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Rozhodnutí o námitkách
Finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi“),
rozhodl v řízení zahájeném dne 16. 10. 2017 podle § 8 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi
na návrh Navrhovatele proti Instituci, vedeném podle tohoto zákona a zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci zaplacení částky 29.109 Kč
s příslušenstvím z pojistné smlouvy č. …, takto:
I.

Námitky navrhovatele, …, doručené finančnímu arbitrovi dne 15. 10. 2018, č. j.
FA/SR/ZP/1068/2017-17, se zamítají a nález finančního arbitra ze dne 3. 10. 2018,
č. j. FA/SR/ZP/1068/2017-16, se podle § 16 odst. 2 zákona o finančním arbitrovi
potvrzuje.

II.

Námitky instituce, Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, se sídlem
Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, doručené finančnímu arbitrovi
dne 15. 10. 2018, č. j. FA/SR/ZP/1068/2017-19 se zamítají a nález finančního
arbitra ze dne 3. 10. 2018, č. j. FA/SR/ZP/1068/2017-16, se podle § 16 odst. 2
zákona o finančním arbitrovi potvrzuje.
Odůvodnění:

1. Řízení o návrhu
Navrhovatel se domáhá vydání bezdůvodného obohacení z neplatné pojistné smlouvy
o životním pojištění, kterou uzavřel s Institucí, protože Instituce nepřevzala pojistné riziko a
pojistná smlouva je v rozporu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pojišťovnictví“), a odporuje smyslu a účelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání
na kapitálovém trhu“). Navrhovatel neplatnost pojistné smlouvy dovozuje i z toho, že
Instituce neměla právní způsobilost uzavřít smlouvu, která nebyla pojistnou smlouvou.
Finanční arbitr rozhodl ve sporu mezi Navrhovatelem a Institucí nálezem ze dne 3. 10. 2018,
č. j. FA/SR/ZP/1068/2017-16 (dále jen „Nález“).
Finanční arbitr zjistil, že Navrhovatel dne 27. 11. 2007 podepsal návrh na uzavření pojistné
smlouvy o životním pojištění – Generali Life s počátkem pojištění od 1. 12. 2007 (dále jen



