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ČPSXÁ REPUBLIKA

RoZsUDEK

JMENEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 lozhodl souclkyrri JLJI)I. Enikó Machovou Ph,D. v právní
včci ža]obce: Jiří Wonka, b).tem LI Nemocnice 1369, 543 01, vrch]abí, proti žalor ue: Čcská
pojišťovna a.s., lČ: 45272956. se sídlem Spálená 75116. 1 l3 04. Praha i
o zaplacení 38.000.- Kč s piísl.

takto:

Žaloba, žc ž.alovaná je poVinna Zaplatit žalobci částku l]8.000,-Kč, §e zamítá.

Žaloboc.je povincn zaplatit ža]ovanó nanákladech řízení částku 1,200,-Kč, do tií dnů

od plávní rnoci lozsudku.

I.

II.

odůvodnční:

Žalobce se žalobou podanou u poclcpsaného souciu clne 28.].2016 domlLhal na žalované
Zaplaccní částky 38.000,-Kč Z titulu nároku na pojistné pliěni. Uvedi. ž,e dnc 24.12.2{111
uzavřel v pobočce Čcské pojišt'ovny vc Vrchlabi pojištěnihrobu svého bratra Pavla WonJ<y,
Plotože hrob se Dláokdy pcrjišt'uje, paní Danuše Hlaváčová, ktclá s nírn pojistnou smlouvu
sjednávala, se muse]a poradit na ústředí žabvané. K uzavření snrlouvy'něl předat též
fbtograjie nállobní desky s bronzovou trnovou korunou, To uclělal a pojišlě;i bylo schváleno,
Výše pojistky byla stanovena na j00,-Kč ločně_ Plnění 50,000, Kč, Špiátky celou dobu řádnč
splácel. Počátkem roku 2015 Však zjislii, že 1 ob byl poškozen. lvcat, ze uyt uřezán .jedenbronzový tm bronzové trnové koruny a da]ší byl na vršku ulornen, Podai policii trestní
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oznámení, bohužel policic pachatele nenalezla. Ža]obce 7iirovl3ň infomoval žalo\an(ru a po
kore-spondenci b}1 výsledek takoť. žc ža]ovaná odmítla plněni ," s-i.,*1. lalt,t,cc djlcuvedl, že přcdmáný hrob byl vždy bťán cclko\,čjako taid;í jiný hrob. nikd] iako nčiakóumčlecké dílo, stcxlem doložk} nikciy nebyl obernámen- 

"vi-,pii'a" 
l"a""", . p""iTllaváčo.1ou, ktcrá byltr ziednáli žalované rozez]ena a polvrdila Z"i"t"i Z. se iednalo opojištční neobvyklé a že to bylo piecl schváIelrínl kon7ulto;áno. <**r! 

".i""plia; ;"l""",ls_.tvůŤcem hrobní dcsky K.yštofen Trubáčkem, ktcrý odhadl 
""rru 

op.uu,l, u.'WSi -l8,000.-Kč,Zalobce dálc doplnil, žc je nájemcem hrobového místa na hřbitově .,i v.;hr^t,, Ň^ l.'ňl", i 1"hŤob jeho bratra Pavla Wonky, který b},l poškozen neznámým p""trut"t"*.-itoao -u r'rn;ttutím, Že Žalovaná. sníž má na hrob uzalrcnou pojistnou sml,rur,rL, odmltia Zaplatit opm\'upoškozeného náhrobku.

Žalovaná navrlrovala zamítnutí žaloby, Uledla, žc žalobce V},vozuje svůj nárok Z titulu
uzavřcné pojistné smlou'], o pojištční majetku a odpovědnosti nue"rrii ti.to 5491126114,
kterou u7avřel.se žalovanou, přičemž pod pořadovým iíslem 2 uu"a*C poji*n" smlotrly byi
|:$:r:1 pojištční hrob s místem p(iišlění Vrchlabi, Dobrovskóho 2l,i n'a pojistnou částku
50 000,-Kč "Součástí pojištěni byly ršeohecne pojLstnc p,,dmink} pro |ojištěni majctkuobčanů,VPPMO 2005 a dopiňkové po.1Lstne podmink1 pro pojiitenr oil,tnÝch budov a5nll\ i\ciiclch .lJ\ cb DPPSO 2, Žl lo\,.c .e oom.,hi p.;,.rner," ptn..ni ,o . ronj.n, l"jn".i"^',rnubronzové koruny, klerá Zdobí pojištěni hJob, Skod'a illa zrto, an; ,rzrrr.lnu dne 9.2,20]5.Zalovaná po šetřeni předmětné události odmít]a po,řrtnuu, p4i.t"J |i.!"l s odkazcm naspeciální llilrrku z pojištěni uvedenou vč1,4 b;d i pl,-, ái aopi;tori,"t pojl.tnt"t
podmínek DPPSO 2 jakožto \ai]uka na umělcckou součast nebo paslLrseisLr ipojistěné salbv_jelikož bloŤlzová plastika zhotovená akademickym soehatem meia tii 

