zák. je-li 

dohodnuto, ţe pojistnou událostí je smrt pojištěného, můţe ten, kdo pojistnou smlouvu s 

pojistitelem uzavřel, určit osobu, které má pojistnou událostí vzniknout právo na plnění. V 

daném případě určil pojištěný v předmětné pojistné smlouvě osobu, jíţ toto právo na plnění 

vznikne, svoji manţelku /ţalobkyni/, které tak ze zákona vzniklo právo na plnění od ţalované. 

Pro případ, ţe pojistitel se aţ po pojistné události dozví, ţe její příčinou je skutečnost, kterou 

pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi pojištěného nemohl pojistitel zjistit při 

sjednávání pojištění a která pro uzavření pojistné smlouvy byla podstatná, upravuje pouze 

odmítnutí plnění (ust. § 802 odst. 2 obč. zák.). Z obsahu spisu však nevyplývá, ţe by ţalovaná 

účinně z uvedených důvodů plnění vůči ţalobkyni odmítla. Odvolací soud tedy dospěl ke 

správnému závěru, ţe je povinností ţalované poskytnout plnění ţalobkyni jako osobě, jíţ 

pojistnou událostí smrtí manţela - pojištěného vzniklo podle ust. § 817 obč. zák. právo na 

plnění, kdyţ ji pojištěný v pojistné smlouvě určil jako osobu, jíţ má pojistnou událostí - jeho 

smrtí vzniknout právo na plnění ve výši sjednané v pojistné smlouvě. 

 Podle ust. § 242 odst. 3 o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z 

důvodů uplatněných v dovolání. Z této zásady vázanosti uţitými dovolacími důvody 

představují výjimku vady řízení podle ust. § 237 odst. 1 o. s. ř., a je-li dovolání přípustné, i 

jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, ke kterým 



dovolací soud přihlédne z úřední povinnosti bez ohledu na to, zda byly v dovolání uplatněny 

/§ 241 odst. 3 písm. b) o. s. ř./. Tyto vady řízení dovolatelka nenamítá a ani z obsahu spisu se 

nepodávají.  

 Dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. není v dané věci naplněn, a proto 

bylo dovolání podle § 243b odst. 1 o. s. ř. zamítnuto. 

 O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř v 

návaznosti na ust. § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř. Ţalovaná neměla v 

dovolacím řízení úspěch a ţalobkyni, podle obsahu spisu, v řízení o dovolání náklady, na 

jejichţ náhradu by měla právo, nevznikly. 

 Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek. 

 

V Brně 28. února 2001 

 

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á , v.r.  

předsedkyně senátu 

 

Za správnost vyhotovení: 

Naděţda Solařová 

 

 

Zdroj: http://kraken.slv.cz 
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32 Odo 442/2003  

 

ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 

 

 Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě sloţeném z předsedkyně JUDr. 

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci 

ţalobce V. S., zastoupeného, advokátem, proti ţalované Č. P., a.s., č. h. Č., zastoupené , 

advokátem, o 300 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. 

zn. 6 C 115/98, o dovolání ţalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 

22. ledna 2003 č. j. 24 Co 705/2002-259, takto: 

 

I. Dovolání se zamítá. 

II. Ţalobce je povinen zaplatit ţalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 18 075 Kč do 3 

dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám, advokáta. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Poté, co Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 30. října 2000 č. j. 29 Cdo 

2249/99-84 zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. června 1999 č. j. 22 

Co 166/99-68 a rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 18. ledna 1999 č. j. 6 C 

115/98-53 a věc vrátil Okresnímu soudu v Pardubicích k dalšímu řízení, Okresní soud v 

Pardubicích rozsudkem ze dne 3. září 2002, č. j. 6 C 115/98 237 (poté, co jeho předchozí 

rozsudek ze dne 11. prosince 2001, č. j. 6 C 115/98 195, kterým uloţil ţalované povinnost 

zaplatit ţalobci částku 300 000 Kč s 18 % úrokem z prodlení od 28. 5. 1998 do zaplacení a 



náklady řízení, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. dubna 

2002 č. j. 24 Co 207/2002 211), ţalobu na zaplacení 300 000 Kč s úroky z prodlení zamítl a 

rozhodl o úhradě nákladů řízení. Okresní soud se v dalším řízení řídil právním názorem 

Nejvyššího soudu České republiky, podle něhoţ se pro případ, ţe pojistitel (v daném případě 

