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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice pojistných podvodů v České republice 

konkrétněji na pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi. Práce je rozdělena do tří částí. 

První část práce se zabývá definováním základních terminologických pojmů používaných 

v oblasti pojišťovnictví, právní úpravou pojistného podvodu, dělením, příčinami 

a vyšetřováním pojistných podvodů. Druhá část práce pojednává o statistickém srovnání 

a analýze dat v rámci pojistného trhu se zaměřením na jednotlivé kraje České republiky 

a identifikování indikátorů pojistných podvodů v těchto krajích. Třetí část práce se zabývá 

výpočtem pojistného plnění při likvidaci pojistné události a problematikou pojistných 

podvodů na trhu s nemovitostmi. 

Abstract 

This thesis deals with the problem of insurance fraud in the Czech Republic, focusing 

on insurance fraud in the real estate market. The work is divided into three parts. The first part 

involves a definition of the basic concepts of terminology used in the field of insurance, 

insurance fraud legislation as well as division, causes and investigation of insurance fraud. 

The second part deals with a statistical comparison and analysis of data within the insurance 

market, with a focus on individual regions of the Czech Republic and the identification of 

indicators of insurance fraud in these regions. The third part comprises deals with the 

calculation of indemnity during the claim settlement and the issue of insurance fraud in the 

real estate market. 

Klíčová slova 

Pojistná smlouva, pojistný podvod, likvidace pojistné události. 
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1  ÚVOD 

Podvody jako takové hrály, hrají a budou hrát vždy svoji specifickou roli. Při pohledu 

do minulosti je patrné, že podvod měl vždy svůj určitý historický základ, který je pro lidi 

typický. A to platí dodnes. S historickým vývojem a rozvojem společnosti však došlo 

k diverzifikaci podvodů. Předmětem této diplomové práce je zaměření se na současnou 

podobu pojistného podvodu.  

Pojistné podvody se vyskytují především u pojišťovacích institucí, které nabízejí 

velkou řadu pojistných produktů pro běžné občany, přes podnikatele až po specifické druhy 

pojištění pro konkrétní případ nebo pro konkrétní oblast pojistného trhu. Myšlenka uskutečnit 

pojistný podvod s vědomím, že při uzavření pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje vůči 

pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, je pro některé osoby na první 

pohled velmi lákavá. Rovněž záleží na indikátorech pojistných podvodů, jakými jsou 

mentalita obyvatel, ekonomická situace, míra nezaměstnanosti apod. 

Na základě těchto indikátorů se odvíjí i rizikovost pojistných podvodů, která nejvíce 

spočívá v tom, že ji může spáchat téměř kdokoli. Může se jednat o zaměstnance pojišťovny, 

oprávněnou osobu, samotného likvidátora pojistných událostí, pojištěného nebo soudní 

znalce, lékaře apod. Pachatelé mohou být jednotlivci, skupiny lidí, ale i velké organizované 

kriminální skupiny. 

 V každém případě vždy musí dojít k pojistné události, která je vymezena v pojistných 

podmínkách a musí vzniknout škoda na majetku, osobě na zdraví apod., aby pojišťovna 

mohla poskytnout pojistné plnění. V legislativě je rovněž obsaženo, že aby byl pojistný 

podvod shledán trestným činem, musí vzniknout škoda. V konečném důsledku pak záleží na 

lidech, jak s tímto faktem umí pracovat a svým jednáním pojistné podvody páchat. 

 Obranou proti těmto jednáním je především prevence a detekce odhalení záměru 

podvodného jednání již v počátku a minimalizovat tak celkový dopad. Vyšetřováním 

pojistných podvodů se zabývají jak orgány činné v trestním řízení, tak specialisté pojišťoven. 

Rozsáhlejší podvody řeší orgány činné v trestním řízení. Šetření pojistných událostí však 

nejčastěji probíhá přes mobilního technika a samostatného likvidátora pojistných událostí. 

Cílem diplomové práce je zajistit informace o evidovaných pojistných podvodech 

a provést jejich analýzu společně s indikátory, které je ovlivňují. Následně vyhodnotit četnost 
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pojistných podvodů za období pro pojistný trh a za jednotlivé kraje České republiky a určit 

kraje, v kterých je nejvíce pojistných podvodů pácháno. Další část diplomové práce 

je zaměřena na prevenci a odhalování pojistných podvodů se zaměřením na pojistné podvody 

v oblasti na trhu s nemovitostmi. Tato je zaměřena na odhalování podvodů při likvidaci 

pojistné události a na práci likvidátora pojistných událostí při odhalování pojistných 

podvodů. Diplomová práce také obsahuje výpočet pojistného plnění při likvidaci pojistné 

události a identifikace pojistných podvodů podle vzniku pro trh s nemovitými věcmi (dále jen 

„nemovitostmi“).  
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2  TERMINILOGICKÝ RÁMEC 

Kapitola obsahuje problematiku základních pojmů používaných v pojišťovnictví, 

pojednává o jednotlivých druzích pojištění, vysvětluje nový pojem, který zavádí 

zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a v neposlední řadě je zde rozebrána problematika 

pojistné smlouvy. 

2.1 SLOVNÍČEK POJMŮ 

All risk pojištění – all risk pojištění znamená pojištění pro případ všech rizik, který má 

pojištěný v pojistné smlouvě a které ohrožují jeho majetek a jiné zájmy. 

Asociace pojišťoven – jedná se o dobrovolné sdružení pojišťoven, které zastupuje zájmy 

členských pojišťoven. 

Česká asociace pojišťoven – jedná se o zájmové sdružení, které je vytvořeno za účelem 

zabezpečení zájmu klientů, pojišťoven a zajišťoven a na podporu vzájemné spolupráce. Česká 

asociace pojišťoven (dále jen „ČAP“) vznikla v roce 1994 a členy mohou být pouze 

pojišťovny s povolením vykonávat pojišťovací nebo zajišťovací činnost a to na území České 

republiky.
1
 

Hranice pojistného plnění – pojistné plnění omezí horní hranicí, určí se tato hranice 

pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
2
 

Likvidace pojistných událostí – je charakteristická jako soubor činností, které souvisí 

s vyřízením pojistné události. Obsahuje veškeré šetření, které je nutné ke zjištění, zdali bude 

pojišťovna plnit a v jakém rozsahu. 

Likvidátor pojistných událostí – likvidátorem pojistných událostí je pracovník pojišťovny 

nebo pověřený expert, který zajišťuje rozsah a příčiny pojistných událostí a vyčísluje pojistná 

plnění. Veškerou práci vykonává v souladu s dohodnutou smlouvou. Tato profese vyžaduje 

specifické vědomosti z pojišťovnictví. 

Množné pojištění – je charakteristické existencí více pojistitelů v tomtéž časovém okamžiku 

vztahující se k témuž pojistnému nebezpečí. 

                                                
1  DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2005, 178 s. 

ISBN 80-86119-92-0. s. 33-34 

2  § 2814 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 



12 

Nahodilá událost – jedná se o skutečnost, která vzniká náhle a neočekávaně. Nahodilá 

událost je charakteristická tím, že může nastat, ale není jasné, zda v době pojištění vůbec 

nastane. V případě, že jsou splněny všechny pojistné podmínky daného pojištění, z nahodilé 

události se stává pojistná událost. 

Podpojištění – podpojištění je závažná skutečnost, kdy pojistné krytí nebo pojištění 

nekoresponduje s pojištěným rizikem. Dále podpojištění vzniká, pokud základ pro výpočet 

stanovení výšky pojistného byl nižší, než objektivní ocenění rizika. V případě pojistné 

události pojišťovna sníží pojistné ke správně stanovenému pojistnému. Podpojištění má vliv 

na výpočet pojistného plnění.  

Pojistitel – pojistitelem je právnická osoba. K předmětu jeho podnikání patří pojišťovací 

činnost povolená ministerstvem financí.
 
 

Pojištěný – obvyklá cena, která je specifická tím, že se jedná o cenu, kterou měl majetek 

v době, ke kterému se určuje jeho hodnota. 

Pojištění na cenu časovou – znamená, že pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění do nové 

hodnoty. 

Pojištění na cenu novou – znamená, že pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění, které 

nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu. Pojistné plnění tak umožňuje obnovu majetku 

nebo cenu opravy, pomocí které se uvádí majetek do původního stavu.
 3
 

Přepojištění – vzniká, pokud převyšuje pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného 

majetku.
 4

 

Pojistná částka – pojistná částka je maximální plnění pojišťovny, které bylo dohodnuté 

v pojistné smlouvě a je určené právním předpisem. Pojistná částka se může určit na jednu 

pojistnou událost a také na události, které vznikly ve stanoveném období. Rovněž pojistnou 

částkou může být maximální částka plnění, které může být vyplaceno během celého trvání 

pojištění. 

Pojistná doba – je časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba má dva 

mezníky a to datum vzniku a datum zániku pojištění. Pojistná doba je tedy ohraničena datem. 

Často se dělí na pojistná období, ve kterých se platí pojistné a vypovídá pojistná smlouva. 

                                                
3  DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2005, 178 s. 

ISBN 80-86119-92-0. s. 33-34 

4  § 2853 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
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Pojistná smlouva – je písemný právní dokument uzavřený mezi pojistníkem a pojistitelem. 

Jedná se o dvoustranný právní úkon. Na tomto základě vzniká a trvá smluvní pojištění podle 

smluvních ujednání a podmínek pojistného vztahu. 

Pojistná událost – je nahodilá skutečnost, u které vzniká pojistiteli povinnost poskytnout 

pojistné plnění na základě právních předpisů a pojistné smlouvy. 

Pojistné – pojistným je cena, kterou zaplatí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Platí 

se obvykle v předem dohodnutých intervalech. 

Pojistné období – je období, ve kterých je potřeba ve stanovených termínech platit pojistné.  

Pojistné plnění – nastává při vzniku pojistné události jako peněžní nebo naturální plnění 

ze strany pojišťovny a to na základě pojistné smlouvy. Pojišťovnou je vypočtena na základě 

ztráty způsobené poškozením poskytnutá hodnota za pojistnou událost. 

Pojistné podmínky specifické – jedná se o podmínky, které je možné dohodnout odlišně 

od pojistných podmínek všeobecných. 

Pojistné podmínky všeobecné – jedná se o podmínky, které všeobecně vymezují způsob 

pojišťování pro určitý druh pojištění a bývají součástí pojistné smlouvy. 

Pojistník – pojistníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která má za úkol platit 

pojistné, protože uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. 

Pojistný trh – pojistným trhem je území, na kterém dochází ke střetávání nabídky a poptávky 

po pojistné ochraně.
5
 

Pojistný zájem – je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
6
 

Souběžné pojištění – hodnota pojistného zájmu je pojištěna v tomtéž čase proti stejnému 

nebezpečí, zatímco souhrn pojistných částek nepřesahuje pojistnou hodnotu pojištěného 

majetku nebo souhrn limitů nepřesáhne skutečnou výši škody. 

Soupojištění – vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více pojistiteli 

zastoupeným vedoucím pojistitelem 

                                                
5  DRDLA, Miloš a Dana MARTINOVIČOVÁ. Bankovnictví a pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Brno 

International Business School, 2005, 309 s. ISBN 80-86575-45-4. s. 289-307 

6  § 2761 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
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Vícenásobné pojištění – určitá hodnota pojistného zájmu je pojištěna v tomtéž čase vícekrát, 

přičemž oproti souběžnému pojištění souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu 

majetku, nebo souhrn limitů plnění přesahuje výši vzniklé škody.  

Zachraňovací náklady – účelně vynaložené náklady na odvracení vzniku, zmírnění následků 

pojistné události a při odklízení poškozeného pojištěného majetku.
7
 

2.2 POJIŠŤOVNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ 

V této podkapitole je vymezen hlavní rozdíl mezi pojišťovnictvím a pojištěním а jsou 

zde uvedeny jednotlivé druhy pojištění. 

Pojišťovnictví a pojištění jsou pojmy, které jsou v právním řádu ČR běžně používány, 

ale nejsou v právních předpisech nikde vymezeny. Problematiku pojišťovnictví lze zařadit 

do práva pojišťovacího, kde se jedná o specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje 

finanční eliminaci rizik ovlivňujících činnost lidí. Pojišťovnictví představuje jistý systém 

a pravidla provozování jak pojišťovacích tak zajišťovacích činností a působnost dohledu nad 

celým odvětvím. Základním účelem a úkolem pojišťovnictví je prostřednictvím pojišťovacích 

činností vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a fondy a v rámci stanovených 

pravidel je užívat k uhrazování pojistných potřeb.
 8
 

Pojištění lze charakterizovat jako činnost směřující k vytváření peněžního 

pojišťovacího fondu. Tento fond poté slouží ke krytí případných škod. Pojištění lze vybrat 

z velké řady pojistných produktů, které nabízejí jednotlivé pojišťovny. Jejich rozdělení 

znázorňuje následující schéma. 

                                                
7 DRDLA, Miloš a Dana MARTINOVIČOVÁ. Bankovnictví a pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Brno 

International Business School, 2005, 309 s. ISBN 80-86575-45-4. s. 289-307 

8 KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, 351 s. ISBN 

978-80-87212-45-5. s. 11-12 
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Obr. 1 Pojistné produkty 

(Zdroj: vlastní zpracování http://cap.cz/pojistne-produkty/podle-druhu-produktu) 

Z předchozího schématu vyplývá, že pojistné produkty pojišťoven zahrnují celou škálu 

možných druhů pojištění a to od běžných občanů, podnikatelů, zákonných a povinných 

smluvních pojištění, až po specifické druhy pojištění pro konkrétní případ nebo pro konkrétní 

oblast trhu.  

V současné době jsou produkty pojišťoven nastaveny tak, že kombinují prvky 

jak životního tak neživotního pojištěni pro zabezpečení komplexní ochrany. Obecně lze podle 

podstaty rozdělit pojištění na životní, neživotní a pojištění odpovědnosti za škodu. Životní 

pojištění je typické tím, že kryje rizika v souvislosti s každodenní činností lidí, jako je úraz, 

nemoc nebo smrt zapříčiněná úrazem nebo nemocí. Dále neživotní pojištění, které se týká 

pojištění majetku, v němž je zahrnuto jak pojištění nemovitostí tak pojištění vozidel. Pojištění 

majetku obecně zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke věcným škodám na majetku 

a k finančním ztrátám. Součástí pojištění majetku bývá také pojištění odpovědnosti za škodu, 

které kryje pojištěnému případ, kdy způsobí jinému subjektu škodu. Konkrétní rozdělení 

je vidět na následujícím schématu.
9
 

                                                
9 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2005, 178 s. 

ISBN 80-86119-92-0. s. 119 



16 

  

Obr. 2 Druhy pojištění 

(Zdroj: vlastní zpracování z ČAP) 

V další části diplomové práce bude vymezeno především pojištění majetku. Pojištění 

majetku kryje rizika, na jejichž základě dochází ke škodě nebo více škodám, ke zničení, ztrátě 

věcných hodnot nebo finančních hodnot na majetku. Pojištění majetku obsahuje tzv. pojištění 

All risk, které zpravidla zahrnuje krytí proti rizikům: 

- Živelná rizika – jsou zahrnuty ve většině pojištění majetku a představují poměrně 

obsáhlou skupinu rizik. Jedná se například o rizika způsobených živelnou 

událostí, jako je požár, výbuch, úder blesku, vichřice, povodeň atd. 

- Vodovodní rizika – mají podobný charakter, jako živelná rizika. Jedná se o rizika 

způsobena vodou vytékající z vodovodního zařízení, kanalizace nebo topení. 

- Havarijní rizika – jsou charakteristická tím, že majetkové škody vznikají jednak 

na dopravních prostředcích a jednak v souvislosti se střetem nebo nárazem 

dopravního prostředku. 

- Rizika odcizení a vandalství – jsou charakteristická tím, že škoda na majetku 

vzniká v souvislosti s jednáním třetí osoby. V rámci jednotlivých druhů pojištění 

bývají kryta v různé šíři. Podmínkou pojistného plnění bývá často překonání 

určitého zabezpečení majetku při krádeži nebo zjištění pachatele při vandalství. 

- Strojní rizika – škody vznikají v souvislosti s havárií či poruchou strojního 

zařízení. Může se jednat o chybné technologie, neodborné zacházení, zkrat 

elektrického proudu, vadný materiál apod. 
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Pojištění majetku lze rozdělit na pojištění domácnosti a pojištění nemovitostí. 

Pojištění domácnosti lze charakterizovat jako soubor zařízení domácnosti, který slouží 

členům domácnosti. Je to v podstatě vše, co členové domácnosti využívají a vše, s čím lze 

v domácnosti ručně manipulovat. V pojištění domácnosti je zahrnuto obvykle více rizik, která 

zahrnují živelní rizika, vodovodní rizika a rizika odcizení a vandalismu. Podmínkou bývá 

překonání zabezpečovací překážky. 

V pojištění domácnosti se pojišťuje soubor zařízení domácnosti. Pojistník 

při sjednávání pojištění určuje velikost pojistné částky. Základní pojistnou částku stanoví 

na základě ohodnocení předmětů zahrnutých do souboru pojištění a zařízení domácnosti. 

Předměty, které jsou hodnotnější a jsou v základním pojištění jen do určitého limitu, je možné 

sjednat jako doplňkové pojištění. Dále se pak stanoví částka pojistného. 

U pojištění nemovitostí je předmětem pojištění nemovitost. Jedná se o pojištění 

rodinných domů, rekreačních budov, hospodářských budov, drobných staveb (garáže, domácí 

dílny apod.). Pojištění kryje rizika především živelná, vodovodní, náraz dopravních 

prostředků, riziko odcizení a stavebních součástí.
 
 

Při sjednání pojištění pojistník stanoví hodnotu pojišťované nemovitosti a dalšího 

majetku, který uvede do pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě uvede pojistnou částku 

a vybere si pojistná rizika a na základě toho je mu stanovena výše pojistného. V případě 

vzniku škody se vyplácí pojistné plnění na cenu novou, aby pojištěná osoba mohla obnovit 

svůj majetek. U starších nemovitostí je stanoven limit do výše ceny časové. Jedná se o případ, 

kdy se na majetku projeví opotřebení obvykle nižší než 30 %. 

Pokud je pojištěnému vyplaceno pojistné plnění z ceny nové, je mu vyplacena 

pořizovací cena nového předmětu. V případě, že je pojištěnému vyplaceno pojistné plnění 

z ceny časově, je pojištěnému vyplaceno pojistné plnění ve výši odpovídající hodnotě 

pojištěného poškozeného majetku těsně před pojistnou událostí s ohledem na výše zmiňované 

opotřebení. Při stanovení ceny ať už nové nebo časové, se může vycházet i ze zastavěné 

plochy budovy, stavebního a technického provedení budovy. Vyplacené pojistné plnění 

umožňuje obnovu majetku nebo cenu opravy, pomocí které se uvádí majetek do původního 

stavu.
 10

 

                                                
10 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2005, 178 s. 

ISBN 80-86119-92-0. s. 119-126 
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V případě, že dojde k poškození nebo zničení majetku, je povinností osoby, která má 

právo na pojistné plnění, zdržet se dalšího konání. Jedná se především o opravy poškozeného 

majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku. Zdržení se dalšího konání probíhá 

do doby, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas. Záleží také na okolnostech případu. 

Pokud to situace vyžaduje a je potřebné začít s opravou majetku, odstraněním jeho 

zbytků z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví nebo životního prostředí nebo z jiného 

závažného důvodu, je takovýto zásah povolen. 

Pojistiteli nepřechází vlastnické právo při poskytnutí pojistného plnění, ale má právo 

na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si může odečíst náklady 

účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti 

s majetkem nakládat.
11

 

2.3 NEMOVITÁ VĚC 

Tato podkapitola pojednává o změnách, které přináší Nový občanský zákoník 

č. 89/2012 Sb. do pojistných smluv pojišťoven.  

V souvislosti se změnou nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ze dne 

3. 2. 2012, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014 (dále jen „občanský zákoník“), se objevuje nový 

pojem nemovitá věc. Věc lze obecně charakterizovat jako: ,,Vše, co je rozdílné od osoby 

a slouží potřebě lidí.“ 
12

 

Nemovitou věc („dále jen „nemovitost“) lze definovat jako: ,,Pozemky a podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, 

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc 

není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její 

podstaty, je i tato věc nemovitá.“
13

 

Definice nemovitosti je tedy obsažena v občanském zákoníku. V pojistných 

podmínkách jednotlivých pojišťoven se objevuje situace poněkud odlišná.  

                                                
11 § 2851 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

12 § 489 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

13 § 498 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
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2.3.1 Definice nemovitosti dle České pojišťovny 

V pojistných podmínkách České pojišťovny lze za předmět pojištění považovat 

hmotné movité věci, stavby nebo náklady. Nemovitost je tedy v pojistných podmínkách 

České pojišťovny vymezena jako stavba spojená se zemí pevným základem. Je patrné, 

že definice nemovitosti se od předešlého nezměnila. Příslušná definice je v pojistných 

podmínkách více specifikována jako stavba, která musí být vhodná k pobytu osob, zvířat nebo 

k umístění věcí a svým uspořádáním musí poskytovat ochranu před povětrnostními vlivy 

a musí být dostatečně odolná a pevná. Stavba tedy musí sloužit převážně k obytným účelům. 