""rar".Lr. air". Oar"poukazovala na to, že žalobcc v předmětíé sm]ouvě svýú podpise*lo.ar.O]i, 
'l 

nrir"."i.li
s,pojistnými. podmínkami. kteró byl1 nedilnorr .nireo.t, in,touu1. u iyin tez pieurat,Z vyjádieni ž,alobce téžlze dovodit, že škn|x n61"1" p.,j innýn u.bc|etlri oznaceným.jako
úmyslné ]roškozcní ncbo úmyslné zničeni věci, poc]le članku itl uoa + a'op]nt<ovyctr pojisml;ctrpodmínek DPPSO 2 též v připadě tohoto pojistného ncbezpeči vrnita |.áuo nu qi,plut, plnenlpouze v případě. kdy pachatel tohoto úmyslnóho poškozeni, z_rričcní r,čci_ byl zjištěn podlc

::]_"::.::,T,]"á:li::l ::].é"..) pojistné smlouvč riziko únyslného poškozcni Včci by]osJťdncno s l]nlllcm ] 0,í)00. Kč \ pojistné smlouvč. Porkazovala dálc na io. žc je s poclivem.že pojistná částka v piedmětné snlouvě byla uzavřena porrze no ta..ttu iÓ,ooO.-rt. taužpodlc úředního záznafiL1 žalobce sáfi odiaduje hodnott h.obu .,e wa' jón.ÓOi', ii. l" l"iiícle,intni i otázka, ploč pojistnou částku sjednal nižši. s ohtedem na tento stav pat< téznaslávaji účinky podle ustalrovení § 4l zákona č. 3712004 Sb., o |o.1i.tne',.rouuc u zotou"lmůžc vzniknoul právo na plnění póuze 
_v 

rozsahu Z pojistneho pinĚnl. Žutouuna ur"at", Z"s.oh]edem na skutkoDi stav. žc neni zřcjmé. Z"_ ** á,i"uj";i pJui*o,' po.'r.1'.ou' nojl.'"Cplnění ajakékoliv plnění by vedlo na stťaně Zalobce k Uezawodné.u oUoIri."ni,

Po provedenén dokazování soud 7jistil náslcdující skulko1^í stav :

. . í,|lYi".r."]i"né _smlour 1 pied]ožené žalobcem by]o zjištěno, že uvedená sn ouvapo. c, )49] l Zb /- l4 )c pol'stn,)u smlouvou o pojiŠtěni majetku a odpověrlnosti občanů. ktelá
]i ld|,lilnem č, l7 20l14 S}j,. o r.njisrne smlouie. Jále poji""Y,"i;"l;;"i;;i;;il;;;
ujeo]]lnlml u.ledenym] pro jedno!]i!á pojišlění. Ujednál1í, která n;mají písemnou íblmu ancjsou obsahen této smlouvy, jxru nepiatné. Z pojl,tne ,.r"uuf aaiJ Óprl.a Z" 

""Uyr"účinrrosti dnc 24,12.2011 s poiistným otaoti. t) .e.l"t nu aoiu 
-n"u.titáu. 

souast tetopojislné smlouvy by]o pojištění obýných buclov a souvisejících .tor.i |oJ p"i"aor;,,l, c Z.