„Návrh na uzavření pojistné smlouvy“), který Instituce akceptovala jako pojistnou smlouvu
č. … (dále jen „Pojistná smlouva“).
Finanční arbitr nezjistil, že by se nedílnou součástí Pojistné smlouvy nestaly všeobecné
pojistné podmínky pro soukromé pojištění osob (VPP POS 2005/1); (dále jen „Všeobecné
pojistné podmínky“) a zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění Generali Life (ZPP GL
2005/01); (dále jen „Zvláštní pojistné podmínky“), protože Návrh na uzavření pojistné
smlouvy obsahuje Navrhovatelem podepsané prohlášení: „Potvrzuji, že jsem převzal/a a
před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen/a se zněním všeobecných pojistných
podmínek pro soukromé pojištění osob VPP POS 2005/01, zvláštních pojistných podmínek
pro životní pojištění ZPP GL 2005/01…“.
Finanční arbitr nejprve posoudil námitku promlčení, kterou v řízení vznesla Instituce, a
dovodil, že promlčeny jsou nároky Navrhovatele z doby před 16. 10. 2014, tedy 3 roky před
podáním návrhu na zahájení řízení.
Finanční arbitr následně dovodil, že Pojistná smlouva je neplatná v ujednání o strhávání
rizikového pojistného na smrt a že toto ujednání je oddělitelné od ostatních částí Pojistné
smlouvy. Jelikož si Instituce bez platného právního důvodu strhla rizikové pojistné na smrt,
uložil finanční arbitr Instituci povinnost takto stržené rizikové pojistné vydat jako bezdůvodné
obohacení.
Při rozhodování o výši bezdůvodného obohacení, které je Instituce povinna vydat
Navrhovateli z titulu neplatného ujednání Pojistné smlouvy, nemohl finanční arbitr v souladu
s výše uvedeným přiznat Navrhovateli celou částku strženého rizikového pojistného,
a Instituci uložil povinnost zaplatit Navrhovateli částku ve výši 6,90 Kč, která odpovídá
rizikovému pojistnému strženému v nepromlčeném období, tedy po datu 16. 10. 2014.
Finanční arbitr musel současně Instituci uložit sankci podle § 17a zákona o finančním
arbitrovi, a to ve výši 15.000 Kč.
3. Námitky Navrhovatele
Navrhovatel považuje část Nálezu o námitce promlčení za zmatečnou, protože z ní finanční
arbitr nedovozuje žádné právní závěry.
Navrhovatel argumentuje, že finanční arbitr dovodil, že Pojistná smlouva je platná, takže mu
není jasné, jak mohl finanční arbitr dovodit prokazatelnou vědomost Navrhovatele o důvodu
neplatnosti Pojistné smlouvy. Navrhovatel argumentuje, že pokud zde není podle názoru
finančního arbitra důvod neplatnosti, tak o něm Navrhovatel nemohl vědět.
Navrhovatel nesouhlasí se závěrem finančního arbitra, že Instituce Navrhovateli „strhávala“
rizikové pojistné. Instituce Navrhovateli nestrhává žádné rizikové pojistné, Instituce podle
pojistných podmínek snižuje o rizikové pojistné hodnotu podílových jednotek. Termín
„strhávání rizikového pojistného Navrhovateli“, naznačuje, že o tyto poplatky je snižován
majetek Navrhovatele. Takový přístup je však v rozporu se skutečností, že o rizikové pojistné
je snižována hodnota pojištění, která majetkem Navrhovatele není a ani být majetkem
nemůže, neboť hodnota čehokoliv nemůže být předmětem občanskoprávního vztahu.
Navrhovatel tvrdí, že v Pojistné smlouvě nikde není sjednán závazek platit rizikové pojistné.
Navrhovatel argumentuje, že ujednání o rizikovém pojistném jsou pouhou součástí
mechanismu formování hodnoty pojištění, pomocí níž Instituce stanovuje výši pojistného
plnění. V případě neplatnosti takových ustanovení tak nemůže vzniknout nárok Navrhovatele
na jejich vrácení. Neoprávněné snižování hodnoty pojištění o neplatné a nesjednané
poplatky vede k nesprávné kalkulaci výše hodnoty pojištění a v důsledku toho k nesprávné
kalkulaci jakéhokoliv plnění z Pojistné smlouvy. Až teprve v případě vyplacení nesprávně
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vypočítaného pojistného plnění či odkupného poté, co nastane pojistná událost či je smlouva
ukončena, začne plynout promlčecí doba, neboť teprve právo na pojistné plnění či právo
na výplatu odkupného je majetkovým právem, které podléhá promlčení. V okamžiku snížení
hodnoty pojištění o neoprávněně účtovávané poplatky či rizikové pojistné tak nemůže
Navrhovateli začít běžet promlčecí lhůta k vydání bezdůvodného obohacení, protože
Navrhovatel nemá v tomto okamžiku vůči Instituci žádný nárok.
4. Vyjádření Instituce k námitkám Navrhovatele
Instituce napadený Nález pokládá v části vztahující se k promlčení a posouzení Pojistné
smlouvy (vyjma výroků vážících se k neplatnému ujednání rizikového pojistného a uložení
sankce Instituci) za věcně správný a řádně odůvodněný, když finanční arbitr postupoval
v souladu se zásadou procesní ekonomie, skutkový stav zjistil v takovém rozsahu, jaký byl
potřebný pro vypořádání se s argumenty Navrhovatele a se vznesenou námitkou promlčení
a danou věc také správně právně posoudil.
5. Námitky Instituce
Instituce navrhuje, aby finanční arbitr výrok I. Nálezu změnil tak, že návrh Navrhovatele se
zamítá a výrok III. Nálezu se ruší.
Instituce namítá, že poskytla a stále poskytuje jasně definovanou službu/plnění (ujednaná
výplata - pojistná částka při smrti pojištěného). Za tuto službu/plnění jí přísluší úplata. Tržně
obvyklou výši úplaty za pojištění smrti lze při vynaložení relativně malého úsilí snadno zjistit.
Instituce v tomto případě poskytovala a stále poskytuje sjednané pojistné krytí, které má
zcela zřejmě svoji tržně obvyklou hodnotu, kterou lze celkem snadno vyčíslit a odvodit
jednoduchými výpočty z veřejně dostupných zdrojů jako součin míry úmrtnosti v daném věku
a plnění v tomto věku, zanedbává-li se pojistná antiselekce, se kterou musí pojišťovny
pracovat.
Instituce argumentuje, že protože se úmrtnostní míry v čase mění, nelze konkrétní výši
rizikového pojistného dopředu při sjednání pojistné smlouvy vyčíslit jednou konkrétní
přesnou částkou pojistného, ani konkrétním vektorem přesných numerických hodnot
pojistného. Z tohoto důvodu ujednala Instituce v pojistných podmínkách naprosto přesně
algoritmus, podle kterého se rizikové pojistné vypočte.
Instituce dovozuje, že rizikové pojistné bylo v Pojistné smlouvě dostatečně určitě
a srozumitelně ujednáno, když bylo mezi stranami dohodnuto nejen jeho pravidelné hrazení,
ale i způsob jeho výpočtu.
Instituce argumentuje, že přesné vyčíslení rizikového pojistného pro případ smrti není
povinnou součástí pojistné smlouvy, když taková povinnost nevyplývá z žádného v době
uzavření Pojistné smlouvy účinného právního předpisu.
Instituce namítá, že Navrhovatel měl rovněž kdykoliv možnost se dotázat, jaká konkrétní
částka se bude strhávat a z jakých parametrů ji lze vypočítat. Tuto možnost Navrhovatel
nevyužil, a lze se tedy domnívat, že mu výše rizikového pojistného byla jasná.
Instituce argumentuje, že Pojistná smlouva je smlouvou úplatnou, když úplatnost je jedním
z jejích základních znaků, která je obecně známa a smluvní strany to ani jakkoliv nesporují.
Instituce poskytovala po celou dobu trvání pojištění pojistné krytí, v případě pojistné události
by vyplatila částku 2.000 Kč a dále aktuální kapitálovou hodnotu platnou k datu nahlášení
pojistné události, a proto jí oprávněně náleží úplata (pojistné). Přesto finanční arbitr posoudil
z úřední povinnosti tuto část smlouvy jako absolutně neplatnou, když není zřejmé, o jaké
ustanovení právních předpisů své závěry opírá.
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Instituce odkazuje, že povinnou náležitostí smlouvy podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“) je pouze výše pojistného, jeho splatnost a
údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové. Právní předpisy nepožadují
výslovné ujednání smluvních stran o výši rizikové pojistného pro případ smrti v Pojistné
smlouvě.
6. Vyjádření Navrhovatele k námitkám Instituce
Navrhovatel finančnímu arbitrovi sdělil, že se k námitkám Instituce nebude vyjadřovat.
7. Řízení o námitkách
7.1