ţalovaná) dozví o důvodech uvedených v § 793 obč. zák. aţ po pojistné události, aplikuje 

ustanovení § 802 odst. 2 obč. zák. (odmítnutí plnění z pojistné smlouvy); z povahy závazku 

pojištění pro případ smrti vyplývá, ţe nastala-li pojistná událost, nemůţe pojistitel jiţ od 

smlouvy odstoupit, můţe pouze ve smyslu § 802 odst. 2 obč. zák. odmítnout plnění osobě (v 

daném případě ţalobci), které pojistnou událostí vzniklo právo na plnění ve smyslu § 817 obč. 

zák. Soud vyšel ze skutkových zjištění, ţe pojištěná nepravdivě odpověděla na poloţené 

dotazy pojistitele (ţalované) ohledně svého zdravotního stavu (zamlčení závaţného renálního 

onemocnění, poruchy ledvin a stavu pracovní neschopnosti) a ţe ţalovaná se o této 

skutečnosti dozvěděla aţ po pojistné události a při pravdivém zodpovězení dotazů ohledně 

zdravotního stavu a pracovní neschopnosti zájemkyně o pojištění by pojistnou smlouvu pro 

případ smrti nebo doţití s pojištěnou dne 15. 7. 1997 neuzavřela, a dále ze zjištění, ţe 

skutečnost, kterou ţalovaná nemohla pro vědomě nepravdivé a neúplné odpovědi pojištěné 

zjistit, byla pro uzavření pojistné smlouvy pro případ smrti nebo doţití nejen podstatná, ale 

byla zároveň příčinou pojistné události smrti pojištěné L. T., kdyţ pojištěná zemřela v 

důsledku komplikací léčby z její základní choroby poruchy ledvin. O skutečnostech, které 

zakládaly právo na odmítnutí plnění, se ţalovaná dozvěděla ze zprávy ošetřujícího lékaře L. 

T. MUDr. M. S. ze dne 19. 1. 1998, doručené ji 23. 1. 1998. Okresní soud vázán závazným 

právním názorem krajského soudu z předešlého řízení učinil závěr, ţe odmítnutí plnění z 

pojistné smlouvy po pojistné události předpokládá vědomost pojistitele o skutečnostech 

odůvodňujících odmítnutí plnění a ţe tímto okamţikem je oprávněn pojistitel odmítnutí plnění 

poprvé uplatnit, přičemţ zároveň začíná běţet promlčecí doba pro uplatnění tohoto práva. 

Soud neakceptoval názor ţalobce, ţe právo odmítnout plnění vzniká pojistiteli jiţ v okamţiku, 

kdy se dozví o pojistné události, v daném případě 15. 12. 1997 - v den, kdy se ţalovaná 

dozvěděla o úmrtí pojištěné (14. 9. 1997). Soud uzavřel, ţe byly splněny podmínky pro 

postup ţalované podle § 802 odst. 2 obč. zák., a protoţe se ţalovaná o skutečnostech 

uvedených v § 802 odst. 2 obč. zák. dozvěděla aţ 23. 1. 1998, odmítla plnění včas, učinila-li 

tak dopisem ze dne 23. 11. 2000 doručeným právnímu zástupci ţalobce dne 15. 1. 2001. 

Protoţe odmítnutím plnění pojištění zaniklo, návrh ţalobce na zaplacení ţalované částky soud 

prvního stupně jako nedůvodný zamítl. 



 Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 22. ledna 2003 č. j. 24 Co 

705/2002-259 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé a rozhodl o 

náhradě nákladů řízení. Ztotoţnil se jak se skutkovými závěry, tak s právními závěry soudu 

prvního stupně, a uzavřel, ţe ţalovaná jednostranný hmotněprávní úkon spočívající v 

odmítnutí pojistného plnění vůči ţalobci učinila v předepsané písemné formě (§ 791 odst. 1 

obč. zák.), důvodně (ve smyslu § 802 odst. 2 obč. zák.) a včas, kdyţ o skutečnostech 

zakládajících právo odmítnout plnění se dozvěděla dne 23. 1. 1998, kdy jí byla doručena 

zpráva ošetřujícího lékaře L. T. MUDr. M. S. ze dne 19. 1. 1998, tudíţ od 23. 1. 1998 počala 

běţet ţalované tříletá promlčecí doba pro uplatnění práva odmítnout pojistné plnění, a 

uplatnila-li ţalovaná toto své právo u soudu při soudním roku 28. 11. 2000, její právo na 

odmítnutí pojistného plnění se nepromlčelo. Odvolací soud se ztotoţnil i se závěrem soudu 

prvního stupně, ţe odmítnutím pojistného plnění pojištění zaniklo, a proto nárok uplatněný 

ţalobcem není důvodný. 