\
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Z pojistné sn ouvy qpli.vá, že po.jištčni sc řídí všcobccnými pojistnými podmínkarni
poiištčrlí majctku občanů vPPMo 2005, doplňkovými pojislnými podmínkami pro pojištěni
ob}tných budov a souvisejících staveb DPPso 2 a 7,vláštními pojistnými podminkami, Pokud
v pojistné smlouvě neni ujednáno jinzů, pojištěni se sjednává plo pojistné nebezpečí uvedená
v čl. 2 doplňto\Tch poiistných podmínek. v pojistné smlouvě je úednání účashiků v mistě
pojištčni pod položkou s l vrchlabí, Doblovského 1,1 s tím. že specifikace objektuje popsána
následovně: hrobky, nálťobky, hroby, kolumbária, mohyly, menhiry, pyramidy, boži muka,
kapličky apod- s poiistnou částkou ve výši 50.000,-Kč s Lrjednáním pojistného ve \"ýši 300,-Kč
na pojislné období, v ZáVěrečném prohlášcní ža]obcc v uvcdcné smlouvě dále vzal na vědomí
a plol ásil, žc vcškcró jim posk}tnuté inlilrmace a odpovědi v télo sm]ouvě jsou ílplné a
pravdivó a zavazuje se oznán'it pojišt'ovně bez zbytečného odkladu všecl y Zněny, Současně
polvrdil, že převza] pojistné podnínky uvedcné u iednot]ivých pojištěni Ve smlouvě, které
jsou součástí poiistné srnlouvy. a prohlásil, že byl seznánen sjejich obsahenr. Ze všeobecných
po.jistných podmínek plo pojištěni majetku občanů VPPMo 2005 žalované soud dále zjistil,
že práva a povir]nosti Z pojjštční majctku občanů se řidi Zákonem č, 3712004 sb,, v platném
Zněni, Pojistnou událostí je pak nahodilá skutcčnost vyvolaná sjednzrným pojistným
nebezpcčín], sc kterou je spojen vznik povinnosli pojišt'ovny posk}tnout pojistné plnění.
Pojišl'ovna je pak povinna posk}-tnout poiistnó plnčni v rozsahu a Za podmínek stiarovených
v doplrikových pojistných podmínkách a ujediáních v pojistrró smlouvě, jestljže pojistná
událost nastane v dobč tíváni pojištěni. Z článku 4 odst, ,1 všeobecných pojismých podmínek
dálc vyplývá, že V doplilko,".ých pojistných podmín]<ách lzc stanovit a v pojistné smlouvě lze
sjednat. na ktelé věci nebo soubory včci, náklady nebo příčiny škod se pojištění dále
rrevztahuje. Pokud jc pojištění sjednáno pro vynezený soubor věci, lze v doplňkových
pojistqich podminkách stanovit a v pojistné sm]ouvě sjednal, že se pojištění nevztahuie na
některé \ěci. kteló jinak srýn' charakterenr do pojištěného souboru náIeží. Podle čllinku 15