Subjektivní a objektivní promlčecí doba

Finanční arbitr dovodil, že subjektivní promlčecí doba začala běžet nejpozději 26. 6. 2017,
kdy Navrhovatel zaslal Instituci výzvu k vydání bezdůvodného obohacení z Pojistné smlouvy.
V této výzvě Navrhovatel namítá neplatnost Pojistné smlouvy pro nesjednání pojištění.
Finanční arbitr nemá za prokázaný dřívější okamžik, ve kterém by Navrhovatel zjistil nyní
namítaný důvod neplatnosti Pojistné smlouvy. Finanční arbitr tedy v Nálezu postupoval
správně, když jako datum počátku subjektivní promlčecí doby posoudil okamžik, kdy se
nejpozději Navrhovatel prokazatelně dozvěděl o údajném nesjednání pojištění.
Protože podle § 103 starého občanského zákoníku platí, že „[b]ylo-li dohodnuto plnění
ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti.
Stane-li se pro nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet
promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky“, a současně z judikatury Nejvyššího
soudu vyplývá, že „[v]e vzájemném vztahu subjektivní a objektivní promlčecí doby se právo
promlčí uplynutím jedné z nich i tehdy, běží-li ještě druhá promlčecí doba“ (viz např.
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3977/2007), posuzoval
finanční arbitr promlčení každé jednotlivé srážky v objektivní tříleté lhůtě. Převedeno na nyní
posuzovaný případ to znamená, že všechny srážky provedené před 16. 10. 2014 (tedy více
než 3 roky před zahájením řízení před finančním arbitrem), jsou promlčeny.
Finanční arbitr uzavírá, že v Nálezu správně posoudil promlčení nároku na vrácení
rizikového pojistného, které si Instituce strhla více než 3 roky před zahájením řízení před
finančním arbitrem.
7.2