Za stavby se v pojistných podmínkách České pojišťovny považují bytové domy, rodinné 

domy a domy sloužící individuální rekreaci. Přihlíží se také k evidenci, která je v katastru 

nemovitostí. Například rekreačním objektem je stavba, která je v katastru nemovitostí 

evidována pro individuální nebo rodinnou rekreaci nebo která k tomuto účelu slouží.
14

 

2.3.2 Definice nemovitosti dle ČSOB pojišťovny 

V pojistných podmínkách ČSOB pojišťovny lze za předmět pojištění považovat hlavní 

stavbu uvedenou a dále specifikovanou v pojistné smlouvě. Za ostatní stavby se pak podle 

pojistných podmínek ČSOB pojišťovny považují stavby, které tvoří příslušenství hlavní 

stavby a nejsou s hlavní stavbou konstrukčně spojeny a současně se nachází na stejném místě 

jako hlavní stavba. Nemovitost je tedy vymezena jako stavba a její veškerá stavební díla, 

která vznikají stavební nebo montážní technologií. Nebere se zřetel na jejich stavebně 

technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání. Z právního hlediska je v těchto pojistných podmínkách oproti podmínkám České 

pojišťovny stavba vymezena jako stavba, která je samostatnou nemovitou věcí zřízená 

na pozemku.
15

 

2.3.3 Definice nemovitosti dle Kooperativy pojišťovny 

V pojistných podmínkách Kooperativy pojišťovny lze za předmět pojištění považovat 

buďto movité předměty nebo nemovité objekty nebo jejich soubory, které mají hmotnou 

podstatu. Pojištěná věc musí být uvedena v pojistné smlouvě. Za nemovitost lze tedy v těchto 

pojistných podmínkách považovat nemovité objekty spojené se zemí pevným základem, které 

jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny 

                                                
14  http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50012/majetek-pp.pdf  
 

15  https://www.csobpoj.cz/documents/10332/32942/VPP_PMO.pdf/2941995d-d391-47f2-80f4-4e07d58168ed 
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k tomu, aby chránily lidi nebo věci před působením vnějších vlivů. Nemovitými objekty 

se rozumí budovy, ostatní stavby a jednotky, včetně k nim příslušející stavební součásti 

a příslušenství. Ostatními stavbami se rozumí nemovité objekty, které se od budov odlišují 

tím, že jsou zpravidla nezastřešené nebo jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami 

a střešními konstrukcemi. (studny, oplocení) a za ostatní stavby se považují ty, které jsou 

pevně zabudované do terénu včetně jejich součástí.
16

 

U ostatních pojišťoven se lze setkat s podobně odlišnými definicemi nemovitosti. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že občanský zákoník s sebou přináší jisté změny, ale vždy 

záleží na tom, za jakých podmínek je pojistná smlouva uzavírána. Více o pojistné smlouvě 

je uvedeno v následující podkapitole. 

2.4 POJISTNÁ SMLOUVA 

Tato podkapitola pojednává o problematice pojistné smlouvy, o jejím vzniku, 

o pojistném plnění, o pojistné události a o množném pojištění. Problematika pojistné smlouvy 

byla dříve definována v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ale nyní je definována 

v občanském zákoníku.  

Pojistná smlouva je písemný dokument, kde se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi 

poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění. Pojistné plnění je poskytnuto 

v případě, že nastane nahodilá událost, která je krytá pojištěním. Pojistník se za to zavazuje 

pojistiteli zaplatit pojistné.
17

 

Ze zákona vyplývá, že pojistitelem je pojišťovací instituce, která má oprávnění 

provozovat pojišťovací činnost. Pojistníkem je osoba, která platí pojistné a pojištěným je 

osoba: ,,Na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu 

se pojištění vztahuje.“
18

 

Jako potvrzení o uzavření smlouvy vydává pojistitel pojistku a za dobu trvání pojištění 

má pojistitel právo na pojistné. Jedná se v podstatě o částku, kterou zaplatí pojistník pojistiteli 

za dané období. 

                                                
16  http://www.koop.cz/file.php?type=file&disk_filename=file_966_GENERAL.pdf 

17  HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, 102 s. ISBN 978-

80-7408-089-0. s. 17 

18  § 2766 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
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Pojistná smlouva je uzavírána mezi těmito subjekty na základě pojistného zájmu, který 

je charakterizován jako oprávněná potřeba sjednat pojištění před následky pojistné 

události. Záleží na pojistníkovi a jeho vlastním zájmu se pojistit. Zájem pojistníka může být  

na vlastním životě a zdraví a na vlastním majetku nebo může být pojistný zájem na životě 

a zdraví a majetku jiné osoby. 

Při uzavírání pojistné smlouvy se pojistník musí seznámit s pojistnými podmínkami 

a zvážit, jestli jsou v souladu s jeho pojistným zájmem. Seznámení musí být provedeno ještě 

před uzavřením smlouvy a občanský zákoník ukládá tuto povinnost na stranu 

pojistitele. Obsahem pojistných podmínek jsou podrobnosti o vzniku, trvání a zániku 

pojištění, dále výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. 

Oproti předchozí úpravě tedy občanský zákoník nechává definici těchto pojmů přímo stanovit 

v pojistné smlouvě, kterou má v kompetenci pojistitel. 

Hranice pojistného plnění 

Obsahem pojistné smlouvy je hranice pojistného plnění, která se vztahuje na jednu 

pojistnou událost. Může se ujednat, že horní hranice se může omezit a to pojistnou částkou 

nebo limitem pojistného plnění. Obecně platí, že pojistnou hodnotu majetku tzn. horní 

hranici pojistného plnění, lze při uzavření smlouvy určit na návrh pojistníka. Horní hranice 

pojistného plnění se určí pojistnou částkou. Pojistná částka odpovídá výši pojistné hodnotě 

pojištěného majetku v době uzavření smlouvy. Pojistitel má právo a může přezkoumat 

při uzavření smlouvy hodnotu pojišťovaného majetku. Běžně se však tato skutečnost 

nepřezkoumává. Přezkoumání probíhá až v případě vzniku pojistné události.
19

 

Platí, že plnění pojistitele je obvykle touto horní hranicí omezeno. Rovněž 

je v pojistných podmínkách stanovena i spodní hranice plnění. Z těchto omezení 

vyplývá, že nelze poskytnout pojistné plnění ve vyšší částce, než bylo sjednáno 

a v případě, že je pojistná částka nižší, než spodní hranice plnění, nastává krácení pojistného 

plnění. Proto je ve vlastním zájmu pojistníka, aby při uzavírání pojistné smlouvy byla 

dohodnuta dostatečná výše pojistné částky, která by co nejspolehlivěji kryla při vzniku 

pojistné události předpokládanou nejvyšší škodu. Pojistná částka by neměla být přemrštěná, 

protože platí, že čím vyšší pojistná částka, tím vyšší pojistné, které se ze smlouvy platí 

a pojistník z výše uvedených omezení nedostane vyšší pojistné plnění, než mu podle 

skutečnosti náleží. Obvykle by pojistná částka měla být vyšší zhruba o 10% než je skutečný 

                                                
19  § 2758 - § 2813 zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník 



22 

stav. Je rovněž v zájmu pojistníka, aby pojistné bylo zaplaceno, protože pokud zaplaceno není 

a dojde k pojistné události, pojišťovna nemusí plnit. 

Pojistné plnění 

Povinnost poskytnout pojistné plnění vyplývá z občanského zákoníku, které pojistitel 

nemusí zaplatit v peněžní formě.  Zákoník umožňuje pojistiteli sjednat, že poskytne toto 

plnění i v nepeněžité formě. Příkladem může být úhrada zachraňovacích nákladů, které byly 

účelně vynaloženy na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události.  

Pojistná událost 

Pojistná událost nastává v případě, kdy se oprávněná osoba domnívá, že ji vznikl 

nárok na pojistné plnění a bez zbytečného odkladu to oznámí pojistiteli. Pojistiteli se podá 

pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události. Toto vysvětlení může podat 

jakákoli osoba, u které existuje právní zájem na pojištění. Pojistiteli se musí podat rovněž 

informace o případném vícenásobném pojištění a předloží se potřebné doklady, na základě 

kterých se postupuje způsobem uvedeným ve smlouvě. 

Pojistitel má na základě tohoto oznámení povinnost zahájit šetření a to bez zbytečného 

odkladu. Šetření skončí sdělením výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. 

Pojistitel zdůvodní výši pojistného plnění a popřípadě důvod jeho zamítnutí. 

Jsou-li však oznámeny vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné 

údaje, které se týkají rozsahu oznámené události, má pojistitel právo na náhradu nákladů 

vynaložených na šetření. Stejně tak, pokud jsou záměrně zamlčeny údaje týkající se této 

události. Způsobila-li úmyslně pojistnou událost osoba, která uplatňuje právo na pojistné 

plnění anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy, bylo-li 

výslovně ujednáno, anebo stanoví-li tak tento nebo jiný zákon. 

Množné pojištění 

Pokud je sjednáváno více pojistných smluv, jedná se o množné pojištění. Takto 

sjednané pojištění je charakteristické tím, že je sjednáno ve zhruba stejný časový okamžik 

a vztahuje se k témuž pojistnému nebezpečí. Množné pojištění lze rozdělit na souběžné 

pojištění a vícenásobné pojištění. Souběžné pojištění vzniká uzavřením mezi pojistníkem 

a více pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem. Souhrn pojistných částek však 

nepřesahuje pojistnou hodnotu nebo souhrn limitů pojištěného majetku nebo skutečnou výši 

vzniklé škody. Vícenásobné pojištění vzniká ve stejné situaci jako předchozí souběžné 
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pojištění, avšak souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku 

nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody. V této oblasti 

je velmi časté zkoušení pojistných podvodů na uplatnění pojistného plnění u více pojistitelů.
20

 

                                                
20  KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, 351 s. ISBN 

978-80-87212-45-5. s. 245-250 
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3  SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJISTNÉHO PODVODU 

Tato kapitola pojednává o úpravě pojistného podvodu v podmínkách České republiky. 

Je zde zmíněna historie pojistného podvodu z minulosti až po současnost. Dále je zde řešena 

problematika pojistného podvodu z hlediska trestněprávního, problematika dělení pojistných 

podvodů a jejich typické příznaky. Rovněž se kapitola zaměřuje na vyšetřování pojistných 

podvodů a příčiny páchání a indikátory pojistných podvodů. V neposlední řadě je zde uveden 

profil osoby páchající pojistný podvod a budoucí vývoj a trendy v páchání pojistných 

podvodů. 

3.1 HISTORIE POJISTNÉHO PODVODU 

Historie pojistného podvodu se datuje od 18. století, kdy existovaly první vzájemné 

pojišťovací spolky a následně první komerční pojišťovny až s počátkem 19. století se začalo 

vyvíjet pojistné právo. Byl přijat všeobecný zákoník občanský pro veškeré německé země 

a rakouské mocnářství. Podle tohoto zákoníku byly tehdejší pojistné smlouvy zařazeny mezi 

takzvané smlouvy odvážné, které přejímaly naděje ještě nejistého prospěchu. Už tehdy 

existovala a byla ustanovená některá pojištění. Například dopravní pojištění, které obsahovalo 

nebezpečí moře a také bylo částečně ustanoveno požárního pojištění. Bylo však zcela 

opomenuto životní pojištění, protože již před 200 lety panovaly obavy z toho, že někteří lidé 

by mohli zneužít tohoto pojištění ve svůj vlastní prospěch tím, že například pro své příbuzné 

spáchají sebevraždu a tím jim zajistí vysoké finanční odškodnění.  

Problematika podvodu má tedy silný historický základ. Podstata podvodu spočívá 

v tom, že se osoba snaží sama sebe obohatit a obelstít někoho druhého. Proto bylo hlavní 

myšlenkou již tehdejších paragrafů, aby takováto pojistná smlouva byla co nejméně 

uzavíraná. Panovala totiž obava z podvodu. Předpis, který se zabýval problematikou pojištění, 

měl v podstatě formu zákazu. 

Zajímavým faktem je, že například nejstarší požární pojišťovna v českých zemích 

již měla zakotveny stanovy proti paličům, kteří byli potenciálními pachateli podvodů. Tato 

pojišťovna byla založena v listopadu 1827 a jmenovala se První česká vzájemná pojišťovna. 
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Sídlila paradoxně v pražské Spálené ulici na stejném místě, kde dnes stojí budova České 

pojišťovny, která se stala její právní nástupkyní.
21

 

Současná právní úprava pojistného podvodu je upravena v zákoně č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“). Obecně je podvod definován jako:  ,,Kdo sebe 

nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 

skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.“
22

 Samotný pojistný 

podvod je v trestním zákoně definován jako: ,,Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje nebo podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 

v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo 

jiné obdobné plnění.“
23

 Zákon dále upravuje problematiku odnětí svobody za spáchání 

podvodu a pojistného podvodu v letech a to v závislosti na závažnosti spáchání na maximálně 

5 až 10 let. 

Z definic trestního zákoníku je zřejmé, že jak u podvodu, tak u pojistného podvodu 

je předmětem ochrany cizí majetek. Trestně právní ochrana se tu poskytuje majetkovým 

právům a vztahům. Podvody tedy patří do majetkové kriminality a jsou považovány 

za nebezpečnou trestnou činnost. Jsou typické svojí různorodostí a propracovanou 

sofistikovaností. Jednoznačně lze říci, že nebezpečí spočívá především v různém množství 

typů pachatelů, tj. od organizovaných skupin až po bezúhonné občany. 

3.2 POJISTNÝ PODVOD Z HLEDISKA TRESTNĚ PRÁVNÍHO 

Aby byl pojistný podvod shledán jako trestný čin, musí být prokázána škoda, skutková 

podstata a zavinění pojistného podvodu. Rozdělení škod podle trestního zákona zobrazuje 

následující tabulka. 

Tab. 1 Rozdělení škod podle trestního zákoníku 

Škoda Částka 

Nikoli nepatrná nejméně 5 000 Kč 

Nikoli malá nejméně 25 000 Kč 

                                                
21  HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, 102 s. ISBN 978-

80-7408-089-0. s. 6-7 

22  § 209 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

23  § 210 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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Škoda Částka 

Větší škoda nejméně 50 000 Kč 

Značná škoda nejméně 500 000 Kč 

Škoda velkého rozsahu nejméně částky 5 000 000 Kč 

(Zpracování vlastní zdroj § 89 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon) 

Z předchozí tabulky vyplývá, že aby došlo k škodě nikoli nepatrné, je nutné, 

aby vzniklá škoda byla nejméně 5 000 Kč. Škoda nikoli malá musí být nejméně 25 000 Kč, 

větší škoda musí být nejméně 50 000 Kč, značná škoda musí být nejméně 500 000 Kč 

a závažnější škody velkého rozsahu jsou nejméně od 5 000 000 Kč a více. 

Skutková podstata pojistného podvodu je charakteristická fakultativními 

a obligatorními znaky. Mezi fakultativní znaky patří určité místo činu, vymezená doba 

jednání, určitý prostředek ke spáchání pojistného podvodu (pojistná smlouva), cíl proč 

je podvod páchán (např. finanční obnos) a motiv pojistného podvodu (např. zadluženost 

osoby). Mezi obligatorní znaky patří objekt (např. majetek), objektivní stránka (vše 

co je chráněno trestním zákonem), subjekt (osoba) a subjektivní stránka pojistného podvodu 

(způsob spáchání pojistného podvodu). Spácháním pojistného podvodu se dotyčný dopouští 

trestného činu. Trestné činy lze rozdělit z hlediska zavinění, které znázorňuje následující 

schéma: 

 

Obr. 3 Skutková podstata pojistného podvodu 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
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Zavinění úmyslné je specifické tím, že bylo spácháno úmyslně. Dělí se na úmysl 

přímý, kdy pachatel chtěl spáchat trestný čin a úmysl nepřímý, kdy pachatel věděl, že svým 

jednáním může způsobit trestný čin a s tímto faktem, že svým jednáním trestný čin může 

způsobit, byl srozuměn. 

Zavinění nedbalostní se vyznačuje tím, že bylo spácháno nedbalostně. Lze 

jej rozdělit na nedbalost vědomou, kdy pachatel věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný 

zájem, ale spoléhal na to, že takové porušení nezpůsobí a nedbalost nevědomou, kdy pachatel 

nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač to vědět měl.
24

 

Pojistný podvod, páchá osoba, která je v trestním zákoně označována jako pachatel. 

Tento pojem trestní zákoník definuje jako: ,,Kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové 

podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“
25

 Z předchozí definice 

vyplývá, že pachatel musí naplnit skutkovou podstatu trestného činu, tzn. naplňuje 

jak fakultativní, tak obligatorní znaky skutkové podstaty. Přitom se nevyžaduje, aby měl 

pachatel zvláštní vlastnosti, způsobilost nebo postavení, ale musí být splněná podmínka mezi 

jeho jednáním a následkem a jednoznačně prokazatelný mezí tímto příčinný vztah. 

Do pojistného podvodu mohou být zahrnuti účastníci, kteří nejsou přímo vázáni do pojistného 

vztahu, ale dopouštějící se trestné činnosti.
 26

 

Lze tedy konstatovat, že pojistný podvod je úmyslným trestným činem a rovněž 

i samotná příprava pojistného podvodu je trestná. Pojistný podvod může vzniknout: 

- při uzavírání nebo změně pojistné smlouvy, 

- v souvislosti s likvidací pojistné události, 

- při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, 

- uvedením nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, 

- podstatné údaje jsou zamlčeny v úmyslu opatření sobě nebo jinému prospěch, 

- vyvolání nebo předstírání události, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění, 

                                                
24  § 15- § 16 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

25  § 22 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

26  HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, 102 s. ISBN 978-

80-7408-089-0. s. 38-39 
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- stav vyvolaný pojistnou událostí, který na cizím majetku vyvolá škodu nikoli 

nepatrnou.
27

 

3.3 DĚLENÍ PODVODŮ A JEJICH TYPICKÉ ZNAKY 

Tato podkapitola se zabývá dělením pojistných podvodů a jejich typickými příznaky. 

Pojistné podvody lze rozdělit na interní podvody, kdy pachatelem je zaměstnanec pojišťovny 

a externí podvody, kdy pachatelem je oprávněná osoba, tzn. pojistník, pojištěný nebo soudní 

znalec, lékař atd. 

Interní a externí pojistné podvody se dají rozdělit do dvou kategorií pojistných 

podvodů z hlediska páchání a to na pojistné podvody oportunistické a organizované. 

Oportunistické podvody jsou nejrozšířenější skupinou pojistných podvodů, jak v rámci 

interních tak externích pojistných podvodů. Ke škodě dochází nahodile, ale ve výsledku 

se pachatel snaží vzniklou situaci využít ve svůj prospěch a pojistný podvod spáchá následně 

až po škodě.  

Typickým příkladem je, že pachatel nahlásí skutečnou škodu, která se opravdu stala, 

ale zároveň uplatňuje škody, které se nestaly. Jedná se o škody nižší v řádu maximálně 

desetitisíc korun. Dalším typickým příkladem je navyšování vzniklé škody nebo falšování 

dokladů, dále také opravy a antidatování pojistné smlouvy tak, aby škodná událost již byla 

kryta pojištěním. Zde hraje roli většinou makléř nebo někdo z pojišťovny. 

 Organizované podvody jsou z pohledu počtu případů méně významné, 

avšak z hlediska finančních dopadů jsou velmi nebezpečné. Podvody jsou předem připravené. 

Podílí se na nich někdy i více osob a pojistné smlouvy bývají často uzavírány již s úmyslem 

pojistný podvod spáchat. Rozdělení pojistných podvodů je zobrazeno v následujícím 

schématu. 

                                                
27  § 210 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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Obr. 4 Dělení pojistných podvodů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Prevence externích a interních podvodných jednání 

Proti externím a interním podvodným jednání jsou v pojišťovnách instalovány různé 

ochranné mechanismy na prevenci a detekci těchto podvodných jednání, s cílem 

minimalizovat dopad. Dopad externích podvodných jednání se minimalizuje 

již v prvopočátku a to při rozpoznávání dotyčné osoby. Cílem je zabránit především 

spolupráci na pojistném podvodu a jeho odhalení. Vytváří se automatizovaný vnitřní kontrolní 

systém společnosti a modely standardizovaných podvodných schémat, které předpokládají 

určité proškolení zaměstnanců pojišťovny. Monitorují se pracovní postupy a identifikují 

se varovné signály, které by měly včas a s dostatečným předstihem upozornit na přípravu 

podvodného jednání. 

Interní podvodná jednání způsobují především zaměstnanci pojišťovny. Při zjištění 

tohoto podvodného jednání je případ řešen a šetřen uvnitř organizace. Následně 

po nepochybném zjištění se tato skutečnost oznamuje orgánům činným v trestním řízení. Aby 

k těmto nepoctivým jednáním nedocházelo, pojišťovna si buduje systém rozpoznávání 

nepoctivých zaměstnanců. Zjišťují se sklony k nepoctivému jednání a to již v rámci přijímací 

procedury na budoucí pracovní pozice. Zjišťují se projevy nepoctivosti a neloajality u osob, 

které v organizaci již pracují. 
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Ochrana proti nepoctivým zaměstnancům a správný výběr se provádí: 

- Anamestickými dotazníky a diagnostickým rozhovorem, kdy se v podstatě 

jedná o strukturované interview, které je velmi dobře konstruované. Otázky 

a samotný rozhovor je pečlivě dokumentován pro účely pozdějšího vyhodnocení. 

- Prověrkou poctivosti zaměstnanců. K tomuto dochází většinou po mimořádné 

události nebo v důsledku podezření. Jedná se o bezpečnostní prověrku 

na detektoru lži. 

- Ochrana organizace specialisty. Ochrana organizace specialisty resp. 

bezpečnostními manažery, kteří chrání organizaci proti nepoctivým 

zaměstnancům, provádějí neohlášené kontroly v nepravidelných intervalech. 

- Stanovením etického kodexu organizace. V kodexu jsou formulované normy 

a požadavky, které organizace považuje za žádoucí. 

3.4 VYŠETŘOVÁNÍ POJISTNÝCH PODVODŮ 

Vyšetřováním pojistných podvodů se zabývají jak orgány činné v trestním řízení 

tak specialisté pojišťoven. Rozsáhlejší podvody řeší pak orgány činné v trestním řízení. Méně 

rozsáhlé a tedy i častější řeší interní specialisté v pojišťovnách. Jedná se o tzv. detektivy, 

pracovníky interního auditu nebo kontrolní oddělení.  