úmyslným poškozením nebo úmyslným zničcrlím věci se pak ťozumi poškozeni nebo zničeni.
při němž byla pojištěná věc úmyslně poškozena nebo ;rničena jiným než opláVněnou osobou
ncbo osobou oprávnčnó osobě b]izkou nebo osobou s ni tťvale žijíci. Podminkou vzniku práva
na pojistné plnění je. že pachatel byl zjištěn podle pravomocného rozhodnutí. kterim bylo
ukončeno trestní Ďebo piestupkové iizení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla
uložcna pokuta. Z doplňkor"ich pojistných podmúrck pro pojištčni ob}tných budov a
souvisejících staveb DPPSO 2 soud dále zjistil, že tyto doplňkové pojistné podmínky pro
pojištění obytných buclov a souvisejících staveb doplňují ustanovení všeobecných pojistných
podmínck pro pojištční majctku občanú VPPMO 2005. Podle č]ánku 2 rrení-li v pojishé
smlouvě rrjednáno jinak. pojištění se sjediává pro piípad poškození nebo Zničeni pojištěných
věcí vyjmeiovanými pojistnýrrri nebezpečimi. mimo jiné za úrnyslné poškození nebo za
úmyslné zničer'i věci, poškození nebo zrričcní stavcbnich součásti, způsobené jednánírn
pacháte]e směiujícím k odcizení. Podle článku 3, nelí-li v pojistné smlouvč ujcdnáno jinak,
poiištčni sc vrahujc na stavby ncbo včci uvedené pod jednotlivýrrri položkani v pojistné
smlouvě, Podle čliinl(u 4, není-li V pojistné smlouvě ujednáno jir' ak, pojištění se nevztahuje na
poškozeni, zničeni, odcizení nebo ztátu uněleckořemeslných nebo historických děl, která
jsou součáslí či přislušenstvím pojištěné stavby (soclry, plastiky. fresky, řczby a podobnč),
Pojištění se rovněž nevztahuje na Zmenšeni nebo árátu umělecké nebo historické hodnoty
pojištěné stavbY nebo .ieií části v důsledku pojistnó události, Jcstližc však rnaji tato díla také
jiný než estetický význam. tedy lvoií stavebně l'unkční prvek pojištěné stavby, poskytne za ně
pojjšťovna pojistné plnění až do \ii,še odpovídající nákladům rra opravu nebo Znovupoiizen]
běžného stavebně funkčr'iho prvku poiištčnó stavby plnícího stcjnou funkci. Z úřcólího
z!ťZnafiú o podání vysvěllení žalobce Ze dne 7.2.20l5 bylo dále zjištěno, že uvedené podání
bylo podálo žalobcen j rrko v_vsvětle k sepsárí úiedniho záznamll policistoll, v tonto podání
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žalobce uvedl, žc.je majitelem hrobu na hibilově ve Vrchlabí, kde je pohřbcn jelro bratr Pavel
Wonka. Jedná se dvoulrrob na levé stranč hřbitova. Na hrobč jc bronzová plastika vc tvaru
trnové koruny, ktelá Zde b},la instaloviina v roce l992 na základě sbirky, kdy pořizovaci ccna
cclóho hrobu byla 200.000.-Kč. DrLe 7.2-2ll15 došel na hřbitov a všiml si. že jc ulonrentr
špička s kuličkou u trnové koruny, kterou nikde v okolí hrobu nenalezl. Výši způsobené škody
nedokiiže odhadnout. Hlob je pojištěn Lr Čcske pojist'or n1, §t,uclu.je daLe též známll, že
Kryštoi'Trubač by] akademickým malíiem a sklářcm, kteli se narodil l5_2.]958 a zemřel
l9.6,2000 a Daniel lgnác Trubač je akademickým sochařcnr. Z fotogralle předložcnó
žalobcem hrobu sorrd dále zjistil, žc přcdmětný hJob tvoři dvě horizontální kamcnné desky, na
nichž leží kovová pIastika Z ostnatých drátů.

Soud v projedr'ávanó věci hodnotil důka7y podle své úvahy, a 1o každý důk:z
jcdnotlivě a všechny důkazy vjejich vzájemné souvislosti. Z ditvodu hospodárnosti řízcni a
nadb},tečnosti zamítl návlh na doplnčni dokuování rlisLechern svěcika, účastnicklim
výslcchcm žalobce a listinnlinri dukazy, jelikož mezi účastniky byla uzaÝiťna pisťnrnd
pojistná sm]ouva podlc zák. č. 3712004 Sb., o pojistné smlouvč, v p]atném zněni a soudu byl
skutko\aí Závěr a existenci Závazkového Vztahu, o předmětlt pojištěni i sjcdnané \,ýluce
Z pojištění proká7ár].

Poolle usí. § 3a8] zákona č_ 89/20]2 Sb.(NOZ) je lenfu.ák)n Ličinný od ].ledna
2014. Dle § 3028 odst. 3 zákona, není-li dále stanoveno jinak, řidí sejíné prbni poměry
llzniklé přede dnem nabylí účinnosti tohoto zákona, jak()ž i práta a povinnosti z nich vniklé,
ýčeíně práy a PoNínnoslí z porušení smlut uzavřených Pře{]e dneřn nabytí účinností lohoto
záklna, dosavadními prcitními předpi,ty. To nebrání ujednání str..ln, že se tato J'eJ'ich prál)a a
?oýinnosti budou řídit tímto zakonefu ode dne naby(íjeh, účinností.