K neplatnosti rizikového pojistného na smrt a k úplatnosti Pojistné smlouvy

Finanční arbitr nevyložil ani nedovodil, že rizikové pojistné musí být vyjádřeny přesnou
částkou, ale vyložil, že s přihlédnutím k zákonnému požadavku určitosti musí být náklady
upraveny takovým způsobem, ze kterého bude nepochybná jejich výše nebo vzorec,
na základě kterého by byla výše těchto nákladů určitelná.
Finanční arbitr odkazuje na závěry Nejvyššího soudu v rozhodnutí ze dne 19. 10. 2006, sp.
zn. 29 Odo 573/2005, že „[z]ávěr o neurčitosti právního úkonu předpokládá, že ani jeho
výkladem nelze dospět k nepochybnému poznání, co chtěl účastník projevit“, tedy že právní
úkon je určitý, pokud lze jeho obsah zjistit výkladem.“
Způsob, jakým je rizikové pojistné upraveno ve Zvláštních pojistných podmínkách, však
nedává jakékoliv výkladové vodítko pro určení jejich faktické výše, protože čl. 13 odst. 1
ve spojení s čl. 6 odst. 5 Zvláštních pojistných podmínek neodkazuje na žádný bližší způsob
stanovení výše rizikového pojistného, a tudíž nelze obsah ustanovení poznat, a to ani
za pomocí výkladových pravidel.
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Skutečnost, že právní předpisy nestanoví rizikové pojistné jako podstatnou náležitost
pojistné smlouvy, neznamená, že by smluvní strany pojistné smlouvy neměly povinnost
dodržovat obecné náležitosti kladené na každý právní úkon, tedy jeho určitost a
srozumitelnost. Pojistná smlouva je pojištěním rezervotvorným, tj. pojišťovna nespotřebovává
celé zaplacené pojistné na krytí rizik a poplatků, ale vytváří rezervu, která je Navrhovateli
vyplacena v případě dožití nebo kterou poníženou o poplatky vyplatí Navrhovateli v případě
předčasného ukončení Pojistné smlouvy. Z výše uvedeného je tedy patrné, že výše
strhávaného rizikového pojistného má vliv na výši plnění při dožití či na výši odkupného.
Z tohoto důvodu finanční arbitr konstatuje, že u Pojistné smlouvy není ujednání o strhávání
rizikového pojistného minoritním ujednáním, jak Instituce argumentuje, ale je ujednáním
podstatným, pro nějž není požadavek na určité sjednání nepřiměřený.
Finanční arbitr odmítá i námitku Instituce, že rizikové pojistné na smrt by byl objektivně daný
údaj, který si Navrhovatel může vypočítat z veřejně dostupných zdrojů. Z úřední činnosti je
finančnímu arbitrovi známo, že základ výpočtu rizikové pojistného na smrt je vypočten podle
pojistné matematiky, která pracuje s pojistnou částkou na smrt a pravděpodobností úmrtí;
takto vypočtená částka je však dále nadceněna, aby se zohlednily možné výkyvy
pravděpodobnosti a náklady a zisk Instituce. Výše tohoto „nadcenění“ však je již plně
na Instituci, protože jen ona zná svoje náklady a míru zisku, který chce dosáhnout.
Skutečnost, že se rizikové pojistné na smrt v čase mění, nevylučuje možnost přesného
sjednání výše rizikového pojistného na jednotlivé roky, např. tabulkou s rozepsanou výší
rizikového pojistného v jednotlivých letech podle věku pojistníka.
Finanční arbitr souhlasí s Institucí, že pojistná smlouva je smlouvou úplatnou. Finanční arbitr
však tím, že zneplatnil ujednání o rizikovém pojistném na smrt, samotnou úplatnost Pojistné
smlouvy nezměnil, neboť Instituce si dále strhává správní poplatek, počáteční náklady a 5%
rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, tj. Pojistná smlouva je nadále úplatná.
Finanční arbitr tak setrvává na závěru, že ujednání čl. 13 odst. 1 Zvláštních pojistných
podmínek o strhávání rizikového pojistného je neurčité a tudíž neplatná ve smyslu § 37 odst.
1 starého občanského zákoníku.
7.3