Na tyto pozice jsou často vybírání lidé z řad bývalých příslušníků policie 

nebo specializovaných útvarů pro vyšetřování kriminality, tzn. osoby, které mají již s touto 

trestnou činnosti bohaté zkušenosti. Prací specialistů je shromažďovat všechny důkazy 

a následně je předat orgánům činným v trestním řízení, aby mohla být zahájena trestní stíhání. 

Způsoby pro provádění vyšetřování záleží vždy na konkrétním případu, rozsahu podvodného 

jednání, nebezpečnosti, výši škody a počtu osob, které jsou do případu zainteresovány. 

Zvláštní případ nastává i tehdy, pokud je do podvodu zainteresován i zaměstnanec 

pojišťovny. 

Obecně lze shrnout, že šetření se zabývá zjištěním a zadokumentováním veškerých 

okolností šetřeného případu. Poukazuje na příčiny, které způsobily jednání a odhaluje 

nedostatky v kontrolním mechanismu. Specialisté vedou šetření tak, aby byly získány 

a uchovány důkazy o podvodném jednání. Cílem je, aby byly poskytnuty managementu 

pojišťovny či organizace informace o tom, jak došlo a zdali vůbec došlo k nežádoucímu 

jednání proti zájmům společnosti. Výsledným šetřením se potom managementu sdělí, 
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jak bude šetřená záležitost ukončena. Rozhodne se, zda bude případ předán orgánům činným 

v trestním řízení, tj. zahájí se trestní řízení a bude se pokračovat v jeho řádném vyšetřování 

nebo zda celá záležitost bude vyšetřena jiným způsobem. Smyslem vnitřního šetření 

je i formulace doporučení k provádění preventivních opatření, která zamezí budoucímu 

vzniku podobných případů.  

Šetření pojistných událostí však nejčastěji probíhá přes samostatného likvidátora 

pojistných událostí. Likvidátor pojistných událostí je osoba, se kterou je uzavřená smlouva 

o spolupráci. Likvidátor provádí šetření jménem pojišťovny na její účet a v rozsahu, 

který je nutný ke zjištění povinnosti, zda lze nebo nelze plnit ze sjednaného pojištění. 

Likvidátoři musí umět rozpoznat, zda se jedná o pojistný podvod či nikoli. Proto 

je nesmírně důležité, aby měli znalosti a zkušenosti zejména z oblasti práva a vyšetřovacích 

postupů. Musí také znát likvidační postupy a především mít specifický cit pro průzkum 

zvláštních souvislostí. Často se využívají v případě podezření ke spolupráci i detektivní 

agentury nebo soukromí detektivové. Jedná se o osoby, které dokáží operovat úspěšně 

na regionální úrovni a se znalostmi místních poměrů. Více o likvidacích pojistných událostí 

je v kapitole 4.
28

 

3.5 PŘÍČINY PÁCHÁNÍ POJISTNÝCH PODVODŮ A INDIKÁTORY 

POJISTNÝCH PODVODŮ 

Tato kapitola se zabývá příčinami pojistných podvodů a indikátory směřujícími 

k pojistnému podvodu. 

Příčin, které vedou k páchání podvodů, je celá řada. Základními obecnými příčinami 

jsou mentalita obyvatel, ekonomické krize, růst nezaměstnanosti apod. Obecně je více 

podvodů v oblastech, kde se hůře žije. Dalšími příčinami může například být neefektivnost 

pojistného vztahu, kdy vznikne škoda, která není specifikována v pojistných podmínkách 

a finanční potíže pojištěného, který se záměrně snaží škodu způsobit, aby získal pojistné 

plnění. 

K pojistnému podvodu může vést i fakt, že z pohledu pojištěného bylo dříve nízké 

plnění ze strany pojišťovny v předešlých pojistných událostech. Dále úmyslné poškození sebe 

                                                
28  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, 247 s. ISBN 80-86795-12-8. s. 50-200 
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nebo pojištěné věci, předstírané loupežné přepadení, žhářství, předstírané vloupání do objektu 

nebo odcizení věci, fingovaná krádež apod. 

Obecně výše zmiňované kriminogenní faktory lze označit jako indikátory pojistných 

podvodů. Vznikají jako praxí vysledované okolnosti, které mohou detekovat úmysl 

a podvodné jednání pojištěné osoby. Pojistný podvod může být tedy odhalen jak při uzavírání 

smlouvy, tak v průběhu pojistného vztahu, v jeho průběhu a také při pojistné události.  

Je potřeba též přihlédnout k tomu, že existuje mnoho faktorů, které označují pojistnou 

událost za spornou. Z toho vyplývá, že se kriminogenní faktory v řadě okolností váží 

k pojistnému vztahu. Především pak k pojistné smlouvě a k pojištěnému nebo k pojistníkovi. 

3.6 PROFIL OSOBY PÁCHAJÍCÍ POJISTNÝ PODVOD 

Tato kapitola pojednává o osobách, které nejčastěji páchají pojistné podvody, a také 

je zde vytvořen obecný profil pachatele. Jednoznačný profil osoby páchající pojistný podvod 

nelze stanovit.  Existuje však obecná charakteristika pachatele, kterou lze rozdělit do několika 

základních skupin: 

- Běžný pachatel – Zde spadá velmi široká skupina lidí. Tato skupina zahrnuje 

občany běžně dodržující zákony, obvykle s čistým trestním rejstříkem. V případě 

pojistné události však tito lidé podlehnout pokušení spáchat pojistný podvod. 

Může je k tomu vést například dočasná finanční krize. Pojistný podvod vzniká 

tak, že se pokusí navýšit malou škodu, která jim vznikla, o něco více, než jaká 

škoda skutečně je. Riziko odhalení je malé a u těchto osob převládá pocit, 

že takové velké pojišťovně svým jednáním neuškodí. 

- Skupiny lidí – Jedná se o skupiny lidí, které již mají zkušenosti s pácháním 

pojistného podvodu. Rovněž mají zkušenosti i s kriminální činností. Jejich jednání 

při páchání pojistného podvodu je obvykle nenásilné a přilepšují si ke svým 

příjmům. Většinou v této činnosti pokračují až do doby jejich odhalení. 

- Organizované kriminální skupiny – Jedná se o velmi sofistikované skupiny lidí, 

které jsou nejvíce nebezpečné pro pojišťovny. Tyto skupiny jsou dobře 

organizované a připravují kompletní a dosti nákladné pojistné podvody. 

Lze říci, že pachatelem může být kdokoli, kdo je způsobilý k právním úkonům 

a je oprávněný uzavřít pojistnou smlouvu.  
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Externí a interní pachatelé 

Pachatele lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny. Jedná se o interní a externí pachatele. 

Externí pachatelé tvoří nejpočetnější skupinu a jedná se především o zákazníky pojišťoven. 

U těchto pachatelů obecně neexistuje jednotná charakterová vlastnost, podle které by se dali 

identifikovat. Příkladem typického pachatele pojistného podvodu v pojištění motorových 

vozidel jsou osoby ve věku mezi 20 – 30 lety. Nemají výjimečné intelektuálních schopností 

a často bývají nemajetní. Naopak pachatelé, kteří se dopouštějí podvodů v pojištění průmyslu 

a podnikatelů jsou většinou intelektuálně na vyšší úrovni.  Tito pachatelé jsou experty 

v navazování kontaktů a znají problematiku pojištění. Přizpůsobují se situaci a dobře 

improvizují podle nových skutečností. Jsou schopni také přesvědčit osoby, se kterou pojistnou 

smlouvu uzavírají nebo škodu likvidují, o tom, že nemají podvodné úmysly. Externí pachatelé 

si dokáží své jednání výborně zdůvodnit.  

Interní pachatelé 

Interní pachatelé představují podle výzkumu pojišťoven značné riziko a patří mezi 

ně běžní pracovníci a pracovníci ze středního managementu. Motivací a důvodem páchání 

pojistných podvodů často bývá domněnka, že jsou pracovníci málo za své pracovní výkony 

ohodnoceni. Proto si chtějí přilepšit spácháním pojistného podvodu a nahrává jim fakt, 

že znají interní poměry a procesy a myslí si, že je dokáží zneužít ve svůj prospěch. 

Typický profil takového člověka, který páchá pojistné podvody, vypadá většinou tak, 

že pracuje často přesčas, chce být ve firmě nepostradatelný a na vše zná odpověď. Je to 

obvykle pracovník, který umí všechno zachránit a zná dobře procesy a chod ve firmě a má 

obvykle nákladné koníčky. Dalšími typickými znaky mohou být časté změny nálad například 

agresivní chování, výbuchy vzteku, kdy jej tíží špatné svědomí a mnohdy tyto psychické 

problémy vedou k nadměrné konzumaci alkoholu.  

Pojistné podvody páchají převážně: 

- zprostředkovatelé, 

- makléři, 

- likvidátoři (více o těchto zprostředkovatelích je uvedeno v kapitole 4), 

- běžní zákazníci. 
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Profil typického pachatele pak vypadá následovně: 

-  ve firmě je zaměstnán 5 a více let, 

- věkově spadá do kategorie 36 až 55 let, 

- pracuje ve finančním oddělení, 

- je členem vedení. 
29

 

3.7 OBECNÉ TRENDY A BUDOUCNOST V PODVODNÝCH 

JEDNÁNÍCH 

Tato kapitola se zabývá současnými obecnými trendy a budoucím vývojem 

podvodných jednání. Obecné trendy v podvodných jednáních mají silnou základnu 

ve sdělování požadavků na média, zaměstnance pojišťovny a policii. Prevence proti 

podvodným jednáním je zakotvena především ve vzájemné spolupráci všech 

zainteresovaných subjektů a v poznatcích z terénu. Musí se těžit z toho, co je o způsobech 

provedení podvodných jednání a jejich pachatelích známé. Nenahraditelnými jsou informace 

z živých případů zjištěných a stíhaných podvodných jednání. Každá organizace 

by ve vlastním zájmu měla udržovat vlastní databanku jednak empirických poznatků a též 

svého vlastního firemního know-how. 

První důležitou roli v odhalování podvodných jednání sehrávají zaměstnanci 

pojišťovny. Záleží především na tom, jak jsou zaměstnanci pro svoji organizací na tento úkol 

kvalitně připraveni. Zaměstnanci musí o problematice podvodných jednání mnohé vědět a být 

proškoleni při preventivních postupech a opatřeních proti podvodným jednáním. Na prevenci 

je zaměstnance potřeba připravit formou účinných školení. Obsahem takových školení jsou 

například informace o varovných signálech, které naznačují, že se jedná o podvodná jednání 

a připravit je na vhodné způsoby reagování, pokud dojde k podezření na podvodné jednání. 

Jakmile zaměstnanci absolvují takováto školení, měli by být schopni rozeznat, co přesně 

od nich očekává jejich zaměstnavatel pro situace, kdy zaměstnanec zjistí podezření 

na podvodné jednání. 

Druhou důležitou roli při odhalování podvodných jednání sehrávají média. Média 

a především žurnalisté sehrávají roli prevence v publicistických a zpravodajských informacích 

                                                
29  HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, 102 s. ISBN 978-

80-7408-089-0. s. 31-35  
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o podvodných jednáních, protože mohou přispět ke snížení rizika publikováním vhodných 

informací. Potenciální pachatelé se danou informací mohou nechat zmanipulovat. Organizace, 

kterým hrozí poškození kvůli podvodnému jednání, obvykle tedy počítají se zájmem 

novinářů.  Novináři publikují informace, které přispívají v konečném důsledku jako prevence 

proti podvodným jednáním a preventivně mohou zklidnit znepokojenou veřejnost. Informace 

sdělované novináři podněcují vlnu napodobitelů a krátce potom se velmi často objevuje 

nápadné množství podobných případů. 

Třetí důležitou roli při odhalování podvodných jednání sehrává policie. Jedním 

z důležitých úkolů služby kriminální policie a vyšetřování policie ČR je odhalování trestných 

činů. Policie identifikuje pachatele a následně zahájí vyšetřování v oblasti hospodářské trestné 

činnosti. Na základě hospodářské trestné činnosti se policie ČR člení do organizačních celků 

a to na útvary obecné kriminality a na útvary hospodářské kriminality. 

Úkolem všech pojišťoven, médií a policie je tedy koordinovat informovanost 

veřejnosti v závislosti na nebezpečí a riziku, které z podvodného jednání vyplývá. V tomto 

směru se nejvíce osvědčila spolupráce všech zainteresovaných subjektů. V neposlední řadě 

je potřeba zmínit, že podvodné jednání představuje poněkud náročnější delikt, a proto jsou 

kladeny vysoké nároky na kriminální schopnosti vyšetřovatelů, kteří vyšetřují potenciální 

pachatele. Je důležité, aby do médií neunikly důležité informace, které by podněcovaly 

nebo upozorňovaly na příležitost k podvodným jednáním. 

Budoucí trendy v podvodných jednáních 

Dlouhodobým trendem v páchání podvodných jednání je vyšší profesionalita 

a profesní vzdělanost pachatelů. K tomu přispívá vývoj nových komunikačních technologií 

a prostředků. Proto je ze strany pojišťoven obecným trendem tvořit produkty a služby, 

které pro ně budou bezpečné. Vytvořit však 100 % bezpečný produkt nebo službu není 

možné. Takovýto produkt nebo služba by byla z podstaty věci neprodejná, protože přestává 

plnit svůj účel a poslání. Klienta by takováto služba nebo produkt obtěžovala a raději 

by vyhledal produkt nebo službu, která by mu přinesla vyšší komfort a uživatelskou 

přívětivost. Lze konstatovat, že vždy budou v produktech a službách existovat jisté mezery, 

které se budou dát zneužít. 

Rozvoj nových technologií však nenahrává jen podvodným jednáním, ale také 

pojišťovnám samotným. Své produkty a služby si tak mohou lépe zabezpečit. Mohou rozvíjet 

nové informační technologie a zdokonalovat existující systémy kontroly a monitorování 
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chování uživatelů. Moderní technologie umožňují informovat a chránit celou společnost 

před negativním vlivem hospodářské trestné činnosti.  

Větším problémem, než je rozvoj nových technologií, je současná legislativa. Důležité 

je přizpůsobit legislativu a celý právní systém tak, aby zabezpečoval minimalizaci 

podvodných jednání. Příkladem může být systém pro předcházení úvěrových podvodů. 

V minulosti nebylo možné nahlížet kvůli právní úpravě do informací o klientech a jejich 

rizikových úvěrech. Informace byly brány jako bankovní tajemství. Dalším problémem 

je, že nelze vytvářet tzv. černé listiny klientů a to kvůli ochraně osobních údajů. Též institut 

presumpce neviny, kdy se na každou osobu, která je podezřelá z trestné činnosti, nahlíží 

jako na osobu nevinnou až do doby pravomocného rozsudku. Obecně lze konstatovat, 

že legislativa hraje velmi důležitou roli, protože ovlivňuje způsoby páchání podvodných 

jednání. 

V podmínkách ČR již nyní lze používat k ověřování některých informací webové 

stránky, které byly zřízeny ústředními vládními orgány. Na ministerstvu spravedlnosti 

lze ověřovat informace o společnostech a o jejich statutárních orgánech, existují databáze 

se seznamy úpadců a také přehledy společností, které jsou v konkurzu. Pro získání potřebných 

informací lze použít například portál http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx. Rovněž 

lze získávat údaje z Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského na stránkách 

http://www.cuzk.cz/, kde lze nahlížet do katastru nemovitostí. Existuje také Centrální registr 

úvěrů na stránkách http://www.centralniregistrdluzniku.cz/, kde jsou sdílené informace 

o platební morálce klientů.
30

 

Dalším významným systémem pro odhalování pojistných podvodů je systém SVIPO. 

Jde o systém, který vzájemně porovnává pojistné události šetřené jednotlivými pojišťovnami. 

Systém na základě stanovené vnitřní logiky upozorňuje na podezřelé pojistné události 

a stanovuje u nich nízkou nebo vysokou míru pravděpodobnosti. Jeho cílem je umožnit 

pojistitelům systematické odhalování těchto pojistných podvodů. Systém pracuje s daty 

zaslanými od pojišťoven a zaměřuje se na nejčastější okolnosti. Zahrnuje především 

vícenásobné uplatnění stejné škody, pokud se jedná o zatajené vícenásobné havarijní 

pojištění, a také fingování různých škod různými škodícími vozidly, která mají sjednáno 

pojištění z provozu vozidla. Systém umí vyhodnocovat duplicitní informace a srovnávat 

                                                
30  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, 247 s. ISBN 80-86795-12-8. s. 229-237 



37 

vícečetné pojistné události a to nejen u havarijních aut, ale v souvislosti s místem nehody, 

zúčastněnými osobami i časovými údaji o havárii. V případě, že se objeví cokoliv 

nestandardního, upozorní na to. Systém pracuje na bázi ukládání pravidelných údajů, 

které pojišťovny zasílají do systému. Na základě toho se vyhodnocují podezřelé případy. 

Vyhodnocování probíhá již krátce poté, co klient nahlásí pojišťovně škodu. 

V současné době však zatím neexistuje využití tohoto systému v pojištění majetku. 

Cílem do budoucnosti je tento systém využít tak, aby umožnoval odhalovat některé typy 

podvodů, které jsou páchány napříč pojistným trhem.
31

 

                                                
31  HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, 102 s. ISBN 978-
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4  LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

Tato kapitola pojednává o likvidaci pojistných událostí, o fázích likvidace 

a podmínkami pro likvidátory pojistných událostí. 

Likvidace pojistných událostí je souhrn určitých pracovních postupů, směřujících 

k určení výše škody za účelem poskytnout pojištěnému nebo poškozenému přiměřenou 

peněžní náhradu, tzn. pojistné plnění. Likvidací pojistné události dochází k uspokojení 

určitých nároků pojištěného. Nároky pojištěného vyplývají z uzavřené pojistné smlouvy 

popřípadě jiného právního předpisu. Každá komerční pojišťovna má svůj vlastní úsek 

likvidace škod. Účelem tohoto úseku je prokázat, zda v případě pojistné události má pojištěný 

nárok na pojistné plnění. 

Likvidace škod je v podstatě odlišná v každém druhu pojištění. Záleží sice na druhu 

rizika, ale v podstatě u všech druhů pojištění probíhá podobným způsobem a to podle 

následujícího základního schématu, které má celkem čtyři fáze: 

1 Fáze nahlášení škody zákazníkem. – Ohlásit škodu může pojištěný buďto 

písemně nebo telefonicky. Škoda může být nahlášena například i rodinným 

příslušníkem nebo zástupcem pojišťovny. V každém případě po nahlášení škody 

musí následovat písemné vyjádření pro účely další likvidace škody a tím i pro 

zákazníkovy nároky. 

2 Fáze registrace škody. – Důkladná registrace škody spočívá v tom, 

že je z dlouhodobého pohledu jedním z nejdůležitějších podkladů komerční 

pojišťovny. Používá se pro kalkulace pojistného a především pro stavbu 

pojistných produktů. Čím lépe je škoda zaevidovaná, tím lépe lze následně podle 

statistických vyhodnocení důkladněji analyzovat příčiny škod. Na tomto základě 

lze přizpůsobovat pojistné produkty a výši pojistného. 

3 Fáze prověření škody likvidátorem pojistných událostí. – Likvidátor 

pojistných událostí škodu prověří a v konečném důsledku ručí za její výši. 

Rozhodující ve fázi likvidace škody je pro pojistitele ověření škody. Záznam 

o likvidaci škody musí být proveden písemně a pokud možno co nejrychleji, aby 

poškozený nemusel zbytečně dlouho čekat. Pokud je škoda uznána, je následně 

vyplaceno pojistné plnění. Vyplacené pojistné plnění musí být přiměřené a ne 

příliš vysoké nebo příliš nízké. 
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4 Fáze likvidace škody. – Pro poškozeného je tato fáze nejdůležitější. Spočívá 

ve výplatě určité peněžní částky a ta se provádí následujícími způsoby: 

a) pojistníkovi (pojištěnému) je vyplacena částka v hotovosti, 

b) pojistníkovi (pojištěnému) je částka poukázána bankovním převodem 

nebo poštou je mu vydán šek a to přímou úhradou nákladů na opravu 

škody institucí, která opravu škody provedla.
32

 

Podmínky podnikání a zahájení pojišťovací činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

upravuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí. Zákon rozlišuje činnost na dvě oblasti. První oblastí 

je uzavírání pojistných smluv a druhou je likvidace pojistných událostí z uzavřených 

pojistných smluv. Dělení je tudíž následující: 

- Pojišťovací zprostředkovatelé – jsou fyzické nebo právnické osoby, 

která za úplatu provozují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Jedná se 

o: 

- vázaného pojišťovacího zprostředkovatele - vykonává činnost jménem 

a na účet jedné nebo více pojišťoven, 

- podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím 

agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě pojistné smlouvy, 

- pojišťovací agent – vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě 

písemné smlouvy jménem a na účet jedné pojišťovny, 

- pojišťovací makléř – je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené 

se zájemcem o pojištění,  

- pojišťovací zprostředkovatel s domovským státem jiným, než je Česká 

republika – může provozovat činnost jen v rozsahu, v jakém ji provozuje 

v domovském státě. 

- Samostatní likvidátoři pojistných událostí – provádí na základě smlouvy 

uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet šetření nutné ke zjištění 

rozsahu, na základě kterého je pojišťovna povinna ve sjednaném rozsahu plnit. 

                                                
32  DRDLA, Miloš a Dana MARTINOVIČOVÁ. Bankovnictví a pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Brno 

International Business School, 2005, 309 s. ISBN 80-86575-45-4. s. 231-232  
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Likvidátor pojistných událostí musí být zapsán v Registru pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a splňovat 

podmínky důvěryhodnosti. Samotná smlouva s pojišťovnou obsahuje rozsah práce 

na pojistných událostech, které likvidátor vykonává a pravomoci obou stran.
33

 

                                                
33  CHLAŇ, Alexander a Monika EISENHAMMEROVÁ. Pojišťovnictví: studijní opora. Vyd. 1. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 2013, 151 s. ISBN 978-80-7395-681-3. s. 42-43 
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5  STATISTICKÉ SROVNÁNÍ DAT 

V této podkapitole jsou analyzovány získaná data ze statistik o evidovaných 

pojistných podvodech. Jsou zde analyzovány statistiky Policie České republiky, která eviduje 

počty trestně stíhaných pojistných podvodů, statistiky z České asociace pojišťoven a statistiky 

konkrétních pojišťovacích společností. 