Podle usl_ § 2 zák, č. 37/20M Sb,, o poií.ríné s louýě, ve znění účinném ke dni
23.12.20l], p(tístná smll)uýa je 

",mkluvou o.1hančních službách, ye kleré se pojisliíel
Z1ýazuje l případě vzniku ahodilé události posb,tnout ýe siednaném rozstlhu plnění a
poiistník se zuýazuje platit poiistileli pojistné, Podle ust. § 3 písnl n) uNedeného zalkona,
poiislným záj em opráýně á potřeba ochrany před následlq, nahodilé skuleúlosíi ýy|olané
pojistným nebezpečim, § 3 pí.rm. o) pojistnou hodnolou nej\.yšší možná fiajetkoýá újma, kíera
múže l důsledku pojistné Lldálosti na.rtal. Podle u,tt. § 1 odsl. 1 Dedeného zákoúa, sollčástí
pojistné smlouty _jsou poiistqé podmínlq, ýyclané pdístitelem, nejsouJi uýedeny přímo ý
pQiisl é smlouýě. lbjisrník s imi musi hýt Před uzayřením pojistné smlol|ýy Prokazalelně
seznámen, .l tlýiimkou § 23 odst. 4, a bez jeho souhlasu nelze tylo Poiistné Podmínb měnit.
Podle ust. § 1odst, 5, pojislné podmínky obsahují zejména ýymezení podmínek ýzníku, lrvání
a zániku pojištěllí, |ymezení pojisíné udáksli, ,ýlct o.reni podmlnek. za kterých nel,zniká
]:1ojislileli poýinnosí poslq}t out poiistné plnění (wýluky z poiišlění), způsob určení rozsahu
Pojislného Plněni d jeh1 splatnost. Podle ust. § ]1 odll. l uyedeného zákoúa, pdislník a
pdištěný jsou povinni praldi,ě a úplllě odpoýěděl na ýšechny Písefu é dotazy Poiistiíele
tykajíci se siednáýaného soukromého Pojištění, To platí i ý Přípudě, že jde o změnu
soukroného !)iíšlění_ Steinou PoýinnosI má poiistitel vůči pdístníkoýi .l pojiště jmu.

Předně soud konstatLlje, že poijstrrá smlouva je dvoustrafulý právní úkony mezi
poiistnikem a pojistitelcm o poskytnuti pojistné ochrany. Poji§tný vztah mezi účastniky
Za]ožený na základě pojistné snlou\,J upravený podle zákona č. 3'J 120()4 Sb., pak lze
.jednoznačně Zařadit do práva soLlkromého. Nicméně Zákon poDechána smluvní volnost mezi
smluvnúni straniuni za dodrž.etLi Zákonem stanovených podmínek. V základní rovině plati. žc



61c,1612016

zák]adními právy a povinnostmi smluvních stťan jc povinnost pojistníka platit pojistné a na

druhé str.úě plávo pojislitele toto poiistné obdržel a právo poiistnika (Ďa stranč pojistitele
povjnnost) obdrže| qiplatu pojistného plnění při nastáni pojistné události v Zákoně o pojistné

sm]ouvě a v pojistných podmínkách předpokládané, Jcdnotli\,é pojistné podmínky obsahuji
rlíčet pojistných události, r'a které se výplata piedmětného pojistného plnění vztahuje, jak
pozitivni, tak i negativní. Jsou přimo definovány v ust, § 3 odst. 2 zákona č, 27712009 Sb,, o
pojišt'ovnictví a o ,.měně něktcťých souvisejících zákonů (zákon o pojišt'ovnictvi).
Účastníkem pojištění jc pojistitel a pojistník, jakožo smluvní strany. Pojistiteiem je právnická
osoba, která |e oprávněna pťovozovat pojišťovací čimost podle zvláštniho zákona (zákon č.

271/2009 Sb.). Pojistnikem osoba, ktcrá s pojistitelem uzavřela pojistnou smlou\u a

pojištěným osoba, na jejíž život. zdraví, tnajetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného

Zájmu se pojištění vztahuje. Pojjstný Zájem je pak oprávněnou potřebou ochrany před

iásledky pojistné události, která má objektivni charaktcr a podmiňuje vznik a trvání pojištění.