 Proti rozsudku odvolacího soudu podal ţalobce dovolání, které odůvodnil nesprávným 

právním posouzením věci, zejména v posouzení otázky počátku běhu promlčecí doby u práva 

na odmítnutí pojistného plnění. Poukazuje, ţe poškozená zemřela 14. 9. 1997, tento den je 

dnem vzniku pojistné události a objektivní tříletá promlčecí doba pro uplatnění práva na 

odmítnutí pojistného plnění počala běţet dnem, kdy se ţalovaná dozvěděla o této pojistné 

události, coţ bylo dne 15. 12. 1997. Ţalovaná mohla proto odmítnout plnění jen do 15. 12. 

2000. Učinila-li tak aţ dnem 15. 1. 2001, bylo toto její právo jiţ promlčeno. Nesouhlasí s 

oběma soudy, ţe počátek promlčecí doby začíná dnem, kdy se ţalovaná dozvěděla o 

důvodech ve smyslu § 802 odst. 2 obč. zák. rozhodných pro uplatnění práva odmítnout 

pojistné plnění, neboť běh promlčecí doby počíná vţdy ode dne, kdy objektivně mohlo být 

toto právo uplatněno, přičemţ jediným objektivním počátkem lhůty je den, kdy se ţalovaná 

dozvěděla o pojistné události smrti pojištěné. Namítá, ţe počátek běhu promlčecí doby pro 

odmítnutí plnění z pojistné smlouvy nemůţe být vázán na subjektivní - nijak konkrétně 

ohraničenou - dobu, v níţe si pojistitel (ţalovaná) můţe zjišťovat skutečnosti rozhodné pro 

případné odmítnutí plnění z pojistné smlouvy. Navrhl, aby rozsudky soudů prvního stupně i 

odvolacího byly zrušeny a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.  

 Ţalovaná ve vyjádření k dovolaní ţalobce, zejména k jeho námitkám k právnímu 

posouzení počátku běhu promlčecí doby, poukazuje na § 797 odst. 2 obč. zák., podle něhoţ 

pojistnou událostí je skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit, tedy 

poskytnout pojistné plnění, zatímco den, kdy se ţalovaná dozvěděla o úmrtí pojištěné, který 

ţalobce povaţuje za počátek běhu promlčecí doby pro uplatnění práva odmítnout pojistné 



plnění, je pouze dnem tzv. škodné události. Pojistitel musí nejprve z provedeného šetření ve 

smyslu § 797 obč. zák. zjistit, zda se jedná o pojistnou událost a následně posuzovat, zda je 

dán předpoklad pro pojistné plnění či nikoliv. Ţalovaná je přesvědčena, ţe počátek běhu 

promlčecí doby pro odmítnutí pojistného plnění je dán vědomostí pojistitele po pojistné 

události o skutečnostech uvedených v § 802 odst. 2 obč. zák., proto posouzení otázky počátku 

běhu promlčecí doby v dané věci povaţuje za správné. Námitku ţalobce, ţe zjišťování 

skutečností ve smyslu § 802 odst. 2 obč. zák. nemůţe záviset na subjektivní míře snahy 

pojistitele opatřit si potřebné informace, vyvrací ţalovaná poukazem na § 797 odst. 3 obč. 

zák., podle něhoţ musí být šetření ke zjištění rozsahu povinnosti plnění pojistitelem 

provedeno bez zbytečného odkladu. Není proto důvodné tvrzení ţalobce, ţe doba šetření 

můţe být pojistitelem bez omezení protahována. Skončení šetření v dané věci dne 23. 1. 1998 

ode dne zjištění úmrtí pojištěné (15. 12. 1997) splňuje předpoklady ustanovení § 797 odst. 3 

obč. zák. provedení šetření bez zbytečného odkladu. Ţalovaná navrhla zamítnutí dovolání, 

neboť povaţuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné. Zároveň připomněla usnesení 

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 1. 2003 o změně obchodního názvu ţalované na 

Č. P., a.s., č. h. Č. 

 Dovolání je v dané věci přípustné (§ 236 odst. 1 občanského soudní řádu - dále jen o. 

s. ř. ), neboť bylo podáno proti pravomocnému výroku rozsudku odvolacího soudu, jímţ byl 

potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé 

jinak neţ v dřívějším rozsudku, protoţe byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který 

dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř.]. Dovolání splňuje formální i 

obsahové znaky předepsané ustanovením § 241a odst. 1 o. s. ř., bylo podáno včas, osobou 

oprávněnou (ţalobcem), řádně zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.) a 

vychází z dovolacího důvodů uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. 