 Kapitola je rozdělená na dvě podkapitoly. První podkapitola se zabývá analýzou 

pojistných podvodů na úrovni celého pojistného trhu v České republice. Druhá podkapitola 

se zabývá analýzou pojistných podvodů pro jednotlivé kraje České republiky. 

5.1 ANALÝZA POJISTNÝCH PODVODŮ V RÁMCI POJISTNÉHO 

TRHU 

V této podkapitole jsou analyzovány nejprve majetkové trestné činy ze statistik České 

policie a následně počty trestně stíhaných pojistných podvodů. Dále jsou zde analyzovaná 

data z České asociace pojišťoven a konkrétních pojišťovacích institucí v rámci celého 

pojistného trhu. 

5.1.1 Statistiky Policie ČR 

Policie České republiky („dále jen PČR“) je ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený 

zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991, který zabezpečuje ochranu veřejnosti 

a má za úkol chránit bezpečnost osob a majetku
34

 

V následujícím grafu jsou zachyceny majetkové trestné činy v tisících Kč v letech 

2005 až 2014. Nejvíce páchaných majetkových trestných činů bylo v roce 2005. Naopak 

největší škody jsou evidovány v roce 2007. Z celkového grafu lze usoudit, že počty 

majetkových trestných činů na začátku roku 2005 k roku 2014 mají až na mírné výkyvy 

tendenci klesat. U škod, je patrné, že pokles nastává až na mírné výkyvy od roku 2007. 

                                                
34  http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republiky-policie-ceske-republiky.aspx 



42 

 

Graf 1 Skutková podstata pojistného podvodu 

(Zdroj: vlastní zpracování z databáze PČR) 

Následující graf zachycuje počty trestně stíhaných pojistných podvodů v letech 2005 

až 2014. 

 

Graf 2 Trestně stíhané pojistné podvody 

(Zdroj: vlastní zpracování z databáze PČR) 

Z grafu je patrné, že počet trestně stíhaných pojistných podvodů rostl od roku 2005 

do roku 2007, kdy bylo nejvíce trestních oznámení týkajících se pojistného podvodu. Od roku 

2007 do roku 2008 je patrný prudký pokles o 42,56% a od této doby do roku 2014 jsou počty 

trestně stíhaných pojistných podvodů bez větších výkyvů. Naopak nejvíce škod je evidováno 
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v roce 2011 kdy se jednalo o více než 177 miliónů Kč. Druhý nejvyšší objem škod byl 

spáchán v roce 2009 kdy se jednalo o více než 136 miliónů Kč. 

5.1.2 Analýza statistických dat z České asociace pojišťoven 

V této podkapitole jsou analyzována získaná data ze statistik České asociace 

pojišťoven („dále jen ČAP“). Získané údaje jsou za období od roku 2007 do roku 2014. 

Dřívější data dle vyjádření ze strany České asociace pojišťoven nejsou o pojistných 

podvodech evidovány. 

Data jsou zpracovány v následujícím grafu, kde je zobrazen vývoj počtu pojistných 

podvodů v letech 2007 až 2014 za celý pojistný trh. Z grafu je patrné, že nejvyšší počty 

pojistných podvodů byly evidovány v roce 2013, kdy se jednalo o 10 624 případů v celkovém 

objemu více než 1,7 mld Kč. Oproti roku 2008 tedy došlo k nárůstu v počtu podvodů 

o 42,18% a o 10,74% ve výši nárokovaných plnění. Z grafu je zřejmé, že podvody, 

které odhalují pojišťovny mají rostoucí trend.  

 

Graf 3 Počet pojistných podvodů v letech 2007 - 2014 

(Zdroj: vlastní zpracování z databáze ČAP) 

Vzhledem k tomu, že pojistný podvod je trestný čin a Česká asociace pojišťoven 

shromažďuje data o pojistných podvodech za celkový pojistný trh, lze při srovnání těchto dat 

s daty o trestně stíhaných pojistných podvodech z databáze policie ČR dospět 

k závěru, že pojišťovny pojistné podvody ve velké míře nehlásí. Toto tvrzení je patrné 

při srovnání grafů o počtech pojistných podvodů z databáze České asociace pojišťoven 
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a trestně stíhaných pojistných podvodech z databáze policie ČR. Pojišťovny tedy podávají 

trestní oznámení na pojistný podvod jen v případech, kdy jsou přesvědčeny o tom, 

že by takovýto spor u soudu vyhrály. Jinak do takového sporu nevstupují. 

Podle oboru pojištění jsou pojistné podvody za celkový pojistný trh nejvíce páchány 

v oblasti pojištění motorových vozidel. Pojištění motorových vozidel je na prvním místě 

a tvoří 63,53% ze všech páchaných pojistných pdovodů. Na druhém místě jsou pojistné 

podvody páchány v oblasti pojištění osob. Pojištění osob tvoří 21,52% ze všech páchaných 

pojistných podvodů. Na třetím místě jsou pojistné podvody páchány v oblasti pojištění 

majetku a odpovědnosti a tvoří 14,67% ze všech páchaných pojistných podvodů. 

Na posledním místě je pojištění přepravy, které tvoří 0,28% z celkového počtu páchaných 

pojistných podvodů. Procentuelní výskyt pojistných podvodů podle oboru pojištění 

je zpracován do následujícího grafu. 

 

Graf 4 Procentuální výskyt pojistných podvodů dle oboru pojištění 

(Zdroj: vlastní zpracování z databáze ČAP) 

5.1.3 Analýza pojišťoven 
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- Axa pojišťovna a.s. („dále jen Axa“). 

Česká pojišťovna  

Jako první s žádostí o získání údajů o řešených pojistných podvodech byla oslovena 

Česká pojišťovna. Ta se odkázala na údaje, které zveřejňuje ve svých tiskových zprávách, 

kde jsou vedeny údaje od roku 2005 do roku 2010 s počty pojistných podvodů a také 

celkovou částku v mil. Kč uchráněnou na pojistném plnění a to od roku 2011 do roku 2014. 

  S další žádostí o poskytnutí kompletních údajů za celé období od roku 2005 do roku 

2014 se Česká pojišťovna vyjádřila, že informace nad rámec zveřejněných tiskových zpráv 

bohužel v oblasti pojistných podvodů nezveřejňuje a počty chybějících pojistných podvodů 

v jednotlivých letech poskytnout nemůže. Analýza řešených pojistných podvodů byla 

provedena za období 2005 až 2010. Je tedy zřejmé, že si Česká pojišťovna údaje o pojistných 

podvodech chrání. Získané údaje jsou údaje zpracovány do následujícího grafu. 

 

Graf 5 Počet pojistných podvodů v letech 2005-2010 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 

Z grafu je patrné, že nejvyšší počty pojistných podvodů Česká pojišťovna evidovala 

v roce 2006, kdy bylo evidováno celkem 1175 pojistných podvodů v celkovém objemu 310 

miliónů Kč. V ostatních letech nedocházelo k větším výkyvům. 

Přehled  celkového objemu v mil. Kč za období od roku 2005 do roku 2014 je uveden 

do následujícího grafu, z kterého je patrné, že od roku 2010 do roku 2011 Česká pojiťovna 

odhalila celkovou výši nárokovaných hodnot přesahující 400 mil. Kč. 
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Graf 6 Odhalená celková částka v mil. Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 
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škod a to 73,7 mil. Kč. Z grafu je patrné, že od roku 2011 došlo k poklesu počtu případů 

pojistných podvodů a od tohoto roku do roku 2014 je patrný nárůst. 
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Graf 7 Počet pojistných podvodů Generali 

(Zdroj: vlastní zpracování Generali) 

Generali pojišťovna zveřejňuje také data o podílu na celkovém počtu odhalených 

pojistných podvodů. Data uvádí pouze pro rok 2011 a 2012. Z obou grafů je patrné, že nejvíce 

podvodů je pácháno v oblasti pojištění motorových vozidel, kdy se jedná o 76% v roce 2011 

a 70% v roce 2012 všech páchaných pojistných podvodů. Dále se pojistné podvody nejvíce 

páchají v pojištění majetku a odpovědnosti a na posledním místě je životní a cestovní 

pojištění. 

 

Graf 8 Podíl na celkovém počtu odhalených pojistných podvodů v roce 2011 

(Zdroj: vlastní zpracování Generali) 
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Graf 9 Podíl na celkovém počtu odhalených pojistných podvodů v roce 2012 

(Zdroj: vlastní zpracování Generali) 

Kooperativa pojišťovna 

Jako třetí s žádostí o získání údajů o řešených pojistných podvodech byla oslovena 

Kooperativa pojišťovna. Kooperativa pojišťovna se odkázala, tak jako předešlé pojišťovny, 

na údaje, které zveřejňuje ve svých tiskových zprávách, kde uvádí údaje od roku 2012 do roku 

2014 s počty pojistných podvodů a také celkovou částku v mil. Kč uchráněnou na pojistném 

plnění. S další žádostí o poskytnutí kompletních údajů za celé období od roku 2005 do roku 

2014 se Kooperativa pojišťovna omluvila, že požadované informace neposkytuje. Je tedy 

zřejmé, že si údaje o řešených pojistných podvodech také chrání. Získané údaje jsou uvedeny 

v následujícím grafu. 

 

Graf 10 Počet pojistných podvodů Kooperativa 

(Zdroj: vlastní zpracování Kooperativa) 
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Z grafu je patrné, že nejvyšší počet evidovaných pojistných podvodů evidovala 

Kooperativa v roce 2013, kdy počet evidovaných pojistných podvodů dosáhl 1300 za celkový 

objem škod 250 mil. Kč. Při srovnání za sledované období za rok 2013 až 2014 s Generali 

pojišťovnou je patrné, že počty pojistných podvodů a výše škod jsou u Kooperativy vyšší. 

Důsledkem toho je také tržní podíl pojišťoven. Čím větší podíl pojišťovna na trhu zaujímá, 

tím větší bude i počet případů pojistného podvodu. 

Allianz pojišťovna 

Jako čtvrtou s žádostí o získání údajů o řešených pojistných podvodech byla oslovena 

Allianz pojišťovna. Allianz pojišťovna se rovněž odkázala, na údaje, které zveřejňuje 

ve svých tiskových zprávách, kde uvádí údaje od roku 2010 do roku 2014 s počty pojistných 

podvodů a také celkovou částku v mil. Kč uchráněnou na pojistném plnění. S další žádostí 

o poskytnutí kompletních údajů za celé období od roku 2005 do roku 2014 Allianz pojišťovna 

sdělila, že požadované údaje z předchozích let nemá. Získané údaje jsou uvedeny 

v následujícím grafu.  

Z grafu je patrné, že největší počet evidovaných případů pojistných podvodů měla 

Allianz v roce 2014, kdy celkový počet dosáhl 2490 za 158,1 mil. Kč. Od roku 2010 má počet 

pojistných podvodů tendenci růst. 

 

Graf 11 Počet pojistných podvodů Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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na Českou asociaci pojišťoven. Uniqa pojišťovna uvádí pouze nekompletní údaje za 3 roky 

zpětně, z toho za rok 2012, 2013 poskytuje údaje jen půlroční. 

5.2 VÝVOJ POJISTNÝCH PODVODŮ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 

ČR 

Tato podkapitola je zaměřena na analýzu vývoje počtů případů pojistných podvodů 

v jednotlivých krajích České republiky. K analýze byla využita data získaná ze statistik České 

pojišťovny, Allianz pojišťovny a policie ČR. Statistiky z policie ČR jsou pro období od roku 

2005 do roku 2014, statistiky z České pojišťovny jsou pro danou lokalitu od roku 2006 

do roku 2010, protože další údaje Česká pojišťovna neposkytuje a data získaná ze statistik 

Allianz pojišťovny jsou od roku 2010 do roku 2014, protože předchozí údaje Allianz 

pojišťovna neeviduje. Ostatní pojišťovny detailní statistiky o počtech pojistných podvodů 

v jednotlivých krajích neevidují anebo si je chrání.  

5.2.1 Data získaná v jednotlivých krajích 

Česká pojišťovna 

Údaje získané z České pojišťovny jsou uvedeny v následující tabulce, kde jsou 

uvedeny údaje od roku 2006 do roku 2010 s počty pojistných podvodů a také celkovou částku 

v mil. Kč uchráněnou na pojistném plnění. Při žádosti o poskytnutí dat za desetileté období, 

se Česká pojišťovna vyjádřila, stejně tak jako pro celoroční data, že informace nad rámec 

zveřejněných tiskových zpráv bohužel v oblasti pojistných podvodů nezveřejňuje a tedy počty 

chybějících pojistných podvodů v jednotlivých letech poskytnout nemůže. Analýza řešených 

pojistných podvodů byla provedena za období 2006 až 2010. Je tedy zřejmé, že si Česká 

pojišťovna údaje o pojistných podvodech chrání. 

Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna uvádí údaje pro jednotlivé kraje od roku 2010 do roku 2014 s počty 

pojistných podvodů a také celkovou částku v mil. Kč uchráněnou na pojistném plnění. S další 

žádostí o poskytnutí kompletních údajů za celé období od roku 2005 do roku 2014 Allianz 

pojišťovna sdělila, že požadované údaje z předchozích let nemá. 
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Policie ČR 

Vzhledem k tomu, že trestní oznámení na pojistný podvod podávají pojišťovny policii 

ČR a ta si vede detailní statistiky o pojistných podvodech, lze předpokládat, že na tomto 

základě lze určit segmentaci jednotlivých krajů a lze určit kraje, které budou rizikovější 

než ostatní. Fakt, že pojišťovny nepodávají trestní oznámení na pojistný podvod, zde nehraje 

takovou roli.  

Mezi nejrizikovější kraje ČR podle statistik, kde je pácháno nejvíce pojistných 

podvodů, patří hlavní město Praha. Hlavní město Praha tvoří 33% z celé České republiky, 

kde je pácháno nejvíce pojistných podvodů. Druhým rizikovým krajem je Středočeský kraj, 

kde jsou pojistné podvody páchány z 16% z celé České republiky. Třetím rizikovým krajem 

je Ústecký kraj, kde jsou pojistné podvody páchány v 8,9% z celkové České republiky. 

Čtvrtým nejrizikovějším krajem je Moravskoslezský kraj, kde jsou pojistné podvody páchány 

z 8,1% z celé České republiky. V ostatních krajích k pojistným podvodům rovněž dochází, 

ale ne v takové míře jako ve výše zmiňovaných. Rozdělení segmentace je zobrazeno 

v následujícím grafu. 

 

Graf 12 Počty podvodů v jednotlivých krajích 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Jednotlivý objem škod, které v dlskedku pojistných podvodů vznikají, korespondují 

s počty pojistných podvodů a tedy segmentace je stejná. Objem Škod je zobrazen 

v následujícím grafu. 
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Graf 13 Škody v tis. Celkem pro jednotlivé kraje 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

V následujícím obrázku je znázorněno hodnocení socioekonomické úrovně 

pro jednotlivé kraje ČR.  

 

Obr. 5 Postavení krajů ČR z hlediska hodnocení socioekonomické úrovně 

(Zdroj: http://www.centrarozvoje.cz/dokument/v2013/CCoC%202013_mapa.pdf) 

Při hodnocení této úrovně bylo použito 15 indikátorů, na jejich základě byla sestavena 

socioekonomická úroveň jednotlivých krajů. Mezi 15 indikátory byly použity i takové, 

HLAVNÍ MĚSTO 

PRAHA 

48,5% 

STŘEDOČESKÝ 

15,5% 

ÚSTECKÝ 

6,0% 

MORAVSKOSLEZSKÝ 

5,9% 

JIHOMORAVSKÝ 

5,7% 

LIBERECKÝ 

4,0% 

PARDUBICKÝ 

3,3% 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 

2,8% OLOMOUCKÝ 

2,0% 

JIHOČESKÝ 

1,9% 

VYSOČINA 

1,6% 

ZLÍNSKÝ 

1,2% 

PLZEŇSKÝ 

1,1% 

KARLOVARSKÝ 

0,5% 

Jiné 

24,0% 

Škody v tis. celkem za období 2005 - 2014 pro 

jednotlivé kraje 

http://www.centrarozvoje.cz/dokument/v2013/CCoC%202013_mapa.pdf


53 

které jsou příčinami pojistných podvodů viz. podkapitola 3.5 Příčiny páchání pojistných 

podvodů a indikátory pojistných podvodů. 

Mezi tyto ukazatele patří: 

- Hrubý domácí produkt na obyvatele, který určuje výkonnost jednotlivých 

regionů z hlediska kupní síly obyvatel 

- Míra nezaměstnanosti, která zachycuje aktuální trendy v ekonomice 

a zaznamenává nevyužité ekonomické zdroje. 

- Výše průměrných mezd, která je odrazem produktivity práce v jednotlivých 

krajích 

- Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, který představuje 

prostředky pro spotřebu či úspory domácností a patří mezi základní 

makroekonomické ukazatele. 

- Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, který je klíčovým ukazatelem v sociální 

oblasti a zároveň je v ekonomice velmi nežádoucím jevem. Člověk, 

který je dlouhodobě nezaměstnaný ztrácí pracovní návyky a není schopen 

se po delší době vrátit mezi zaměstnané a jeho návrat bývá velmi 

problematický. 

- Ukazatel počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo, který určuje 

možnosti nezaměstnaných vrátit se mezi zaměstnané.  

- Počet trestných činů na 1 tis. obyvatel je ukazatelem, který vyjadřuje 

celkový pocit bezpečí občanů.
35

 

Nejlepší pozici a ekonomicky nejvíce stabilní s nejvyšší socioekonomickou úrovní 

je Hlavní město Praha. Na druhém místě je Jihočeský kraj a třetím v pořadí je Plzeňský kraj. 

Na poslední místa se umístili Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Jednotlivé 

faktory ovlivňující jednotlivé kraje, jsou rozebrány zvláště u každého kraje. 

5.2.2 Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha patří do ekonomicky nejstabilnějšího kraje ČR. Je přirozeným 

ekonomickým, administrativním a investiční centrem pro služby jako je bankovnictví, 

                                                
35  http://www.centrarozvoje.cz/dokument/v2013/Brozura_Vysledky%20studie%20CCoC%202013.pdf 
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poradenství apod. Praha má potenciál v cestovním ruchu a kvalitě zdravotní a sociální péče. 

Na druhou stranu má Praha omezený rozsah rozvojových ploch a vyznačuje se vysokou 

kriminalitou.  

 Pro hlavní město Prahu je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že počty trestně stíhaných pojistných podvodů rostou od roku 2005 do roku 2007. Od roku 

2007 je patrný pokles o 45,91%. Následně došlo v roce 2009 o nepatrný nárůst 5,76% 

a od roku 2010 trestně stíhané pojistné podvody mají tendenci klesat. Nejvyšší objem škod 

byl za analyzované období patrný v roce 2011, kdy se jednalo o objem škod více než 102 mil. 

Kč. Znamená to tedy, že bylo stíháno méně pojistných podvodů za větší škody.Hlavní město 

Praha oproti ostatním okresům tedy dominuje jak v počtu trestně stíhaných pojistných 

podvodů, tak v objemu škod. 

Pro lepší přehlednost je pro hlavní město Prahu vytvořen graf s vývojem o počtu 

trestně stíhaných pojistných podvodů a k nim příslušejícím škodám v čase. 

 

Graf 14 Počty podvodů hlavní město Praha 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 
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Česká pojišťovna 

Pro Českou pojišťovnu bylo za sledované období spácháno nejvíce pojistných 

podvodů v roce 2009, kdy objem uchráněné hodnoty dosáhl 78 mil. Kč a o něco méně tomu 

bylo v roce 2010. 

 

Graf 15 Počty podvodů hlavní město Praha ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 

Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna evidovala nejvyšší počet pojistných podvodů v roce 2014, kdy bylo 

evidováno celkem 647 případů o objemu 45,2 mil. Kč. Z grafu je patrné, že u Allianz 

pojišťovny od roku 2010 pojistné podvody rostly. 

 

Graf Počty podvodů hlavní město Praha Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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5.2.3 Středočeský kraj 

Středočeský kraj je jedinečný v tom, že svojí rozlohou i populací se jedná o největší 

kraj České republiky, který je ekonomicky propojen s hlavním městem a tím pádem 

má vysokou investiční atraktivnost. Středočeský kraj v jisté míře kompenzuje rozvoj hlavního 

města ve volných rozvojových plochách, které jsou využitelné pro logistická centra.  

Je rekreačním zázemím hlavního města. Vyznačuje se také automobilovým průmyslem, 

zejména automobilové centrum Mladá Boleslav, dále chemickým a potravinářským 

průmyslem. Kraj má příznivé hodnoty pro zemědělskou výrobu a vůbec nejvyšší počet 

stavebních povolení. Po Praze má druhou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu, třetí 

nejnižší míru nezaměstnanosti a 4. nejvyšší HDP na obyvatele. Také environmentální 

ukazatele nejsou příliš příznivé. Negativním jevem v tomto kraji jsou nepříznivé 

environmentální ukazatele v důsledku průmyslu a rostoucí komerční suburbanizace, 

která způsobuje geografické rozšiřování městských obcí díky návaznosti na hlavní město.  

Pro Středočeský kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že počty trestně stíhaných pojistných podvodů od roku 2005 v Středočeském kraji rostly 

až do roku 2010. V tomto roce byl také evidován nejvyšší objem škod v celkovém objemu 

více než 34 mil. Kč. O dva roky později v roce 2012 byl evidován druhý nejvyšší objem škod 

a to více než 32,9 mil. Kč, jak je znázorněno v následujícím grafu. 