Strhávání rizikového pojistného a promlčení

Čl. 18 Zvláštních pojistných podmínek stanoví, že: „1. V případě dožití se konce pojištění
vyplatí pojistitel hlavní pojištěné osobě, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, aktuální
kapitálovou hodnotu pojištění.
2. Součástí pojištění nejsou opce ani bonusy. Pojištěný může v případě dožití zvolit místo
jednorázové výplaty pojistného plnění vyplácení doživotního důchodu, avšak pouze
v případě, že jednorázové plnění ještě nebylo vyplaceno. Výše důchodu se vypočítává ke dni
splatnosti pojistného plnění na základě tarifů pojistitele schválených dozorčím orgánem,
platných v době dožití se konce pojištění. Pro výpočet výše důchodu je rozhodující věk
pojištěného v den splatnosti pojistného plnění. Právo volby důchodu může být uplatňováno
buď vůči celému pojistnému plnění, nebo vůči jeho části.
3. V případě smrti hlavní pojištěné osoby pojistitel vyplatí obmyšlené osobě určené v pojistné
smlouvě pojistnou částku určenou pojistnou smlouvou a aktuální kapitálovou hodnotu
pojištění platnou k datu nahlášení pojistné události. Ke dni úmrtí hlavní pojištěné osoby
pojistná smlouva zaniká.“
Kapitálová hodnota pojištění se zvyšuje o minimální garantovaný výnos, protože podle čl. 2
písm. e) Zvláštních pojistných podmínek „pojištění je uzavřeno s minimálním garantovaným
výnosem kapitálové hodnoty pojištění ve výši 2,25% p.a.“.
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Navrhovatel má za Institucí podmíněnou pohledávku ve výši kapitálové hodnoty
s garantovaným zhodnocením ve výši 2,25% p.a., kterou Instituce vyplatí Navrhovateli při
dožití. Obmyšlená osoba má za Institucí podmíněnou pohledávku ve výši kapitálové hodnoty
s garantovaným zhodnocením ve výši 2,25% p.a. + 2.000 Kč.
Podle čl. 13 odst. 1 Zvláštních pojistných podmínek platí, že „[p]ojistitel snižuje každý měsíc
kapitálovou hodnotu pojištění o rizikové pojistné za rizika sjednaná v pojistné smlouvě.“
Pokud tedy Instituce sníží kapitálovou hodnotu pojistníka o rizikové pojistné na smrt, zmenší
se pohledávka Navrhovatele, resp. obmyšlené osoby. Pohledávka na pojistné plnění je
majetkové právo, a pokud se sníží její výše, sníží se podmíněná pohledávka (tj. majetek)
Navrhovatele, resp. obmyšlené osoby.
Instituce se tím, že z neplatného ujednání o rizikovém pojistném na smrt strhávala rizikové
pojistné, bezdůvodně obohacovala, neboť bezdůvodně snižovala pohledávku na výplatu
pojistného plnění.
Promlčecí lhůta na vydání bezdůvodného obohacení začíná podle § 107 starého
občanského zákoníku běžet v okamžiku, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo. Jelikož
Instituce pohledávku na pojistné plnění snižovala pravidelně každý měsíc, bezdůvodné
obohacení Instituce vznikalo každý měsíc od uzavření Pojistné smlouvy. Bezdůvodné
obohacení vzniklé v daný měsíc má svoji vlastní promlčecí lhůtu, nezávislou na běhu
promlčecích lhůt bezdůvodných obohacení za jiné měsíce.
Promlčecí lhůta na vydání bezdůvodného obohacení tedy může uplynout, aniž by ochuzený
věděl o vzniku bezdůvodného obohacení, což naplňuje zásadu, že bdělým náležejí práva
(vigilantibus iura scripta sunt).
8. K výroku rozhodnutí o námitkách
Finanční arbitr neshledal, že by ve věci určení neplatnosti Pojistné smlouvy a vydání
bezdůvodného obohacení Navrhovateli rozhodl věcně nesprávně z důvodů namítaných
Navrhovatelem a Institucí, a setrvává tak na svém právním závěru, že Pojistná smlouva je
pouze částečně neplatné v ujednání o rizikovém pojistném na smrt a že Instituce je povinna
vydat Navrhovateli bezdůvodné obohacení ve výši 6,90 Kč.
Na základě výše uvedené skutečnosti rozhodl finanční arbitr tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Rozhodnutí o námitkách je podle § 16 odst. 4 zákona o finančním arbitrovi konečné. Podle
§ 17 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi doručený nález, který již nelze napadnout
námitkami, je v právní moci (v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o námitkách, nabývá
nález právní moci dnem doručení rozhodnutí o námitkách – pozn. finančního arbitra).
Podle § 244 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský soudní řád“), rozhodl-li správní orgán podle zvláštního zákona
o sporu a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána
na návrh v občanském soudním řízení. Podle § 247 odst. 1 občanského soudního řádu musí
být žaloba podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu.



6/7

Mgr. Monika Nedelková
finanční arbitr

Doručuje se
Navrhovatel – datová schránka zástupce …
Instituce – datová schránka bcmp6yp
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