 Dovolací soud přezkoumal napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové v 

souladu s § 242 odst. 1 a 3 o. s . ř. a dospěl k závěru, ţe dovolání není důvodné.  

 Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. je 

pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy případ, kdy byl skutkový 

stav posouzen podle jiného právního předpisu, neţ který měl být správně pouţit, nebo byl-li 

sice aplikován správně určený právní předpis, ale soud jej nesprávně interpretoval (vyloţil 

nesprávně podmínky obecně vyjádřené v hypotéze právní normy a v důsledku toho nesprávně 

aplikoval vlastní pravidlo, stanovené dispozicí právní normy). 



 Nesprávné právní posouzení věci je způsobilým dovolacím důvodem jen tehdy, 

jestliţe právě na něm napadené rozhodnutí spočívalo, jinými slovy bylo-li rozhodující pro 

výrok rozhodnutí odvolacího soudu. 

 V dané věci odvolací soud aplikoval ustanovení §§ 100, 101 a 802 odst. 2 obč. zák. 

 Podle § 802 odst. 2 obč. zák. dozví-li se pojistitel aţ po pojistné události, ţe její 

příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl zjistit 

při sjednávání pojištění a která pro uzavření pojistné smlouvy byla podstatná, je oprávněn 

plnění z pojistné smlouvy odmítnout; odmítnutím plnění pojištění zanikne. 

 Podle § 100 odst. 1 obč. zák. se právo promlčí, jestliţe nebylo vykonáno v době v 

tomto zákoně stanovené (§ 101 aţ 110). 

 Podle § 101 obč. zák. je promlčecí doba tříletá a běţí ode dne, kdy právo mohlo být 

vykonáno poprvé.  

 Odvolací soud správně uzavřel, ţe z hypotézy právní normy § 802 odst. 2 obč. zák., 

upravující právo pojistitele odmítnout pojistné plnění, vyplývá, ţe předpokladem důvodného 

uplatnění uvedeného práva je okolnost, ţe pojistitel se dozvěděl o určitých zákonem 

předvídaných skutečnostech poté, co jiţ nastala pojistná událost. Je-li tedy vznik práva 

odmítnout pojistné plnění podmiňován okolností, ţe se pojistitel po pojistné události dozví o 

určitých okolnostech, pak uvedené právo můţe být objektivně posuzováno a vykonáno 

nejdříve - poprvé - aţ dnem, kdy se pojistitel dozví o skutečnostech toto právo zakládajících. 

Odvolací soud na podporu svého závěru správně uvedl, ţe pokud by se pojistitel o 

skutečnostech odůvodňujících odmítnutí pojistného plnění vůbec nedozvěděl, oprávnění 

odmítnout plnění by vůbec nevzniklo. Jestliţe by běh promlčecí doby pro uplatnění práva 

odmítnout pojistné plnění měl začít běţet uţ ode dne následujícího, kdy se pojistitel dozvěděl 

o úmrtí pojištěné, jak se domnívá dovolatel, pak by promlčecí doba k uplatnění práva počala 

běţet ještě přede dnem, kdy toto právo (na odmítnutí pojistného plnění) vůbec vzniklo. 

Samotná vědomost o úmrtí pojištěnce nesplňuje předpoklady pro uplatnění práva na odmítnutí 

pojistného plnění poţadované ustanovením § 802 odst. 2 obč. zák. Odvolacímu soudu tedy 

nelze vytknout nesprávné právní posouzení, jestliţe ve shodě se soudem prvního stupně 

uzavřel, ţe právo odmítnout pojistné plnění se promlčuje v tříleté promlčecí době, která počne 

běţet dnem, kdy se pojistitel po pojistné události dozví, ţe její příčinou je skutečnost, kterou 

pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi zájemce o pojištění (poté pojištěného) nemohl 

zjistit při sjednávání pojištění a která pro uzavření pojistné smlouvy byla podstatná. 

 Tvrdí-li dovolatel, ţe promlčecí doba pro uplatnění práva ţalované na odmítnutí 

pojistného plnění uplynula nejpozději dnem 15. 12. 2000, pak je třeba konstatovat, ţe 



ţalovaná uplatnila uvedené právo ještě před 15. 12. 2000. Ze soudního spisu (č. l. 121) 

vyplývá, ţe ţalovaná dopisem ze dne 23. 11. 2000 učinila jednostranný právní úkon vůči 