 

Graf 16 Počty podvodů Středočeský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 
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Česká pojišťovna 

Pro střední Čechy bylo v letech 2006 až 2010 evidováno nejvíce pojistných podvodů 

v roce 2007 a na druhém místě v roce 2006. Obecně lze říci že pro střední Čechy za sledované 

období se od roku 2007 snížily počty pojistných podvodů . Objem škod v mil. Kč byl nejvyšší 

v roce 2006 kdy částka dosáhla 65 milionů Kč  

 

Graf 17 Počty podvodů Střední Čechy ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 

Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna eviduje za období od roku 2010 do roku 2014 růst počtu pojistných 

podvodů. Nejvyšší počet pojistných podvodů byl evidován v roce 2014 a v tomto roce byl 

i nejvyšší objem škod 26 mil. Kč. 

 

Graf 18 Počty podvodů Středočeský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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5.2.4 Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj je významnou destinací v oblasti lázeňství. Na území kraje 

se nacházejí Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně a míří sem velké množství 

zahraničních návštěvníků. Kraj má rozvinutý potravinářský průmysl, výrobu porcelánu a skla 

a těží se zde hnědé uhlí (okres Sokolov), což negativně ovlivňuje vzhled krajiny. I přes výše 

zmiňované se však tento kraj dlouhodobě řadí z ekonomických ukazatelů (HDP na obyvatele, 

čistého disponibilního důchodu domácností a situací na trhu práce) mezi strukturálně 

postižené.  

Pro Karlovarský kraj bylo za období od roku 2005 do roku 2014 nejvíce trestně 

stíháno pojistných podvodů v roce 2005. Dále je od roku 2005 patrný pokles trestně stíhaných 

pojistných podvodů s menšími výkyvy až do roku 2011. Od roku 2011 je patrný výrazný růst, 

a to až do roku 2013, ve kterém byl za dané období pro Karlovarský karj druhý nejvyšší počet 

pojistných podvodů. Největší objem škod byl evidován pro daný rok 2005, kdy se jednalo 

o více než 1,5 mil. Kč a pro rok 2006, kdy je sice patrný pokles o 50%, ale za celé 

analyzované období bylo jako na druhém místě spácháno nejvíce škod. Vývoj o počtu trestně 

stíhaných pojistných podvodech a k nim příslušejícím škodám v čase je shrnut v následujícím 

grafu.  

 

Graf 19 Počty podvodů Karlovarský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 
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Česká pojišťovna 

Česká pojišťovna poskytuje data pouze o západních Čechách, kam lze zařadit 

Karlovarský kraj společně s Plzeňským krajem a souhrn těchto dat je uveden na konci 

Plzeňského Kraje. 

Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna evidovala nejvyšší počet případů pojistných podvodů v roce 2014, 

kdy počet případů pojistných podvodů dosáhl 91. Naopak nejmenší počet evidovaných 

pojistných podvodů byl v roce 2012. Jednalo se o nejméně podvodů, avšak s nejvyšším 

objemem škod, který byl 5,8 mil. Kč. 

 

Graf 20 Počty podvodů Karlovarský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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a tzn. domácnosti mají dostatečný disponibilní důchod.  Dominantou Plzeňského kraje 

je krajské město Plzeň, které je významným strojírenským, potravinářským 

a elektrotechnickým výrobním centrem České republiky. Plzeňský kraj má dobré dopravní 

napojení na hlavní město Prahu a nachází se vedle ekonomicky silného Bavorska. V kraji 

se nachází nerovnoměrné rozložení obyvatelstva, kdy největší koncentrace je v krajském 

městě Plzni. V ostatních částech kraje je nejnižší hustota osídlení a zároveň ekonomicky 

špatná situace. 
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Pro Plzeňský kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že od roku 2005 došlo k poklesu v počtu trestně stíhaných pojistných podvodů až do roku 

2008, kdy následující rok došlo k nárůstu o 75% oproti předchozímu roku. Od roku 2009 byl 

patrný pokles o 71,43% a do roku 2008 docházelo k růstu počtu trestně stíhaných pojistných 

podvodů až do roku 2013, pak následuje pokles o 38,46%. Největší objem škod byl evidován 

pro rok 2009, kdy se jednalo o více než 2,5 mil. Kč, přižemž oproti roku 2005 bylo stíháno 

méně pojistných podvodů než v roce 2005, kdy je patrný druhý nejvyšší objem škod. Pro lepší 

přehlednost je pro Plzeňský kraj vytvořen graf s vývojem o počtu trestně stíhaných pojistných 

podvodů a k nim příslušejícím škodám v čase.  

 

Graf 21 Počty podvodů Plzeňský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Česká pojišťovna 

V západních Čechách bylo za sledované období evidováno nejvíce pojistných 

podvodů právě v roce 2006, kdy jejich počet byl 203. V následujících letech docházelo 

k postupnému poklesu až na rok 2010, kdy se počet pojistných podvodů lehce zvýšil. Celkový 

objem škod ve sledovaném období spíše klesal, nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 2007 

a to 53. Naopak nejmenší celkový objem škod byl zaznamenám v roce 2006 a to ve výši 21 

milionů Kč. 
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Graf 22  Počty podvodů Západní Čechy ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 

Allianz pojišťovna 

Pro Plzeňský kraj bylo nejvíce pojistných podvodů evidováno v roce 2014, kdy počet 

případů pojistných podvodů dosáhl 135 a v tomto roce byl i nejvyšší objem škod 7,9 mil. Kč. 

Od roku 2012 je patrný extrémní nárůst počtu případů pojistných podvodů v tomto kraji. 

 

Graf 23 Počty podvodů Plzeňský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 

5.2.6 Ústecký kraj 
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uhlí, strojírenstvím a chemickým průmyslem. V kraji dochází k postupnému znovuobnovení 

oblastí po těžbě, s cílem zlepšit životní prostředí. Kraj se dlouhodobě potýká s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, která je nejvyšší mezi kraji. 
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Pro Ústecký kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 

patrné, že od roku 2005 do roku 2008 docházelo k růstu počtu trestně stíhaných pojistných 

podvodů. Od roku 2008 došlo k poklesu trestně stíhaných pojistných podovdů o 62,69%. 

Pozvolný nárůst je patrný od roku 2009 až na přelom roku 2013 a 2014, kdy za analyzované 

období došlo k poklesu o 15,38%. Největší objem škod byl evidován pro rok 2005, 

kdy se jednalo o více než 13 mil. Kč, přižemž se jedná o menší počet trestně stíhaných 

pojistných podvodů než pro rok 2007 kdy se jednalo o škody o objemu 8,9 miliónů Kč, 

jak je uvedeno v následujícím grafu.  

 

Graf 24 Počty podvodů Ústecký kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování policie ČR) 

Česká pojišťovna 

Česká pojišťovna poskytuje data pouze o severních Čechách, kam lze zařadit Ústecký 

kraj společně s Libereckým krajem a souhrn těchto dat je uveden na konci Libereckého kraje. 

Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna evidovala nejvyšší počet případů pojistného podvodu v roce 2011 

a o něco méně v roce 2012. Od roku 2012 došlo v tomto kraji k poklesu. Celkový počet 

případů pojistného podvodu byl v roce 2011 v počtu 87 a v tomto roce byl i nejvyšší objem 

škod 6,3 mil. Kč. 
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Graf 25 Počty podvodů Ústecký kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 

5.2.7 Liberecký kraj 

Liberecký kraj patří svojí rozlohou a počtem obyvatel k nejmenším krajům České 

republiky. Vyznačuje se nízkým podílem zemědělství, protože je převážně hornatý s vysokou 

mírou zalesnění. Kraj má chráněná území a předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

V současnosti je zde rozvoj automobilového průmyslu. Kraj má na druhou stranu zhoršení 

pozice dle HDP na obyvatele a potýká se s problémy a horší situací na trhu práce.  

Pro Liberecký kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 

patrné, že k největšímu počtu trestně stíhaných pojistných podvodů došlo v roce 2005 a 2013. 

V porovnání s objemem škod však dominoval rok 2010 a 2012, kdy se v roce 2010 jednalo 

o škody v hodnotě více než 6,7 mil. Kč a v roce 2012 o škody v hodnotě více než 5,9 mil. Kč. 

V uvedených letech bylo sice trestně stíháno méně pojistných podvodů, ale zato s větším 

objemem škod, jak je znázorněno v následujícím grafu. 
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Graf 26 Počty podvodů Liberecký kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Česká pojišťovna 

Vývoj pojistných podvodů za sledované období pro severní Čechy byl nejvyšší v roce 

2008, kdy bylo evidováno 101 případů pojistných podvodů. Nejvyšší objem odhalených škod 

byl v roce 2009. 

 

Graf 27 Počty podvodů Severní Čechy ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 
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Allianz pojišťovna 

Pro Liberecký kraj za sledované období je patrné, že počet případů pojistných 

podvodů od roku 2010 rostl až do roku 2013, kdy byl evidován nejvyšší počet případů 

pojistných podvodů 114. Od roku 2013 do roku 2014 došlo k většímu poklesu. Nejvyšší 

objem škod byl evidován v roce 2014 a to 6,4 mil. Kč, v roce 2010 se jednalo o 6 mil. Kč 

a v roce 2012 se jednalo o 5,6 mil. Kč.  

 

Graf 28 Počty podvodů Liberecký kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 

5.2.8 Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj zabírá plošně největší část z krajů České republiky. Má nejnižší 

hustotou zalidnění. V tomto kraji je velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. 

Nachází se zde několik chráněných území a to Národní park Šumava a památky UNESCO. 

Kraj je ekonomicky nejstabilnějším s minimálním zastoupením průmyslu, který je soustředěn 

do měst a okolí, jako jsou České Budějovice, Písek a Tábor. Kraj vykazuje čtvrtou nejnižší 

míru nezaměstnanosti. Mezi negativa kraje patří nedokončená dopravní infrastruktura a slabé 

pracovní uplatnění vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. 

Pro Jihočeský kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že nejvyšší počet trestně stíhaných pojistných podvodů byl v roce 2005 a 2014. Zajímavý 

je objem škod, při trestně stíhaných pojistných podvodech, který se v tomto kraji vyskytuje. 

V roce 2005 byl evidován objem škod více než 3,78 mil. Kč, což je skoro stejné jako v roce 

2012, kdy objem škod dosáhl na částku více než 3,76 mil. Kč.  
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V porovnání s rokem 2005 bylo stíháno více pojistných podvodů než v roce 2012, jak 

je znázorněno v následujícím grafu. 

 

Graf 29 Počty podvodů Jihočeský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Česká pojišťovna 

Pro region jižní Čechy bylo za sledované období evidováno nejvíce pojistných 

podvodů v roce 2006 kdy byl i nejvyšší objem škod v hodnotě 59 milónů Kč. Z grafu 

je patrné, že počet pojistných podvodů má tendenci klesat ve srovnání s rokem 2006, tak jak 

je znázorněno v následujícím grafu. 

 

Graf 30 Počty podvodů Jižní Čechy ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 
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Allianz pojišťovna 

Pro Jihočeský kraj bylo nejvíce počtu případů pojistných podvodů v letech 2010, 2013 

a 2014 z toho nejvyšší počet případů pojistných podvodů byl v letech 2013 a to 202. Objem 

škod byl nejvyšší v roce 2014 a to 14,3 mil. Kč. 

 

Graf 31 Počty podvodů Jihočeský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 

5.2.9 Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami od horských 

oblastí (Krkonoše, Orlické hory) až po nížiny (Polabí). Území je využíváno především 

pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Rozloha a počet obyvatel kraje je průměrná. 

Z hlediska socioekonomické úrovně patří tento kraj dlouhodobě mezi nadprůměrné. 

Ekonomika kraje je dlouhodobě velmi stabilní. 

Pro Královéhradecký kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 

patrné, že nejvyšší počet trestně stíhaných pojistných podvodů byl v roce 2006 a 2013. Z roku 

2005 do roku 2006 se jednalo o nárůst o 61,54% a od roku 2012 do roku 2013 to bylo 

o 81,82%. Nejvyšší objem škod v Královéhradeckém kraji byl však v roce 2005, 

kdy se jednalo o škody v celkové výši více než 12,8 mil. Kč, jak je znázorněno v následujícím 

grafu. 
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Graf 32 Počty podvodů Královéhradecký kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Česká pojišťovna 

Česká pojišťovna poskytuje data pouze o východních Čechách, kam lze zařadit 

Královéhradecký kraj společně s Pardubickým krajem a souhrn těchto dat je uveden na konci 

Pardubického kraje. 

Allianz pojišťovna 

Pro Královéhradecký kraj je patrné, že od roku 2010 do roku 2013 počty případů 

pojistných podvodů rostly. Nejvyšší počet byl evidován v roce 2013, kdy se jednalo o pojistné 

podvody za menší škody. Nejvyšší objem škod byl patrný v roce 2012 

 

Graf 33 Počty podvodů Královéhradecký kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracován Allianz) 
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5.2.10 Pardubický kraj 

Pardubický kraj patří svou rozlohou k menším krajům ČR. Kraj se řadí se svojí 

ekonomickou výkonností mezi průměrné kraje. Investičně zajímavé je zde elektrotechnický 

a chemický průmysl a nejsou zde zanedbatelné ani zemědělské aktivity. Výrazná 

zaměstnanost je zde v sektoru dopravy. Kraj má 6 nejnižší míru nezaměstnanosti a pátý počet 

uchazečů na jedno volné pracovní místo a nejnižší kriminalitu. 

Pro Pardubický kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že nejvyšší počet trestně stíhaných pojistných podvodů byl v roce 2013 a druhý nejvyšší počet 

pojistných podvodů byl v roce 2006. Objem škod je nejvyšší v roce 2006 a to více než 16,5 

mil. Kč a v roce 2014, kdy objem škod dosáhl více než 9,8 mil. Kč. Oproti roku 2013, 

kdy došlo k nejvyššímu počtu trestně stíhaných pojistných podvodů, se jedná o spíše drobné 

pojistné podvody. Z analyzovaných dat je patrné, že k většímu nárůstu trestně stíhaných 

pojistných podvodů došlo až od roku 2013, jak je znázorněno v následujícím grafu. 

 

Graf 34 Počty podvodů Pardubický kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Česká pojišťovna 
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rovem 39. Celkový objem škod ve sledovaném období průběžně kolísal, ovšem v roce 2009 

došlo v razantnímu snížení a to na 11 milionů korun. 

 

Graf 35 Počty podvodů východní Čechy ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 

Allianz pojišťovna 

Pro Pardubický kraj počet případů pojistných podvodů od roku 2010 klesal až po rok 

2012, kdy došlo k výraznému růstu. Nejvyšší počet případů pojistných podvodu byl v roce 

2014 a to 49. Nejvyšší objem škod byl v roce 2011 a to 6,1 mil. Kč. 

 

Graf 36 Počty podvodů Pardubický kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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5.2.11 Vysočina kraj 

Kraj Vysočina je typický nízkou hustotou zalidnění. Významnou rozvojovou osu kraje 

tvoří dálnice D1, která přispívá ke konkurenceschopnosti a investiční atraktivnosti kraje. 

Ekonomika kraje je typická průmyslem strojírenským, kovodělným, textilním, 

dřevozpracujícím a potravinářským. Kraj má vysoký podíl zaměstnaných v zemědělství, 

ikdyž podmínky pro zemědělství nejsou ideální. Kraj Vysočina vykazuje vysoký počet 

stavebních povolení. Kraj má kvalitní životní prostředí.  

Pro Vysočina kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že k nejvyššímu počtu trestně stíhaných pojistných podvodů došlo v roce 2014. Naopak 

nejvyšší objem škod je patrný z roku 2010, kdy se jednalo o více než 7,1 mil. Kč. Oproti roku 

2014 bylo trestně stíháno méně pojistných podvodů za vyšší částku než v roce 2014.  

Pro lepší přehlednost je pro kraj Vysočina vytvořen graf s vývojem o počtu trestně 

stíhaných pojistných podvodů a k nim příslušejícím škodám v čase. 

 

Graf 37 Počty podvodů Vysočina kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 
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výraznějšímu poklesu celkového objemu škod, které pro tento rok byly zaznamenány pouze 

na 1 milion korun. 

 

Graf 38 Počty podvodů Vysočina ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 

Allianz pojišťovna 

Pro Vysočina kraj za sledované období byl nejvyšší počet případů pojistných podvodů 

v roce 2013 a to 94. Nejvyšší objem škod byl evidován ve dvou letech a to v roce 2012 

a 2013, kdy se jednalo o objem škod ve výši 4,7 mil. Kč. 

 

Graf 39 Počty podvodů Vysočina kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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5.2.12 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj lze rozdělit na severní hornatou a jižní nížinnou část. Toto členění lze 

využít také z ekonomického hlediska. Severní část kraje (zejména okres Jeseník) patří mezi 

nejperifernější území ČR, což doprovází řada problémů zejména na trhu práce a v rozvoji 

podnikatelských aktivit. Tradičními průmyslovými odvětvími v Olomouckém kraji 

jsou průmysl potravinářský, dále oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky 

a optických zařízení. Díky přírodním podmínkám (zejména v severní části) a historickým 

a kulturním památkám má kraj dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Nejvýznamnějším sídlem a centrem kraje je Olomouc. Předností kraje je jeho dopravní 

dostupnost (s výjimkou severní části). Krajem prochází hlavní silniční i železniční koridory. 

Slabou stránkou kraje je slabá ekonomická výkonnost a situace na Jesenicku Kraj 

je z dlouhodobého hlediska investičně neatraktivním. 

Pro Olomoucký kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že od roku 2005 do roku 2007 byl stíhán přibližně stejný počet pojistných podvodů. Od roku 

2008 došlo k poklesu o 88,24% a další vývoj trestně stíhaných pojistných podvodů 

má tendenci (až na mírné výkyvy) růst. Počet trestně stíhaných pojistných podvodů rostl 

až do roku 2013, kdy je také patrný nejvyšší počet trestně stíhaných pojistných podvodů. 

Nejvyšší objem škod je patrný v roce 2006, kdy objem škod dosáhl více než 5,9 mil. Kč 

a v již zmiňovaném roce 2013, kdy objem škod dosáhl více než 5,4 mil. Kč, jak je znázorněno 

v následujícím grafu. 

 

Graf 40 Počty podvodů Olomoucký kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 
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Česká pojišťovna 

Česká pojišťovna poskytuje data pouze o severní Moravě, kam lze zařadit Olomoucký 

kraj společně s Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem a souhrn těchto dat je uveden 

na konci Zlínského kraje. 

Allianz pojišťovna 

Pro Olomoucký kraj byl nejvyšší počet případů pojistného podvodu evidován v roce 

2013, kdy se jednalo o více pojistných podvodů za menší objem škod. Naopak nejvyšší objem 

škod byl v roce 2010 a to 14,8 mil. Kč. 

 

Graf 41 Počty podvodů Olomoucký kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 
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2014. Největší škody byly v roce 2011. V ostatních letech se jednalo o více drobných 

podvodů s menšími škodami. Pro lepší přehlednost je pro Moravskoslezský kraj vytvořen 

graf s vývojem o počtu trestně stíhaných pojistných podvodů a k nim příslušejícím škodám 

v čase.  

 

Graf 42 Počty podvodů Moravskoslezský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování policie ČR) 
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Graf 43 Počty podvodů Moravskoslezský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 

5.2.14 Zlínský kraj 

Území Zlínského kraje je velmi rozmanité. Zemědělská výroba je koncentrována 
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rozvojový potenciál, rostoucí význam Univerzity Tomáše Bati. Na druhou stranu se kraj 

vyznačuje zhoršenou situací na trhu práce. 

Pro Zlínský kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že nejvyšší počet trestně stíhaných pojistných podvodů byl v roce 2011 a rovněž v tomto roce 

byly i největší škody, které dosáhly více než 8,6 mil. Kč. Pro lepší přehlednost je pro Zlínský 

kraj vytvořen graf s vývojem o počtu trestně stíhaných pojistných podvodů a k nim 

příslušejícím škodám v čase. 
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Graf 44 Počty podvodů Zlínský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování policie ČR) 

Česká pojišťovna 

Pro severní Moravu za sledované období byl nejvyšší počet případů pojistných 

podvodů v roce 2006, kdy se jednalo o 184 případů. Od roku 2006 je patrný pokles. V roce 

2006 se jednalo o více případů za nižší objem škod. Nejvyšší objem škod je patrný v letech 

2007, 2008 a 2010. 

 

Graf 45 Počty podvodů severní Morava ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 
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Allianz pojišťovna 

Pro Zlínský kraj byly nejvyšší počty případů pojistných podvodů v letech 2013 a 2014 

a to 142 a 155. V těchto letech byly evidovány i nejvyšší objemy škod a to 8,7 mil. Kč a 8,8 

mil. Kč. Od roku 2010 počty případů pojistných podvodů postupně rostou. 

 

Graf 46 Počty podvodů Zlínský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz) 

5.2.15 Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj s dominantním centrem kraje Brno patří rozlohou a populací 

k největším krajům ČR. Vyznačuje se příznivými přírodními podmínkami pro rozvoj 

zemědělství, vinařství a ovocnářství. Průmysl je koncentrován v severní části kraje. Díky 

velkému množství přírodních zajímavostí má Jihomoravský kraj dobré předpoklady 

pro rozvoj cestovního ruchu. Kraj se vyznačuje výkonnou ekonomikou, avšak s velkými 

vnitřními rozdíly. Nejvíce zaostávají části kraje a to Hodonín a Znojmo. 
36

 

Pro Jihomoravský kraj je za analyzované období od roku 2005 do roku 2014 patrné, 

že v Jihomoravském kraji bylo nejvíce pojistných podvodů trestně stíháno v roce 2007. 

Nejvyšší objem škod v mil. Kč je patrný v roce 2010, kdy se jednalo o více než 27,9 mil. Kč.  

Pro lepší přehlednost, je pro Jihomoravský kraj vytvořen graf s vývojem o počtu 

trestně stíhaných pojistných podvodů a k nim příslušejícím škodám v čase. 