Pojistná událost je nahodilá skutečnosl b]íže označcná v p(iistné smlouvč nebo ve zv]ášlrrím
právním předpisc, na kierý se pojistná smlouva odvolává, skutcčnost, se ktelou je spojcn
vznik povinnosti pojistitele poskytnoul pojistné plnění, tj. událost kr],ta pojištěním, Pojistná
částka, pojistné nebezpcči a pojistné riziko isou 1'aktory, které ovlivňují qiši pojistné sazby a

zilroveň v}tvářeji cenu pojištčni (pojistné). Z těchto základních faktclrů vychází pojišťovna při
stanovení pojistného, Poiištění škodové pak dle zákona o pojistné smlouvč jc soukromým
pojištěním, jehož účelem .ie náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události, Pojištčni majetku

zahrnuje krylí poiistných nebezpečí" jcjichž realizaci dochází kc škodán na majetku (poškození,

^ičcllí, 
ztáía věoných hodnoi, finanční Zlrály). Pojištčný předmět je pak v konkrétní pojistné

smlouvč bliže specifikován. Při s,jednáváni pojistné smlouvy je nutné pro1o Yčnovat maximálni
po^)řnost této specifikaci. protože vyjadřuje ro7sah sjcdnaného pojištění a rlá v]iv na výši
pojistného a pojistného plněni, Majctek je l pojistrré smlouvč definován hodnotou, polohou,
vlastnickým vztahem. Majetek ve smlouvě pro pojištěni lze sjednotit do souboru věci nebo

specifikovat jednotlivě, Se soubořem po.jištěných věcí pak §ouvjsí Výluky Z pojištěných věcí.

Hodnota předmětu pojištěni je pak poiistnou hodnotou, výsledkem ocenění tohoto majetku.
Pojistná hodnola ie v pojistné smlouvě uveclená jako pojishá částka. Je-li pojištěn soubor včcí.
v7tahuic se soukromé pojišlění na všcchny věci, které k souboru nálcži v okamžiku pojistné

událosli. součást věci je vše, co k ní podlc jcji povahy náleží a nemůže být oddčIcno, aniž by se
tím věc znchodnotila.

V pojistné praxi se pak provádí před uzavřenin pojistné smlouvy hodnoccni rizika. Jsou
kalkulovány hodnoty maielku vstupujicího do pojištěrri pojišťovnou ve spolupřáci sc zájemcem o
poiištění. Na základě ocenění rizika a majctku jc stanovena výše pojistného Ťizika, Každá
inlormacc vztahujíci se k uzavřenému pojišlění rná uťčitý vliv na výši pojistného a pojistného
plnění. Neznalost irťbnnací múže výrazlě finančně poškodit obě slŤany pojistnóho vztahu. Dle
zákona o pojistné smlouvě lná tóž pojistnik povinnost pravdivě a úplně odpovědět na všcchny
pisemné dotazy pojislilele 1ýkajíci sc sjednávaného SoLlkromého poiištěni. Zákon §tanovujc dalši
povinnosti pojistníka v případě vzňiku poiistllé události a v připadě změny výše pojistného rizika.
V poiistnó ptaxi se provádí před uzavřením poiislné smIouvy hodnoceni rizika. Jsou kalkuloviiny
hodnoty majetku vstupujícího do poiišlění pojišťovnou ve spoltrpráci se Zájemcem o poiišlěni. Na
základě occnční rizika a majetku je stanovena výše pojistného rizika, Pokud tedy v projednávané
včcižalobce měl pojislný 7áiem o pojištční majetku ve výši stanoveného pojistného rizika částkoll
50,000.-Kč, musel vědět, dle jeho lvlzení, žc sc ncicdná pouze o krytí pojistného nebezpečí
hrobky, ale i o kryti trnové korurry jako uměIeckého díla, jehož hodnota byla 200.000,-Kč,
Uvedené umělecké dí1o tóž můžc být odděleno, i stavebně od dvouhrobu, jehož hodnotu vyjádřil
pro žalovanou ve výši 50.000.-Kč, Bčžnou součásti hrobu totiž nejsou umělecké plastiky
akademiclcého umělce, Z uvedeného důvodu pro1o soud hodnotil informačni povinnost žalobce o
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ocenění předmčtu pojistného rizika pod položkou sl. v přcdmělné pojistné smlouvě, vjeho
neprospěch. Bylo na žalobci. eby žalovanó poskytl pravdivé iniormacc při uzavřeni pojishré
sm]ouvy a uvedl podslatné skutcčnosti o předmčtll pojištěni a.icho hodnotě. Pokud 1ak neučil.
nemůže to jit v projednávanó věci ktíži ža]ované, stim souvisi i výše pojistného. kteró bylo
sjednáno částkou 300_ Kč Za pojistné období..íe též podstelné. zda žalobcc iní-ormace poskyoval
přímo pojišťovně ncbo pojišťovacimu makléři,