ţalobci - odmítnutí plnění z pojistné smlouvy uzavřené dne 15. 7. 1997 s L. T. pro případ 

smrti nebo doţití. Ţalobce si tento dopis v úloţní době na poště nevyzvedl a dne 13. 12. 2000 

byl vrácen ţalované (v té době pod názvem I. P., a. s.). Podle § 45 odst. 1 obč. zák. působí 

projev vůle vůči nepřítomné osobě od okamţiku, kdy jí dojde. Z povahy adresovaných 

právních úkonů vyplývá, ţe ke své perfekci (vzniku) vyţadují, aby byly seznatelné těmi 

osobami, kterým jsou určeny (uplatňuje se tzv. teorie dojití). Nedošel-li projev vůle 

jednajícího do sféry adresáta, právní úkon není perfektní. Projev vůle dojde adresátovi, 

jakmile se dostane do sféry jeho dispozice, tzn. v okamţiku, kdy adresát nabude objektivní 

moţnost seznámit se s obsahem projevu vůle. Dojití projevu vůle do sféry adresáta dovršuje 

proces vzniku jednostranného právního úkonu. Z pouţití teorie dojití vyplývá i závěr, ţe od 

okamţiku dojití projevu vůle do sféry adresáta je právní úkon pro jednající subjekt závazný a 

nelze jej jednostranně odvolat. Není přitom nezbytné, aby se adresát seznámil s obsahem 

právního úkonu, dostačuje, ţe měl objektivně moţnost seznat jeho obsah (srov. Občanský 

zákoník komentář, Jehlička, Švestka, Škárová a kol., 8. vydání r. 2003, C.H.Beck Praha, str. 

232). Jestliţe v posuzované věci byla zásilka s odmítnutím pojistného plnění adresovaná 

ţalobci do místa bydliště uloţena na poště a ţalobce byl o uloţení uvědoměn oznámením, 

právní účinky odmítnutí pojistného plnění nastaly vhozením oznámení o uloţení zásilky do 

poštovní schránky ţalobce, coţ bylo před 15. 12. 2000, kdyţ ţalobcem nevyzvednutá zásilka 

se vrátila ţalované dne 13. 12. 2000.  

 Ze shora uvedeného vyplývá, ţe rozsudek odvolacího soudu je z hlediska dovolacího 

důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. správný.  

 Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z důvodů 

uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne téţ k vadám 

uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakoţ i k jiným vadám 

řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i kdyţ nebyly v dovolání 

uplatněny. Nebylo zjištěno, ţe by rozsudek odvolacího soudu byl postiţen takovými vadami a 

uplatněný dovolací důvod nebyl naplněn, proto Nejvyšší soud České republiky, aniţ nařídil 

jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.), dovolání ţalobce podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl. 

 O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 

151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má ţalovaná právo na 

náhradu účelně vynaloţených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně 

vynaloţeným nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení 300 000 



Kč) ve výši 18 000 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 

10 odst. 3, § 16, a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny 

za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v 

občanském soudním řízení (advokátní tarif)/ a z paušální částky náhrady hotových výdajů 

advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Ve smyslu § 149 odst. 1 o. s. ř. 

soud uloţil ţalobci, aby náhradu nákladů řízení v celkové výši 18 075 Kč zaplatil ţalované k 

rukám advokáta, který ji v tomto řízení zastupoval. 

 Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný. 

 Nesplní-li povinný co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, můţe oprávněná navrhnout 

výkon rozhodnutí. 

 

V Brně 15. ledna 2004 

 

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r. 

předsedkyně senátu 

 

 

Zdroj: http://kraken.slv.cz 



Příloha č. 8 - Všeobecné, zvláštní a dodatkové pojistné podmínky univerzální ţivotního 

            pojištění PERPEKTIVA pojišťovny Kooperativa



 

 



 

 



 



 

Příloha č. 9 - Všeobecné, zvláštní a doplňkové pojistné podmínky ţivotního pojištění 

   DIAMANT České pojišťovna



 

 



 

 



 

 



 



 

Příloha č. 10 - Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky investičního ţivotního pojištění 

       FUTURE pojišťovny Generali



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Příloha č. 11 – Všeobecná výpověď 

 

 

Adresa pojišťovny 

 

 

Věc: Výpověď od smlouvy č. 75598593   

 

Já, níţe podepsaná, Veronika Číţková, narozena 18. 7. 1986, ţádám tímto o zrušení 

pojistné smlouvy  č. 75598593 k nejbliţšímu moţnému datu, nejpozději však k 10. 6. 2011. 

 

Výši odkupného znám a souhlasím s ním. Odkupné prosím zašlete na účet 

č…………………..s variabilním symbolem mého rodného čísla. 

 

 

 

 

V Olomouci, dne 30. 3. 2011    ……………………….. 

        podpis 

        

Adresa pojištěné 

 