                                                
36  http://www.centrarozvoje.cz/dokument/v2013/Brozura_Vysledky%20studie%20CCoC%202013.pdf 
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Graf 47 Počty podvodů Jihomoravský kraj 

(Zdroj: vlastní zpracování PČR) 

Česká pojišťovna  

Pro jižní Moravu byl nejvyšší evidovaný počet případů pojistných podvodů v roce 

2006. Jednalo se o více případů pojistných podvodů za nižší odhalený objem škod. V roce 

2006 bylo odhaleno 103 případů pojistných podvodů. Nejvyšší objem škod za sledované 

období byl v roce 2008, kdy se jednalo o částku 62 miliónů Kč. 

 

Graf 48 Počty podvodů jižní Morava ČP 

(Zdroj: vlastní zpracování ČP) 
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2014 a to 184 v celkovém objemu škod 16,3 mil. Kč. Získaná data jsou zpracována 

do následujícího grafu. 

 

Graf 49 Počty podvodů Jihomoravský kraj Allianz 

(Zdroj: vlastní zpracování Allianz)  
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6  SHRNUTÍ 

Pojistné podvody jsou nejvíce páchány u pojištění motorových vozidel, kdy se jedná 

o 63,53% z celkového počtu páchaných pojistných podvodů a řadí se tímto na první místo. 

Na druhém místě jsou pojistné podvody páchány při pojištění osob, kdy se jedná o 21,52%. 

Na třetím místě jsou pojistné podvody nejvíce páchány v oblasti pojištění majetku 

a odpovědnosti, kdy se jedná o 14,67%. Na posledním místě je pojištění přepravy, které tvoří 

0,28% z celkového počtu páchaných pojistných podvodů. Největší počty pojistných podvodů 

bude mít ta pojišťovna, která bude mít na trhu nejvyšší tržní podíl. Pojistné podvody budou 

nejvíce páchány v tom oboru pojištění, který bude mít pojišťovna stanovena ve své primární 

strategii a bude záležet na produktech pojištění, které bude primárně prodávat svým klientům.  

Ze získaných dat dále vyplývá, že pojišťovny ve velké míře nepodávají trestní 

oznámení na pojistný podvod Policii ČR. Důvodem může být to, že takový soudní spor 

je v jisté míře riziková záležitost a je finančně i časově náročná. Lze řící, že pojišťovny 

podávají a budou podávat trestní oznámení na pojistný podvod jen v případech, kdy jsou 

přesvědčeny o tom, že by takovýto spor u soudu vyhrály. Jinak do takového sporu z výše 

zmíněných důvodů nevstupují. Dalším důvodem může být, že na pojistné podvody nechtějí 

záměrně upozorňovat a medializovat je. 

Za sledované desetiletí ze statistik Policie ČR bylo ze získaných dat zjištěno, 

že pro rok 2005 byl největší počet trestných činů v kraji Karlovarském, Plzeňském, 

Libereckém, Jihočeském a Moravskoslezském. Největší objem škod pak v Ústeckém 

a Královéhradeckém kraji. V roce 2006 byl největší počet pojistných podvodů 

v Královéhradeckém kraji a největší objem škod byl v Pardubickém a Olomouckém kraji. 

V roce 2007 byly nejvyšší počty pojistných podvodů v Praze a Jihomoravském kraj. V roce 

2008 dominoval Ústecký kraj a v roce 2009 Plzeňský kraj. Středočeský kraj měl v roce 2010 

největší počet pojistných podvodů zároveň i největší objem škod. Škody byly v tomto roce 

největší dále v Libereckém kraji, Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Moravskoslezský 

a Zlínský kraj dominovaly v roce 2011 jak v počtu pojistných podvodů, tak v objemu škod. 

Dále v tomto roce měla Praha nejvyšší objem škod. V roce 2012 nebyly zjištěny abnormální 

výkyvy v žádném kraji. Dále potom v roce 2013 byl největší počet pojistných podvodů 

v Pardubickém kraji a Olomouckém kraji a největší objem škod v Královéhradeckém kraji. 

V roce 2014 jednoznačně dominoval kraj Vysočina. 
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Za sledované období u Allianz pojišťovny bylo ze získaných dat zjištěno, že v roce 

2010 byly největší počty pojistných podvodů a objem škod v Olomouckém kraji. O rok 

později v roce 2011 byly největší počty pojistných podvodů v Ústeckém kraji 

a v Pardubickém kraji, kde byl dosažen i největší objem škod. V roce 2012 byl extrémní 

objem škod v Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina. V roce 2013 dominoval v počtech 

pojistných podvodů Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj 

a Vysočina kraj, kde byl i největší objem škod.  V roce 2014 dominovalo hned 6 krajů, 

kdy se jednalo o Prahu, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Pardubický kraj 

z toho největší objem škod byl patrný v Praze, Plzeňském a Jihočeském kraji. 

Za sledované období u České pojišťovny bylo ze získaných dat zjištěno, že v roce 

2006 počty pojistných podvodů byly největší v západních Čechách, jižních Čechách, 

východních Čechách, na Vysočině a v severní a jižní Moravě. Největší objem škod byl 

zaznamenán ve středních Čechách a na Vysočině. V roce 2007 dominovaly v počtu pojistných 

podvodů střední Čechy a v objemu škod západní Čechy a severní Morava. Pro rok 2008 byl 

nejvyšší počet pojistných podvodů v severních Čechách a největší objem škod na jižní 

Moravě. Praha dominovala v roce 2009 jak v počtu pojistných podvodů, tak v objemu škod. 

V roce 2010 žádné extrémy nebyly patrné. 

Ze získaných dat byly identifikovány pro jednotlivé kraje ČR indikátory pojistných 

podvodů a kraje logicky seřazeny na kraje s nejvíce vyskytujícím se počtem pojistných 

podvodů až po kraje s nejmenším počtem pojistných podvodů. Nejvíce pojistných podvodů 

je jednoznačně pácháno v hlavním městě Praha. Podíl na pojistných podvodech zde tvoří 33% 

a je tedy na prvním místě. Jako hlavní indikátor pojistných podvodů lze považovat 

to, že se jedná o hlavní město, které je vždy přirozeným pólem kriminality. Tento fakt 

vyplývá i z evropských i světovým standardů. Hlavní město Praha se tedy řadí na první 

místo. Středočeský kraj má 16% podíl na pojistných podvodech z celé ČR. Důležitým faktem 

je, že tento kraj je ekonomicky propojen s Prahou a rozlohou a počtem obyvatel je největším 

krajem v ČR. Zákonitě tedy se tento kraj řadí na druhé místo v počtu páchání pojistných 

podvodů z celé ČR. Ústecký kraj má 8,9% podíl v počtech páchání pojistných podvodů a řadí 

se na třetí místo ze všech krajů. Hlavním indikátorem, který zde způsobuje možné příčiny 

páchání pojistných podvodů je zhoršená situace na trhu práce, nejvyšší hustota zalidnění 

a sociální problémy v kraji. Moravskoslezský kraj je podobně jako Ústecký kraj 

průmyslovým centrem ČR a vyznačuje se zhoršenou situací na trhu práce a zhoršené situace 
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na Bruntálsku. Kraj zaujímá 8,1% podíl v počtech páchaných pojistných podvodů a řadí 

se na čtvrté místo ze všech krajů.   

U ostatních krajů nedochází k pojistným podvodům v takové míře. Na pátém místě 

s 5,8% podílem je umístěn Liberecký kraj, který má podobně jako předchozí kraje problémy 

se situací na trhu práce. Jihomoravský kraj se umístil na šestém místě s podílem 5,1%. 

Indikátory pojistných podvodů, jsou zde zastoupeny ve velkých vnitřních rozdílech kraje. 

Především ekonomicky nejsilnější je v kraji město Brno a ostatní jižní části kraje zaostávají. 

Jihočeský kraj s podílem 4,6% je umístěn na sedmém místě a má slabé pracovní uplatnění 

a nízké HDP na obyvatele. Královéhradecký kraj má 3,3% podíl a je na osmém místě. 

Indikátory pojistných podvodů zde převažují velký počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, 

což má za následek problém se zaměstnaností uchazečů. Na devátém místě je s podílem 

3,2% Olomoucký kraj. Kraj má zhoršenou ekonomickou situaci především na Jesenicku 

a to v oblasti trhu práce. Je zde také problém v rozvoji podnikatelských aktivit a dlouhodobá 

nízká investiční atraktivnost regionu. Pardubický kraj je s 3,1% podílem umístěn na desátém 

místě, protože v tomto kraji nejvíce přetrvávají ekonomické problémy v periferních částech 

kraje. Mezi indikátory pojistných podvodů v Plzeňském kraji patří především zhoršení 

ekonomické situace v periferních částech regionu a nerovnoměrné rozložení obyvatel. 

Plzeňský kraj se s 3,0% podílem řadí na jedenáctém místo v celkovém počtu páchaných 

pojistných podvodů v jednotlivých krajích ČR. Na dvanáctém místě je kraj Vysočina 

s podílem 2,5%. V tomto kraji podobně jako u ostatních, hraje dominantní postavení větší 

město. V tomto případě se jedná o město Jihlavu, které je dominantní oproti ostatním částem. 

Negativním jevem je zde počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. U posledních tří 

krajů lze za hlavní indikátor pojistných podvodů považovat zhoršenou situaci na trhu práce. 

Na třináctém místě je umístěn Zlínský kraj s podílem 2,0% a Karlovarský kraj s podílem 

1,4% je umístěn na posledním čtrnáctém místě.  

V roce 2005 byl největší objem škod v kraji Ústeckém, Jihočeském 

a Královohradeckém. V roce 2006 byl největší objem škod evidován v kraji Olomouckém 

a Pardubickém. V následujících letech v roce 2007 a 2008 nedominovaly žádné kraje, 

až v roce 2009 se jednalo o Plzeňský kraj. V roce 2010 byl největší objem škod v kraji 

Středočeském, Vysočina, Libereckém a Jihomoravském. Praha, Moravskoslezský kraj 

a Zlínský kraj dominovali v objemu škod v roce 2011. Rok 2012 nebyl z tohoto hlediska 

nikterak významným. V roce 2013 byly největší škody v Královehradeckém kraji. V roce 

2014 nedošlo k zásadnímu extrému v žádném kraji. 
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7  LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI 

V této kapitole bude popsán celkový proces likvidace pojistné události a v konkrétních 

případech je znázorněn výpočet jednotlivých pojistných událostí. 

Hlášení pojistné události probíhá prostřednictvím hlasového hovoru, písemně nebo 

emailem. Převažující část hlášení pojistných událostí probíhá nejčastěji a nejvíce 

prostřednictvím hlasového hovoru. Klient je vždy upozorněn, že je hovor monitorován. 

Upozornění na monitorovaný hovor slouží jako důkazní prostředek, a proto klient musí 

souhlasit s nahráváním hovoru. Jinak nemůže pojistnou událost nahlásit, protože nahraný 

hovor by nemohl být použit jako důkazní prostředek. V případě, že došlo k hlášení jiným 

způsobem než prostřednictvím hlasového hovoru a chybí některé potřebné údaje, tak 

je klientovi zavoláno prostřednictvím operátora a žádá se o více údajů. 

V případě hlasového hovoru má operátor vždy přichystanou sadu otázek, které jsou 

předvolené. Postupně se operátor klienta na tyto předvolené otázky ptá, dokud nezjistí veškeré 

potřebné údaje. Nejčastější otázky jsou na pojistnou událost, kterou klient hlásí, dále operátor 

zjišťuje podrobně, co se ve skutečnosti stalo, ptá se na jeho nacionály, zda neuplatňuje někde 

jinde náhradu u pojišťovny apod. Na závěr sdělí klientovi, jak se chovat po pojistné události, 

sdělí mu veškeré instrukce a vyžádá si písemně podklady k pojistné události. 

Následně operátor zaregistruje pojistnou událost do systému pojišťovny a ihned zadá 

prohlídku poškozené nemovité věci mobilnímu technikovi. Mobilní technik se dostaví přímo 

na určené místo prohlídky a dotyčné osoby se případně ptá na doplňující otázky. Většinou 

na to, co mu není zřejmé nebo co se mobilnímu technikovi nezdá po prohlídce místa pojištění. 

Mobilní technik má vždy předem informace o škodě z nahlášené škodné události. V této fázi 

se pojištěná věc prohlédne, nafotí a veškeré dokumenty se posílají na centrálu k likvidaci. 

Podezřelé okolnosti, které se v této fázi mohou vyskytovat a mohou naznačovat úmysl 

spáchat pojistný podvod, mohou nastat, když klient nechce sdělit nějaké informace a údaje 

k pojistné události nebo o sobě samém. Může se jednat jen o banální maličkosti.  

Podezřelé bývá také to, když chce klient pojistnou událost vyplatit v co možná 

nejrychlejší době. Obvykle urguje pracovníky a bývá přemrštěně nevrlý a nepříjemný 

u některých otázek, které mu pracovník pokládá. Dalším indikátorem k spáchání pojistného 

podvodu bývá fakt, že klient již má hodně nahlášených pojistných událostí. Tato skutečnost 

se ovšem zjistí až při likvidaci. 



85 

Mobilní technik na místě pojistné události provádí místní šetření, během něhož 

usuzuje, zda se nahlášená pojistná událost takto mohla skutečně stát. Prověřuje například 

skutečnosti typu, jak je škoda stará, zda odpovídá rozsah škody hlášení a také se jako jediný 

setká s klientem. Posuzuje také jeho jednání a vše, co by mohlo být podezřelé a nasvědčovat 

úmyslu spáchat pojistný podvod. V případě mobilního technika a likvidátora pojistných 

událostí se vždy jedná o dva nezávislé pracovníky pojišťovny, kteří pracují nezávisle na sobě. 

Po dokončení prohlídky a místního šetření obdrží získané informace likvidátor 

pojistných událostí. Likvidátor obdrží přidělenou škodu od operátora. Náhodné vygenerování 

škody většinou přiděluje systém. Likvidátor prověří veškeré dokumenty a získané informace 

od mobilního technika a v případně, že zjistí nějaké nedostatky, dodatečně si dožádá 

o potřebné doklady, pokud o ně nežádal již operátor. Prohlídky může zadávat i likvidátor 

pojistných událostí. Vždy posuzuje, jestli je škoda, která byla nahlášena likvidní. Rovněž také 

prověřuje obdržené fotografie z místa šetření pořízené od mobilního technika. V této fázi 

vyloučí první hrubé pojistné podvody a chyby klientů. Následně se rozhodne o likvidnosti 

nebo nelikvidnosti škody.  

V případě likvidnosti může být škoda klientovi vyplacena již rovnou. Škoda 

je vypočtena ve specializovaných výpočetních programech (např. Eurocalc). Druhou možností 

řešení především při vyšších částkách je, že likvidátor počká do doby, než přijde od klienta 

faktura za opravu a následně vyhodnotí výši škody, která mu bude vyplacena. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že se šetření provádí při výpočtu škody. Likvidátor pojistných 

událostí posuzuje, co se stalo a jak to vypadá ve skutečnosti. Na základě tohoto šetření 

pojistnou událost buď zamítne a označí ji jako nelikvidní nebo ji označí jako likvidní 

a klientovi škodu uhradí anebo celý případ předá na oddělení pojistných podvodů a určí 

rozsah dalšího případného šetření. 

Likvidátor pojistných událostí zde vystupuje z pozice odborníka. Pozice odborníka 

je stanovena na základě zkušeností získaných při likvidacích pojistných událostí. Likvidátoři 

pojistných událostí jsou rozdělení do následujících stupňů: 

- Nováčci, kteří šetří škody do 50 000 Kč, 

- Likvidátoři, kteří provádí šetření do 100 000 Kč, 

- Likvidátoři pojistných událostí, kteří řeší škody do 200 000 Kč, 

- Likvidátoři pojistných událostí, kteří řeší škody nad 200 000 Kč.  
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Každý likvidátor podléhá po ukončení likvidace pojistné události revizi. Revizi 

provádí revident nebo přímo vedoucí, který se za daný výpočet zaručí. Při likvidaci pojistné 

události se vždy nejprve srovnávají zákony platné v České republice. Následně jsou 

srovnány pojistné podmínky. Srovnává se, zda příčina vzniku škody je v souladu s pojistnými 

podmínkami a nepatří do výluk z pojištění.  

Likvidátor pojistných událostí vylučuje možnosti, zda se může jednat o pojistný 

podvod nebo ne a rozhoduje také o případném předání k šetření jako pojistného podvodu. 

Případným šetřením pojistného podvodu se zabývají pojistní detektivové. Práce pojistných 

detektivů je velmi podobná práci policie a vyšetřování. Pokud se přijde na to, že se jedná 

o pojistný podvod, předává se trestní oznámení policii ČR. 

Výplata pojistného plnění se provádí na základě posouzení likvidátora. Pojišťovna 

nehradí vzniklou škodu v případech, kdy se jedná o výluku z pojištění. Veškeré výluky 

z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách. V případě, že se jedná o úmyslné zavinění 

škody nebo je zjištěno, že škoda byla nahlášena jinak, než se stala nebo pokud klient uvedl 

vědomě v omyl pojistitele, nemá pojistitel v těchto případech povinnost uhradit tuto škodu. 

Nejčastěji se jedná o nahlášení škody, která se sice stala, ale není v pojistných podmínkách 

vyjmenovaná, případně je klient chytřejší a nahlásí, že se škoda stala jinak. Tak, aby vše 

odpovídalo pojistným rizikům. Zjištění, že se stalo něco jinak při takto nahlášené škodě, 

se vždy odhalí dle rozsahu vzniklé škody. Na základě této skutečnosti posuzuje pak likvidátor 

pojistných událostí, zda se jedná o pokus spáchat pojistný podvod a patřičně dále postupuje 

dle daných okolností. Škodu předá k šetření nebo jen zamítá škodu jako nelikvidní. 

Likvidátoři většinou za odhalení podvodu dostávají prémie. 

7.1 VÝPOČET POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Výpočet pojistného plnění při likvidaci pojistné události obsahuje: 

- Souhrnnou rekapitulaci, 

- Dílčí rekapitulaci, 

- Rekapitulaci nákladů, 

- Detailní výpočet nákladů na opravu,  

- Likvidační zprávu. 

Titulní strana výpočtu pojistného plnění za vzniklou škodu má charakteristické 

náležitosti. Vždy se uvádí číslo pojistné události, které zaregistroval operátor při nahlášení 

škody, číslo pojistné smlouvy, ke které se pojistná událost vztahuje a pojistník, který smlouvu 
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platí. Dále je specifikována poškozená věc a příčina pojistné události, datum vzniku pojistné 

události a datum uzavření pojistné smlouvy. K výpočtu pojistného plnění se přidává komentář 

od mobilního technika, který škodu prověřil na místě a jsou doložené o doklady. Přikládají 

se informace o prohlídce, fotodokumentace a vyjádření odborníků. Dále je specifikováno 

jméno mobilního technika a likvidátora pojistné události, který šetři pojistnou událost. 

V souhrnné rekapitulaci ve výpočtu pojistného plnění je uveden přehled úkonů, které 

likvidátor pojistných událostí šetří. Souhrnná rekapitulace se skládá z: 

- A. Úhrady za vzniklou škodu, 

- B. Limit plnění na pojistné nebezpečí, 

- C. Odpočet spoluúčasti, 

- D. Maximální roční limit plnění, 

- E. Snížení plnění za porušení povinností, 

- F. Výsledné plnění, 

- G. Zachraňovací náklady. 

Z výše uvedeného vyplývá, že souhrnná rekapitulace poskytuje přehled o konaných 

úkonech likvidátora při šetření pojistné události při vzniklé škodě. V bodě A je vyčíslen 

součet úhrady škody za všechny v dílčí rekapitulaci obsažené objekty (položky smlouvy) 

s výjimkou objektů charakteru „zachraňovacích a jiných nákladů“. V bodě B se vkládá limit 

za všechny ve výpočtu obsažené objekty (položky smlouvy). Následně je specifikována 

příčina pojistné události. Popřípadě, pokud byl sjednán zvláštní limit plnění podle příčiny 

na konkrétní část nemovitosti a na určité pojistné nebezpečí v pojistné smlouvě, je částka 

vyčíslena i na tuto část. V bodě C je proveden odpočet spoluúčasti, kterou si sjednal pojištěný 

při uzavření pojistné smlouvy. Tato spoluúčast je mu následně odečtena a započítána 

k úhradě. V bodě D platí stejný postup, jako v bodě B. Uplatňuje se zde maximální roční limit 

plnění, který byl sjednán na pojistné smlouvě a likvidátor také zkoumá, zda již ze stejné 

příčiny nebylo v daném pojistném roce vyplaceno nějaké plnění. Například, pokud byla 

vyplacena záloha na plnění, musí být odečtena od pojistného plnění. V bodě E dochází 

k snížení plnění za porušení povinnosti, které se uvádí v procentech a je zde vyčíslena celková 

hodnota snížení plnění ze strany pojišťovny. V bodě F je pak celkové výsledné plnění, 

které je vyplaceno oprávněné osobě. Částka může být zvýšena o zachraňovací náklady, 

které jsou vyčísleny v bodě G. V případě, že se jedná o postupné vyplácení pojistného plnění, 

jsou v souhrnné rekapitulaci vyčísleny odpočty záloh a dluhy, výše již zaplacených záloh, 

popřípadě dlužné pojistné. 
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V dílčí rekapitulaci se rekapitulují náklady za jednotlivé objekty (položky smlouvy 

i paušálně pojištěné náklady a věci). Nerekapitulují se zde objekty pro zachraňovací a jiné 

náklady. Mezi náklady za jednotlivé objekty patří náklady na opravu objektu a úhradu škody. 

Ve výpočtu nákladů na opravu bývá zohledněno opotřebení a případné zbytky stavby. Pokud 

byly u pojistné události odečteny zbytky například za poškozené parapety, které se odvezou 

do sběru, uvádí se v dílčí rekapitulaci započtené zbytky. Dále výpočet zohledňuje výši 

pojistné částky a případné snížení za podpojištění. 