S ohledem na výše uvedené pťoto soud uzaviŤá. že v projednávané.je naplnčrra spcciální
\)'luka sjednaná nrczi účastniky včl. ,1 bod 1 pism. d) doplňkol,ýclr pojistných podmínek
DPPSo 2, jakožto r,ýluka na uněleckou součást nebo příslušenst\,í pojištčné slavby. hrobky.
Z uvedeného důvodu proto ža]ovaná neni povinna posk}lDout žalobci pojistné plnění Za
poško7ení tmové plastiky, kteláje na nálťobní descc v místě pojištční Dobrovského 2l4. 543
01 Vrchlabi,

Soud závčrem konstatuje, žc na pojistnou smlotLvu je současnč nutno nahližet jako na
sm]ouvu spotřebitelskou. jclikož naplňuje znaky uvedené v ust, .§ 52 zákona č. 40/196,1 Sb..
občanský zákoník, ve znční ke dni 23.12,201J, kdy najednó straně stojí instituccjako osoba.
ktcťá při úZavíráli a phění pojistnó snllou$, jedná v lámci své obchodní nebo jinó
podnikatelské činnosti. a na stranč dťuhé pojištěný jako spotřebitel. tcd], §7ická osoba. klcíá
při uzavíráni a plnční pojistné smlou\,,.! neiedná v ránci své obchodní ncbo jiné podnikatelské
čirrnosti. Na pojištěného nutno pak pohlížet jako na t7v. plůměrného spotřebitele. ktery má
dostatek infomací a jc Y rozumné míře pozomý a opatmý. s ohledem na sociální. kultuní a
jazykové faktory, Pnktickým p.ojevem spotřebitelské ochrany jc pak ze.jména zákaz tzv,
zncuživajících klauzulí, ujcdrrání, která ve smys]u § 56 občanského zákoniku zakládaji, v
rozporu s požadavkcm dobré Viry a k úimě spotřebitcle, značnou nelovnováhu v právech a
povinnostech stran. Běžnou praxí při uzavírání pojistných smluv však neni podrobné
prostudování a seznámení sc s jednot]i\,ými ustanoveními všeobcclrÝch pojistných podmínek
pojištěným. na něž se pojistná smlouva odvo]ává, Skutečnost. že se žalobce pojistnými
podmínkami, Iesp. ustanoveníni o výlukách z pojištění podrobně neseznámil. nemúže bj1
způsobilá založjt alúvod k odmitnutí jeiich obsahu s tvrzením. že nejsou projevemjeho vů]c, A
pokud žalobce byl o přeclmětu pojištěni uveden v omvl. nic n]u neblánilo. aby od předmětné
pojistné smlou\,J odstoupil, pokud by1 v dobré viře. že součásli pojišlčnó věci je i r.rmělecká
plástika, l1,tvořená akadenicKm umělcem v hodnotě 200,000.-Kč. Ža]obce sám a dobťovo]ně
podpisem pojistné smlouvy výslovně prohlásil. žc pojistné podminky ža]ované převzal a že
byl seznámen sjejich obsal'em. Z uvedeného důvodu soud považoval za účelové twzení
ží Ubťc v ZáVéíečnem přťdncsu. že pojistné podmínky mu neby]y předložené pii u7aviení
poJlstne snrlou\,},

S poukazem na výše uvedené soud žalobu Zamí1l.

O nákladech řízení soud ťozhodoval dlc ust, § 142 odst. 1 o.s.i., proto 7cela ílspěšné
žalované přiznal rTák]ady za náhladu hotových výdajů Za 4 úkoĎy právní pomoci po 300,,Kč
ve výši 1.200, Kč pod]e ust. § ]] \Thl. č, 17711996 sb.

P oučen i: Proti lomuto rozhodnutí lze podat odvolálí do ]5 dnůodedne doručcní opisu
rozsudku k Městskému soudu v Praze pťostřednictvím obvodního soudu pro
Praiu l.



v Praze ó. února 20l7
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JUDř. Enikó Machová Ph.D-, v.r.
§oudkyně

Za spú.lttost Jana Žá,ý{
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