Rekapitulace nákladů zahrnuje celkovou rekapitulaci a rozdělení vyčíslení nákladů 

na opravu Součásti výpočtu pojistného plnění je detailní výpočet nákladů na opravu, 

který v sobě zahrnuje kód výpočtu, popis oceňované části, obestavěný prostor, měrnou 

jednotku, výměru, jednotkovou cenu a celkovou cenu. 

V závěru výpočtu pojistného plnění je likvidační zpráva, která poskytuje shrnutí 

zásadních informací o škodné události, popřípadě interní informace a komentáře k provedení 

prohlídky, vztahující se k místu pojištění a zápis v katastru nemovitostí 

7.2 PŘÍKLADY LIKVIDACE POJISTÝCH UDÁLOSTÍ 

V této podkapitole jsou uvedeny případy likvidací pojistných událostí, které byly 

získány na interních stránkách pojišťoven. 

Likvidace pojistné události č. 1 

Tab. 2 Výpočet pojistného plnění – voda vytékající z vodovodního zařízení 1 

Výpočet pojistného plnění 

Příčina: Voda vytékající z vodovodního zařízení. 

Pojistná událost: Statické zajištění – stažení ocelovými táhly 

Popis příčiny: Rodinný dům – poškozená svislá konstrukce vykazuje trhliny 

Celková úhrada vzniklé 

škody: 
97 128 Kč 

Dílčí náklady 

Statické zajištění svislých 

zděných konstrukcí 

Případné doplňkové práce 

na fasádě 

72 450 Kč 24 678 Kč 

(Zpracování vlastní)  

Z předchozí tabulky vyplývá, že příčinou pojistné události na rodinném domě bylo 

poškození způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení. Voda vytékající 
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z vodovodního zařízení poškodila svislou nosnou zděnou konstrukcí a fasádu, 

ve které vznikly v důsledku toho trhliny.  

Rozsah škod šetřil mobilní technik a byl ověřen prohlídkou na místě vzniku škody. 

Prohlídkou bylo zjištěno, že charakter poškození odpovídá nahlášené uváděné příčině. 

Prohlídkou nebylo zjištěno cizí zavinění, porušení povinnosti ze strany pojištěného ani členů 

jeho domácnosti. Škoda byla předána likvidátoru pojistných událostí k likvidaci.  

Oprava byla vyčíslena pro statické zajištění svislých zděných konstrukcí 

a na doplňkové práce na fasádě. Úhrada za vzniklou škodu činí 97 128 Kč, z toho 72 450 Kč 

bude zaplaceno za opravu statického zajištění svislých zděných konstrukcí a 24 678 Kč 

na opravu doplňkových prací na fasádě. 

Rozsah oprav statické zajištění svislých zděných konstrukcí byl vyčíslen na montáž 

a demontáž kovového fasádního lešení, pomocí kterého budou opraveny trhliny na ploše 

37,4 m
2
, vzniklých na svislé zděné konstrukci. Dále pro zajištění svislých zděných konstrukcí 

bylo nutno provrtat stěny za použití tyčových kotev a za pomocí ztužujících ocelových táhel 

včetně desek a matic.  

Pro doplňkové práce na fasádě bylo použito lehké fasádní lešení. Pro opravu 

vodovodního potrubí cihelné zdi se musely vysekat rýhy, které se po opravě zazdily. 

Pro účely ztužení konstrukce bylo nutno osadit ocelové válcové nosníky na zdi a vyvrtat 

otvory do ocelového profilu. Na závěr byla provedena revize vykonaných prací. Celkový 

výpočet likvidace pojistné události je v příloze č.2. 

Likvidace pojistné události č. 2 

Tab. 3 Výpočet pojistného plnění – voda vytékající z vodovodního zařízení 2 

Výpočet pojistného plnění 

Příčina: Voda vytékající z vodovodního zařízení. 

Pojistná událost: Restaurace a pension - oprava podlahy a omítky 

Popis příčiny: Poškozená podlaha a omítka 

Celková úhrada vzniklé 

škody: 
56 966 Kč 

(Zpracování vlastní) 

Příčinou pojistné události byla voda vytékající z vodovodního zařízení, 

která poškodila podlahy a omítku. Oprava byla vyčíslena na náklady pro odstranění 

poškozené plovoucí podlahy s lištováním a omítky, které byly zničeny vodou vytékající 
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z vodovodního zařízení. Bylo nutno udělat novou pokládku plovoucí podlahy s lištováním. 

Dále byla provedena příprava podkladu pro malbu. Bylo nutno provést škrabání staré malby 

a přípravu podkladu pro malbu v místnostech a dále izolaci skvrn za použití nitronátěru. 

Na malbu v místnostech byl použit vysoce kvalitní nátěr primalex Polar bílé barvy. Dále bylo 

nutné udělat otlučení vnější omítky vápenné v plném rozsahu. Jako vnější omítka byla použita 

vápenná štuková. Oprava omítek probíhala za pomocí zřízení kovového lešení. Na závěr byl 

proveden úklid bytových prostor a revize vykonaných prací. Náklady na opravu činily 56 967 

Kč. Celkový výpočet pojistné události je v příloze č. 2. 

Likvidace pojistné události č. 3 

Tab. 4 Výpočet pojistného plnění – tíha sněhu nebo námrazy 

Výpočet pojistného plnění 

Příčina: Tíha sněhu nebo námrazy 

Pojistná událost: Budova obecního úřadu zděná – poškození krytiny a komína 

Popis příčiny: Poškozená krytina a komín 

Celková úhrada vzniklé 

škody: 
25 970 Kč 

(Zpracování vlastní) 

Příčinou pojistné události byla škoda způsobená tíhou sněhu nebo námrazy, 

která poškodila krytinu a komín. Náklady byly vyčísleny na bourací práce pro poškozený 

cihelný komín z pálených cihel a na bourání krycí komínové desky. Po zbourání komínu bylo 

nutné zřídit nový komín z cihel pálených a zřízení komínového pouzdra s vláknocementovou 

trubkou o průměru 150 mm. 

Dále byly vyčísleny opravy pro provedení bourání laťování krovu, demontáž tepelné 

izolace vodorovné a demontáž krytiny z KOB plechu. Bylo zřízeno nové laťování tloušťky 

15 mm, montáž tepelné izolace vodorovné, překrytí izolace lepenkou a osazení nové krytiny 

z KOB plechů tloušťky 0,70 mm.  

V místnostech byla provedena vysoce kvalitní malba prostředkem Primalex Polar. 

Bylo odstraněno staré PVC a provedena pokládka nového PVC volně položeného s tlumící 

fólií a lištováním. Na závěr byla provedena revize vykonaných prací. Náklady na opravu 

činily 25 970 Kč. Celkový výpočet pojistné události je v Příloze č. 2. 
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Likvidace pojistné události č. 4 

Tab. 5 Výpočet pojistného plnění - povodeň 

Výpočet pojistného plnění 

Příčina: Povodeň 

Pojistná událost: Rodinný dům částečně podsklepený a hosp. budova (kolna) 

Popis příčiny: Poškozená krytina a komín 

Celková úhrada 

vzniklé škody: 
288 001 Kč 

Dílčí náklady 

Oprava rodinného domu částečně 

podsklepeného 

Oprava hospodářské budovy 

(kolna) 

267 067 Kč 20 934 Kč 

(Zpracování vlastní) 

Příčinou pojistné události byla škoda, která vznikla v důsledku povodně na rodinném 

domě a hospodářské budově (kolny). Opravy byly vyčísleny na úklid po zaplavení, vynešení 

a odvoz bahna v 1.NP o výměře 92,516 m
2
. Následně byla provedena dezinfekce zaplavených 

prostor a byl použit protiplísňový a protimykózní nátěr v jednotlivých místnostech 1.NP 

o výměře 73,200 m
2
. Zaplavení bylo do výšky 0,5 m.  

Následně byla provedena demontáž zničené podlahy (PVC a plovoucích podlah) 

a nahrazena novými. Veškerý odpadní materiál byl odvozen na skládku suti a byl uhrazen 

i včetně poplatku za skládku. 

Oprava omítek obsahovala plošné otlučení omítky do výšky zaplavení a výšky 

vzlínání vody. Nové omítky byly shodného provedení. Omítka byla provedena vápenná 

štuková. Malba byla provedena z práškové směsi REMAL, Primalex Standart a Primalex 

Polar. 

Oprava sklepa představovala vyčerpání vody ze sklepa, úklid po zaplavení, vynešení 

a odvoz bahna ze sklepa, následně dezinfekci zaplavených prostor a použití protiplísňových 

a protimikózních nátěrů a úklid po opravách. Bylo provedeno obroušení poškozeného nátěru 

podlahy, odmaštění a provedení nového nátěru podlahy v dané ploše. Dále se muselo provést 

vyškrabání poškozeného spárování včetně likvidace suti a nové vyspárování v dané ploše 

podlahy.  

V neposlední řadě se opravila omítka stropu, která obsahovala plošné otlučení 

a zřízení nové omítky shodného provedení. Omítka byla provedena vápenná štuková. Malba 

stěn byla provedena vápenná. 
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V případě hospodářské budovy (kolny) byl proveden úklid po zaplavení, dezinfekce 

zaplavených prostor, úklid po zaplavení, odvoz bahna a úklid po opravách. U podlah bylo 

provedeno obroušení poškozeného nátěru odmaštění a provedení nového nátěru v dané ploše. 

Oprava omítek představovala plošné otlučení omítky do výšky zaplavení vody a zřízení nové 

omítky shodného provedení. Omítka stěn byla provedena vápenná hladká s vápennou malbou. 

Na závěr byly všude provedeny úklidy po opravách včetně opravy dveří vnitřních 

a venkovních. Opravy se týkaly zárubní prahu a dveřních křídel a jejich následné výměny. 

V neposlední řadě byla provedena demontáž vodárny Darling. Celkový výpočet pojistné 

události je v Příloze č. 2. 
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8  KLASIFIKACE POJISTNÝCH PODVODŮ 

Tato kapitola pojednává o vzniku pojistných podvodů. Problematika pojistných 

podvodů vychází z pojistné smlouvy. Aby mohl pojistný podvod vzniknout, musí být nejprve 

uzavřena pojistná smlouva. Jakmile je sjednána pojistná smlouva a zaplacené pojistné, 

pojištěná věc je chráněná na daná rizika v pojistné smlouvě.  

 Problematika pojistného podvodu, spočívá v tom, že ve většině případů zde nějakou 

roli hraje zaměstnanec pojišťovny, který je například domluvený s klientem. O pojistný 

podvod se může dopouštět i sám klient a v neposlední řadě to může být i makléř určité 

společnosti.  

Dalším faktorem je pojištěná nemovitost. Problémem je, že nemovitost nemusí být 

od počátku vždy ve stavu, v jakém je sjednávána do pojistné smlouvy. Riziko spočívá také 

ve schopnosti lidí využívat dokonalé znalosti pojistné smlouvy a dle toho umět nahlašovat 

škody. Obecné rozdělení pojistných podvodů podle vzniku je v následujícím schématu. 

 

Obr. 5 Pojistné podvody 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z předchozího schématu vyplývá, že pojistný podvod podle vzniku lze klasifikovat 

do čtyř skupin. Pojistný podvod, který vzniká náhodně po sjednání pojistné smlouvy, pojistný 

podvod, který vzniká záměrně po sjednání pojistné smlouvy, pojistný podvod, který vznikl 

záměrně již při sjednávání pojistné smlouvy a pojistný podvod, který vznikl na základě 

záměrného pozdního hlášení po sjednání pojistné smlouvy.  

Pojistný podvod, který vzniká jako náhodný, lze charakterizovat jako podvod, 

který vzniká záměrným rozšířením škody. Podstata tohoto podvodu je taková, že škoda 

na majetku ve skutečnosti vznikne, ale je záměrně rozšířena o uměle vytvořenou škodou. 
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Pojistný podvod zde může vzniknout poměrně snadno. Dále může tento pojistný podvod 

vzniknout záměrným nakoupením dražších a jiných materiálů než byly původně 

na nemovitosti použity. Jedná se například o dražší krytinu, lepší okna apod. Stejně tak může 

být nárokováno odcizení věcí, které ve skutečnosti v uvedené domácnosti předtím nebyly. 

Rovněž může být uvedeno, že bylo následně zničeno více věcí, než se doopravdy v dané 

nemovitosti nacházelo.  

Dále může pojistný podvod vzniknout záměrně. Jedná se především o schválně 

nafingované pojistné události. Příkladem může být nafingované vloupání. Běžně k tomu 

dochází v případě, kdy restauracím či podobným podnikům zaměřeným na tuto činnost, 

vznikne manko a dostanou se do situace, kdy jsou ve ztrátě nebo zadlužení. Záměrně se zničí 

věci nebo se nafinguje vloupání či krádež, aby se daný podnik na nějaký čas dostal z této 

nepříznivé situace. Tuto problematiku vždy řeší Policie České republiky a na základě jejich 

rozhodnutí pojišťovna buď vyplácí pojistné plnění nebo ne. Pojišťovna nevyplácí například 

v případech, kdy není překonána překážka, tzn. vstupní dveře, otevřená okna apod. Stejně 

tak nevyplácí v případech, kdy se nárokují škody, které vznikly v důsledku nezavřeného 

střešního okna.  

Pojistný podvod také může vzniknout již při sjednávání pojistné smlouvy. V těchto 

případech zde hraje roli většinou makléř nějaké společnosti, kdy se pojistí nemovitost 

ve špatném stavu, kdy je objekt zničen již od počátku pojištění a makléř dodá 

fotodokumentaci, kdy nemovitost byla ještě v pořádku. Následně se za určité časové období, 

většinou ½ roku a více nahlásí škoda a nárokuje se oprava nemovitosti. 

Tyto případy, ale většinou odhalí mobilní technik.  

Dalším typem pojistného podvodu se záměrným sjednáním pojistné smlouvy 

je, když se sjednají nepodepsané pojistné smlouvy a po pojistné události dojde k jejich 

podepsání. Pojistný podvod dále vzniká v důsledku sjednání duplicitních pojištění. Jedná 

se v podstatě o případ, kdy se pojistí jedna nemovitost na více pojistných smlouvách. 

V případě vzniku pojistné události se druhá pojistná smlouva zatají a uplatňuje se u dvou 

pojišťoven. Problémem je, že zatím neexistují sdílené databáze, kde by si pojišťovny 

sdělovaly informace.  

Dále se také nárokuje dvakrát to stejné poškození po letech. Problémem jsou například 

povodně, kdy docházelo k poškozením na nosných konstrukcích, vznikaly praskliny apod. 
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Následně tyto škody byly nárokovány u více pojišťoven po čase, protože se zatají poměrná 

část nemovitosti. 

Posledním pojistným podvodem, který může vzniknout, je hlášení fiktivní škody. 

Jedná se především o nahlášení již opravené škody. Problémem v těchto případech je obtížné 

zjištění, zda škoda opravdu vznikla či nikoli. Pošle se nekvalitní fotodokumentace 

nebo zvláštní faktury, například od sousedů apod. za opravy a je nahlášena škoda, 

která se například stala úplně jinak nelikvidně. Jedná se o hlášení lživé škody, kdy jsou 

v podstatě pojištěná jiná rizika. 
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9  POJISTNÉ PODVODY NA TRHU S NEMOVITOSTMI 

V této kapitole jsou uvedeny příklady pojistných podvodů v oblasti trhu 

s nemovitostmi. 

9.1 POJISTNÉ PODVODY ZÍSKANÉ Z INTERNÍCH ZDROJŮ 

POJIŠŤOVEN 

Nyní bude uveden příklad pojistného podvodu získaného z interních zdrojů 

pojišťoven. Do pojišťovny volal podnikatel, kterému údajně vyhořel objekt a chce nahlásit 

škodnou událost vyhoření nemovitosti. Operátor s ním zaregistroval událost (zeptal 

se na základní údaje o škodě - série otázek – kdy se škoda stala, kde se stala, zda má objekt 

někde jinde pojištěn, zda byli na místě hasiči atd.)  Podnikatel uvedl vznik škodné události 

cca 3 týdny zpětně. 

Škodná událost byla zadaná v systému pojišťovny a na místo byl vyslán mobilní 

technik (na základě adresy místa pojištění bylo přiděleno mobilnímu technikovi daného 

okresu/kraje). Škodní událost byla v systému předána vedoucímu týmu likvidátorů (dle typu 

škody do určitého specializovaného týmu). Vedoucí týmu dle typu škody a výše škody 

odhadnuté klientem předal zjištěné informace, podklady, fakta a údaje určitému likvidátorovi 

a ten odeslal dopis klientovi s vyžádáním dokladů a vyčkával na zápis škody a na fotky 

z místa události.  

Z fotek vyhořelého objektu, které přišly, bylo zjištěno, že se jednalo o déle ladem 

ponechaný objekt bývalého baru/diskotéky. Evidentně zde žili bezdomovci a objekt byl nejen 

vyhořelý, ale také poškozený naprostým vybydlením.  

Likvidátor posoudil fotografie, zápis o škodě a kromě již zničeného objektu před 

zahořením, na nich nic mimořádného nezaznamenal. Předběžně spočítal škodu na cca. 

350 000,-Kč (Vyčíslil pouze zahoření – škodu na objektu, který byl ponechán ladem, není 

možné hradit). Klient uvedl na zápisu o prohlídce, že požaduje škodu vyplatit tzv. rozpočtem 

nákladů, kterou vypočítá pojistitel a že požaduje zaslat na jeho účet s tím, že si objekt opraví 

sám a postupně. Po obdržení dokladů od klienta likvidátor mohl posoudit zápis o škodě 

od hasičů. Likvidátor měl ještě nějaké otázky ohledně vyhoření, možnosti cizího zavinění 

a další bližší informace. Volal tedy hasiči, který dělal zápis o vyhoření objektu s tím, 

že má od pana podnikatele nahlášenou škodnou událost vyhoření a že má několik doplňujících 
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otázek (hlavně kvůli předešlému stavu objektu). Dozvěděl se cílenými otázkami na objekt 

a poměry kolem podnikatele, že škodu spíše řeší paní manželka pana X, který hlásil škodu 

u pojišťovny a že už mu někdo před tímto hovorem volal a poptával informace. Likvidátor 

na základě odpovědí získal podezření, že volající by mohl být likvidátor z jiné pojišťovny. 

Likvidátor na základě údajů uvedených výše nechal přes svého vedoucího týmu 

rozeslat do všech pojišťoven dotaz na škodnou událost s náležitostmi výše popsané škody 

(datum, místo, pojistník, typ škody). Pojistnou událost předali do týmu pro šetření 

podezřelých na pojistné podvody. Ozvala se nejmenovaná pojišťovna s tím, že vyplácela 

za takovou škodu paní X cca 520 tis. Kč – rozpočtem nákladů pojišťovny. 

Následně se již domlouvali pojišťovny společně. Bylo podáno trestního oznámení 

na dva pachatele – manželé X, kteří záměrně pojistili objekt ve dvou pojišťovnách 

a požadovali po obou plné plnění za vyhoření. Zatím neproběhl soud, zahoření objektu bylo 

způsobeno třetí osobou. Objekt byl nechán cca rok opuštěný a není tak jasné, kdo požár 

založil. 

9.2 POJISTNÉ PODVODY ZÍSKANÉ Z EXTERNÍCH ZDROJŮ 

POJIŠŤOVEN 

Požár zemědělského objektu 

Klient nahlásil škodu vzniklou požárem zemědělského objektu ve východních 

Čechách. Pojištěný objekt byl zakoupen v prosinci 2010 za 400 tisíc Kč. Vzápětí byl v lednu 

2011 pojištěn na pojistnou částku 30 milionů korun. V tomto roce se v regionu vyskytlo 

několik škod velkého rozsahu na účelově pojišťovaných nemovitostech. V průběhu šetření 

vyšly najevo informace o skutečném technickém stavu nemovitosti v době sjednání pojistné 

smlouvy. Detektivové zjistili, že objekt byl ve značně zdevastovaném stavu a že pojištěný 

při sepsání smlouvy uvedl pojistitele záměrně v omyl ve snaze získat několikanásobně vyšší 

pojistné plnění. To bylo nakonec vypočteno na částku 100 tisíc korun.
37

 

Požár hospodářské budovy  

Klient si zakoupil za 200 tisíc korun zchátralou bývalou hospodářskou usedlost 

ve východních Čechách. Tu chtěl následně se ziskem prodat. Objekt proto pojistil na částku 

65 milionů korun. Zanedlouho během necelého měsíce budova lehla popelem. Požár byl 

                                                
37 http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?164298-rekordni_uspech_ceske_pojistovny_ 

v_oblasti_odhalovani_pojist 

http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?164298-rekordni_uspech_ceske_pojistovny_
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založen úmyslně. Případ byl šetřen ve spolupráci s Policií ČR, pachatele se však vypátrat 

nepodařilo. O účelovosti jednání ze strany klienta hovoří i fakt, že nedlouho po uzavření celé 

události pojišťovnou, převedl objekt v listu vlastnictví na příslušném katastru nemovitostí 

na tzv. bílého koně.
38

 

Na vysoké noze 

Muž ze Středočeského kraje nahlásil pojišťovně několikamilionovou škodu. Škoda 

měla vzniknout v provozovně kvůli prasknutí hadičky přívodu vody do splachovadla toalety. 

Provozovna však nebyla běžně o víkendu využívána, a proto voda unikala z hadičky téměř tři 

dny. Škoda byla taková, že voda zaplavila podlahu, promáčela stropy a stěny a zatopila 

zásoby za několik milionů korun. Vyšetřování však ukázalo, že se nejednalo o havárii, 

ale že voda z neudržovaného přívodu prosakovala dlouhodobě. Navíc bylo detektivy zjištěno, 

že se deklarované zásoby za několik milionů korun v objektu vůbec nenacházely. Majitel 

provozovny si tak chtěl na úkor pojišťovny vylepšit zoufalou finanční situaci, do které 

se dostal svým poněkud nezřízeným životním stylem.
39

  

Škoda na budově bývalého kravína 

Bývalý kravín na jihu Čech byl kalamitami přímo přitahován. Před pár lety kravín 

již jednou vyhořel a za pojistné plnění začal majitel na jeho troskách budovat objekt nový. 

Ten se před dokončením zřítil pod tíhou sněhu. Majitel při hlášení uvedl, že škoda je v řádech 

14 milionů korun, které chce vyplatit. Způsobená škoda však nekorespondovala 

s nárokovanou částkou. Majitel požadoval zhruba o třetinu vyšší pojistné plnění. Díky práci 

detektivů a stavebních odborníků z řad likvidátorů byl tento požadavek ještě před výplatou 

odhalen. 

Újma na zařízení domácnosti 

Majiteli domu nebyla uhrazena škoda, za kterou požadoval odškodnění 600tisícové 

újmy na zařízení své domácnosti po loňských jarních povodních. Ukázalo se totiž, že jeho 

                                                
38 https://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?419563-338_milionu_kc_-_konecny_ucet_odhalenych 

_podvodu_byl_vloni_r 

39 http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?5963028-detektivove_ceske_pojistovny_odhalili 

_v_prvnim_ctvrtleti_let 

https://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?419563-338_milionu_kc_-_konecny_ucet_odhalenych
http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?5963028-detektivove_ceske_pojistovny_odhalili
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smlouva byla neplatná, což už před samotným nahlášením sám dobře věděl. Zkoušel 

to, ale jeho experiment nevyšel.
40

 

Založený požár 

Klient na Kolínsku nahlásil požár skladu a zničení v něm uskladněného zboží. 

Způsobená škoda byla dvanáct milionů korun. Od počátku šetření bylo jasné, že požár někdo 

založil úmyslně. Úmyslné založení se potvrdilo i při zkoumání Odboru kriminalistické 

techniky a expertiz Policie České republiky. Dále klientem předkládané faktury, které měly 

doložit výši vzniklé škody, byly padělané. Díky okolnostem bylo zahájeno trestní stíhání 

údajně pro trestný čin pojistného podvodu a pojistného plnění se dotyčný samozřejmě 

nedočkal.
41

  

Vloupání do zabezpečeného skladu 

Škodu na uskladněném zboží v řádu několika milionů korun nahlásil klient 

ze západních Čech.  Vloupání do skladu bylo provedeno přes kovová vrata s elektrickou 

signalizací. Sklad byl ještě navíc hlídán pochůzkovou službou. V průběhu vyšetřování bylo 

jasné, že se jedná o pojistný podvod. Majitel skladu nebyl schopen doložit pořizovací doklady 

k uskladněnému zboží. Z výpovědi vyplynulo, že dveře byly zajištěny zámkem, který navíc 

nebyl nikde k nalezení a ani oka pro visací zámek nebyla nijak poškozena. Následně 

se šetřením prokázalo, že objekt vůbec nebyl zabezpečen tak, jak jeho majitel v pojistné 

smlouvě deklaroval. Tím pádem nemohlo být klientovi vyplaceno žádné pojistné plnění.
42

 

Účelově založený požár penzionu 

Delší dobu neobývaný penzion měl zničit požár, ke kterému došlo v důsledku výbuchu 

propanbutanové lahve. Podezřelé bylo, že nemovitost byla pojištěna necelé tři měsíce před 

vznikem škody a objekt byl přepojištěn na 6 milionů korun. Detektivové ve spolupráci 

s policií zjistili, že vznik požáru byl způsoben otevřeným lahvovým ventilem a netěsným 

připojením regulátoru tlaku k ventilu. Z šetření bylo prokázáno, že k výbuchu došlo 

v důsledku zapnutého elektrického vařiče, který se nacházel nedaleko propanbutanové láhve. 

                                                
40  http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?103434-ceska_pojistovna_v_roce_2006_odhalila_pojistne 

_podvody _za_31 

41 http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?873200-ceska_pojistovna_odhalila_v_prvnim_ctvrtleti 

_letosniho _roku_ 

42 http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?4242505-ceska_pojistovna_odhalila_v_prvnim_ctvrtleti 

_letosniho_roku_ 

http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?103434-ceska_pojistovna_v_roce_2006_odhalila_pojistne
http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?873200-ceska_pojistovna_odhalila_v_prvnim_ctvrtleti
http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?4242505-ceska_pojistovna_odhalila_v_prvnim_ctvrtleti
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Na základě těchto i dalších zjištění bylo následně „poškozenému“ sděleno obvinění 

ze spáchání trestného činu pokusu o pojistný podvod.
43

 

Poškození stodoly krupobitím a vichřicí 

Vynalézavý klient nahlásil, že mu vichřice a krupobití poškodily stodolu tak silně, 

až došlo k jejímu částečnému zborcení. Pracovník zjistil podezření, kdy tentýž člověk hlásil 

podobnou škodu na svém majetku již v únoru roku 2010. Tehdy se rovněž jednalo o stodolu, 

která byla poškozena tíhou sněhu. Klient tenkrát vyinkasoval pojistné plnění ve výši šesti set 

tisíc korun. Podezřele nahlášená událost byla předána do rukou detektivů. Bylo zjištěno, 

že nemovitost nebyla po škodě z roku 2010 nijak opravena. Tuto skutečnost prokázal i letecký 

pohled, který je po zadání adresy objektu k dispozici na internetové aplikaci mapových 

podkladů Google Maps. Na leteckém snímku bylo pořád stejné poškození, které klient hlásil 

v únoru 2010. Při šetření na místě bylo dále zjištěno, že je budova ve špatném stavu již téměř 

dvacet let a že se ji klient spolu s manželkou snaží bezvýsledně prodat. Klient chtěl tedy 

získat další pojistné plnění, které samozřejmě po odhalení nedostal.
44

 

Vytopený sklep 

Klient nahlásil vytopený sklep. Týden po zdokumentování a sepsání škody mobilním 

technikem volal na klientské centrum s tím, že zapomněl nahlásit ještě LCD televizi, kterou 

měl připravenou jako dárek pro manželku. Operátorce sdělil, že o účtenku bohužel přišel. 

Uvedl však obchod, ve kterém televizi kupoval. Detektivům stačilo zavolat do klientem 

zmíněného obchodu, kde zjistili, že uvedený model má teprve přijít do prodeje. Klient 

po oznámení této skutečnosti si proplacení televizoru rozmyslel. Pro klienta však bylo pozdě, 

protože vzhledem k pokusu o pojistný podvod, si musel celou škodu na vytopeném sklepě 

zaplatit sám.45 

Poškození střechy a následně i omítek RD 

Klient nahlásil poškození střechy a následně i omítek v místnostech rodinného domu. 

Klient v hlášení uvedl, že silný vítr zničil střechu a skulinami následně do místností zateklo. 

Škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun. Vše nasvědčovalo bezproblémové likvidaci 

                                                
43 http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?2618044ceska_pojistovna_odhalila_v_prvnim_ctvrtleti_ 

letošního_roku_ 

44 http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-

zprava?1572999ceska_pojistovna_uz_letos_odhalila_pojistne_podvody _za_vice_ 

45  http://www.generali.cz/tiskove-zpravy/krivka-pojistnych-podvodu-miri-strme-vzhuru 

http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?2618044ceska_pojistovna_odhalila_v_prvnim_ctvrtleti_
http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?1572999ceska_pojistovna_uz_letos_odhalila_pojistne_podvody
http://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?1572999ceska_pojistovna_uz_letos_odhalila_pojistne_podvody
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do té doby, než firma provádějící opravu nahlásila, že plech a těsnění v úžlabí střechy 

nepoškodil vítr, ale kuny, které se dostaly pod krytinu a roztrhaly fólii. Kuny kromě 

nepořádku po sobě totiž zanechaly ještě další nevyvratitelné stopy. Majitel domu se pak musel 

přiznat. Věděl o tom, že tato příčina poškození je nelikvidní, a proto nahlásil vichřici, 

která likvidní je.
46

 

Vloupání do skladu 

Podnikatel nahlásil vloupání do skladu, z něhož mělo být odcizeno 1900 metrů 

čtverečních plovoucí podlahy v hodnotě zhruba 1,5 milionu korun. Při šetření detektivů byl 

odhalen podezřelý způsob vniknutí pachatele a způsob zabezpečení objektu v době vloupání. 

Policie pořídila fotografie z místa, na jejichž základě zjistila, že ve zdivu byl nad zemí 

probourán otvor, kterým pak byly desky plovoucí podlahy vyneseny. Majitel o tomto otvoru 

před krádeží věděl a nenechal otvor zazdít. Krádež se díky tomu odehrála bez násilného 

překonání překážek. Nejvíce podezřelým byl způsob přemístění zhruba 900 těžkých balíků 

tímto otvorem. Nebyly nalezeny žádné otisky pneumatik nákladního vozu, který by byl 

potřeba k jejich odvozu. Škoda byla pro všechny tyto důvody zamítnuta a podnikatel 

pod tíhou důkazů vůbec neprotestoval.
47

 

Zapálený bytový dům 

Klient za pomocí benzínu zapálil svůj bytový dům. Snažil se vyvolat dojem, že oheň 

založil neznámý pachatel.  Klient ovšem zajistil při odchodu domu dveře tak důkladně, 

že se do něj nemohli dostat ani příslušnicí hasičského záchranného sboru při následném 

zásahu. Vnitřní šetřením detektiva pojišťovny pak prozradilo, že pojištěný těsně před požárem 

nemovitosti natankoval u jedné z benzínových pump nedaleko místa bydliště. Natankoval 

však do kanystru větší množství benzínu a musel se přiznat. Následně klient musel písemně 

doznat, že dům úmyslně zapálil sám. Důvodem jeho jednání bylo, že mu dali výpověď všichni 

nájemníci.
48

  

 

                                                
46 http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/tiskove-centrum/tiskovy-archiv/rok-2013/allianz-pojistovna-odhalila-v-

lonskem-roce-podvody-za-vice-nez-110-milionu-korun.html 

47  http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/tiskove-centrum/tiskovy-archiv/rok-2011/Detektivove-Allianz-

pojistovny-odhalili-v-prvnim-ctvrtleti-podvody-za-temer-38-milionu-korun--nekdy--33.html 

48 http://www.koop.cz/o-nas/pro-media/u-kooperativy-rostly-pojistne-podvody-zejmena-v-pojisteni-

majetku.html 
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Nadhodnocené bytové krádeže vloupáním 

 Zákazníci chtěli v několika případech uplatnit fiktivní škody v řádu půlmilionu korun 

a vyšší. Příkladem je klientka, která požadovala náhradu za ukradené šperky, cennosti, drahou 

fototechniku a hudební aparaturu ze své domácnosti. Dokumentace k údajně odcizeným 

předmětům nebyly dostačující. Na základě delšího pátrání bylo zjištěno, že u této klientky 

byla nařízena a provedena před nahlášením pojistné události exekuce, během níž ovšem tyto 

předměty v domácnosti prokazatelně nebyly, protože by bývaly byly zaevidovány 

a zabaveny.
49

 

                                                
49 http://www.uniqa.cz/home/uniqa/novinky/0048_Podvody.php 
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10  ROZHOVOR 

1) Můžete mi přiblížit, po jaké době je likvidátor pojistných událostí schopen 

efektivně odhalovat pojistné podvody? 

Základní znaky pojistného podvodu by měl rozeznat po zaškolení. Velmi záleží také 

na tom, zda se orientuje v oboru, ve kterém likviduje – např. v opravách nemovitostí, vozidel 

atd. Pak si nese již jisté zkušenosti a stává se efektivním ihned od počátku. Pokud je pro něj 

obor, nový může to trvat třeba rok. Začátečník má ale vždy nad sebou někoho, kdo mu škody 

reviduje a ten by měl za nezkušeného kolegu podvod případně odhalit. 

2) Dokážete sumarizovat alespoň 5 znaků, které jsou na první pohled viditelné 

a nasvědčují, že se jedná o pokus spáchat pojistný podvod? 

Škoda je většinou klientem označena jako “velmi urgentní a musí být co nejrychleji 

vyplacena“. Časté škody na shodném majetku nebo shodného pojistníka. Poškozený 

je většinou podrážděný nebo nevrlý při dotazování se na škodu a okolnosti. Škoda je hlášena 

s časovým odstupem a bez závažnější nebo zřejmé příčiny. Klient nechce nebo “nemůže“ 

nechat poškozenou věc prohlédnout pracovníka pojišťovny (mobilního technika). 

3) V jakých oblastech podle Vás dochází nejčastěji k pojistným podvodům a proč? 

V našich krajinách to bude určitě pojištění vozidel – jmenovitě havarijní pojištění. 

Vozidel je obecně hodně a mnoho jich má diskutabilní kvalitu i minulost. Kolem aut se navíc 

často točili malí a střední podvodníčci. Pojištění vozidel se může zdát a někdy i je výnosnou 

trestnou činností, kde je poměrně nízký základní vklad na pojistný podvod.  

4) Vyplatil jste někdy pojistné plnění za událost, která se posléze ukázala jako 

pojistný podvod? 

Určitě jsem vyplatil nějakou událost, která byla pojistný podvod. Jen jsme 

na to nepřišli. Ale pamatuji i pojistné události, které jsem předal k výplatě. A byly revidentem 

zaslány k prověření specializovanému oddělení s podezřením na pojistný podvod. Nakonec 

však celé nebo částečné pojistné plnění klientovi odcházelo, takže se o podvod nejednalo 

nebo nebyl prokázán. 
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5) Sdělují si pojišťovny mezi sebou informace o osobách, které spáchali pojistný 

podvod? 

Bohužel ne a to je velký nedostatek. Věřím, že databáze klientů, kteří se pokusili nebo 

dokonce spáchali pojistný podvod, by zamezila desítkám procent pojistných podvodů. Ale ani 

nevím, zda je legální vést databázi takových lidí, když s nimi ve většině případů nebylo 

vedeno žádné řízení a škody jim byly pouze zamítnuty. 

6) Myslíte si, že v souvislosti s rozvojem moderních technologií došlo k jistému 

pokroku k odhalování pojistných podvodů a tedy počet některých podvodů roste 

nebo naopak klesá nebo se objevují pojistné podvody nové?  

Specializovaný software na odhalování má myslím jen Generali a Česká pojišťovna 

a týká se pouze vozidel a dopravních nehod. Obecně se u vyšetřování podvodů zase tolik 

nezměnilo s nástupem obecné digitalizace, kromě oddělení pozice likvidátora od mobilního 

technika, což snižuje možnost úplatků od klientů. Naopak se ale právě tímto prohloubila 

vzdálenost mezi klientem a likvidátorem a to nahrává novým typům podvodů – jako jsou 

různé fotomontáže atd. Obecně si myslím, že každá doba má své typy podvodů (nebo věcí 

na kterých se podvody dělají) a jde jen o to, jak brzy na to pojišťovna a likvidátoři zareagují. 

7) Řekl byste, že většina podvodů je nahraných nebo spíše lidé zkouší využít 

příležitosti, pokud se něco stane? 

Myslím, že v 99% je první pojistný podvod vždy rozšíření nějaké škody a následný 

pocit štěstí, že to vyšlo a že jsem obehrál tu velkou pojišťovnu. A když to vyšlo jednou, 

tak by se to dalo zkusit i podruhé. Hlavním startérem k tomu je většinou finanční situace 

klienta a hledání možnosti peníze tzv. sehnat. Pokud to má člověk už v povaze a finanční tlak 

je velký, tak samozřejmě může začít ihned s nahranou pojistnou událostí. Důležité je asi říct, 

že drtivá většina tzv. rozšířených škod se pouze zamítá a právně dále neřeší, což nahrává 

dalším potencionálním podvodům. 

8) Dokážete říci některé viditelné vlivy, které zapříčiňují nárůst pojistných 

podvodů? (zde mám na mysli např. projev ekonomické krize apod.) 

Určitě je to finanční krize obecně. Pokud je zle, hledají se různé cesty a je jen 

o povaze člověka, kde si cestu hledá. A pokud je ekonomická krize v celém státě nebo celé 
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Evropě, pak se více lidí odhodlá v tíživých situacích upínat se k podvodům. Ale u drobných 

podvodů a pokusů o rozšíření škod zde hrají roli i např. Vánoce a letní dovolené.  

9) Když srovnáte vaše začátky v odhalování pojistných podvodů a současnost, co se 

změnilo? 

Na začátku jsem si myslel, že se mi pojistný podvod nemůže dostat ani do ruky 

a za pět let likvidace pro mě byl podezřelý každý druhý. Na začátku jsem měl také velmi málo 

zkušeností a podezřelé mi přišly až věci, které bily do očí. Ale s praxí se dá rozeznat 

i jen drobné zaváhání klienta, umíte položit ve správný moment ty správné otázky a člověk 

získává tzv. “likvidátorský cit“. 

10) Hraje Česká asociace pojišťoven opravdu takovou roli, jak se o ní říká? 

Myslím, že to je takový záložní motor pojišťoven – nastavují se zde potřebné 

standardy a díky nim je pojišťovnictví dál a stále lepší. Velmi lehce se usíná na vavřínech 

a ne všechny pojišťovny se chtějí chovat korektněji a lépe (inkasovat pojistné a nezlepšovat 

služby je lehké a levné). Myslím, že obecné zlepšení v transparentnosti pojištění 

a pojišťovnictví vděčíme samozřejmě vedle konkurenčního boje ČAP. 

11) Jsou lidé stále vynalézavější v páchání pojistných podvodů? 

Ne, lidé byly vždy velmi vynalézaví a vždy umí velmi pružně zareagovat na cokoliv, 

pokud z toho mají mít lehký zisk. Mění se jen doba a okolnosti, ale lidé jsou stále stejní,  

hodně vynalézaví a vždy o kousek napřed. Myslím, že v ČR tomu navíc napomáhá i ten vžitý 

duch z minulé doby, že pojišťovny jsou státní a co je státní nebo velké, tak se okrást může. 

Někdy mi to přišlo jako národní sport. 

12) Jak si myslíte, že bude vypadat budoucnost v odhalování pojistných podvodů? 

Předpokládám, že budou sofistikované softwarové programy ve všech pojišťovnách, 

kde se bude dát přesně nasimulovat pojistná událost, zadají se parametry škody okolnosti 

vzniku a vyjdou z toho simulace reálných možností vzniku a rozsahu škod. Pojišťovny budou 

mít pro pracovníky standardně ultrazvukovou a další výbavu pro náhledy do vnitřků zdí (jako 

dnes se např. měří tloušťka laku na vozidle). Ale předpokládám, že úloha člověka se přesune 

do role kolektování údajů a zadávání do počítače s očekáváním výpočtu UI. Na základě 

výsledků analýz pak bude likvidátor rozhodovat o výplatě škody. O automatické likvidaci 

zatím nemůže být ani řeč. 
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11  ZÁVĚR 

Pojistné podvody způsobují pojišťovnám znatelné ekonomické ztráty. Proto je snahou 

pojišťoven budovat specializovaná oddělení na odhalování pojistných podvodů s cílem 

minimalizovat objem finančních ztrát. Specializovaná oddělení se snaží vyřídit škodnou 

událost v co možná nejkratším čase, aby mohlo být klientovi vyplaceno pojistné plnění. 

Zároveň se však snaží odhalit ty pojistné události, které jsou podvodné. Jedná se v podstatě 

o dva protichůdné póly, protože odhalování pojistných podvodů bývá velmi často časově 

náročné. Je potřeba, aby proces odhalení pojistného podvodu prováděli specialisté a aby byl 

co možná nejefektivnější. 

Pro pojišťovny se v podstatě jedná o velmi choulostivé téma a z tohoto důvodu si data 

o pojistných podvodech záměrně chrání. Kromě výše zmiňovaného důvodu je pro ně 

v podstatě riziková každá osoba, která uzavře pojistnou smlouvu. Existuje totiž nespočet typů 

lidí s různými vlastnostmi a vynalézavostí.  

Nejčastější příčinou páchání pojistného podvodu je nepříznivá finanční situace, dále 

vidina přivýdělku a snadného obohacení. Nejvíce pojistných podvodů páchají běžní klienti.  

Minimální podíl na pojistných podvodech mají organizované skupiny, které však nadělají 

organizovanou akcí mnohem větší objem škod z hlediska finančního vyčíslení. 

Pojistným podvodům také nahrává fakt, že pojišťovny nepodávají vždy trestní 

oznámení na pachatele pojistného podvodu, který byl odhalen. Proto je u většiny pachatelů 

tendence pojistné podvody páchat i opakovaně. Důvodem takového jednání pojišťovny 

je značná rizikovost soudního sporu a možný negativní finanční dopad v případě neúspěchu 

v soudním procesu a také fakt, že pokusy o pojistné podvody při nízkých částkách nemá 

smysl žalovat. Dalším důvodem může být i obava o pověst dané pojišťovny, která by 

v případě medializace mohla být poškozena. 

Vzhledem k tomu, že pojišťovací instituce jsou v podstatě specializované 

podnikatelské subjekty, které podnikají za účelem zisku, je pro ně levnější variantou 

investování prostředků do odhalování pojistných podvodů a prozatím se ubírat touto cestou. 

Pojišťovny se také chrání nejrůznějšími možnými dostupnými mechanismy. Například 

nahráváním hlasového hovoru se souhlasem klienta, bez kterého v podstatě nelze ani nahlásit 

pojistnou událost, dále se jedná o školení a výběr vlastních zaměstnanců pojišťovny, školení 

zaměstnanců pro analyzování reakcí klienta, který hlásí pojistnou událost, používání 
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nejrůznějších moderních technologií a kalkulačních systému až po vytváření speciálních 

pracovišť pro odhalování pojistných podvodů. 

Z hlediska České republiky existují kraje, ve kterých jsou pojistné podvody páchány 

mnohem více než v ostatních krajích. Obecně lze říci, že výrazně dominují kraje, ve kterých 

je špatná ekonomická situace a vysoká míra nezaměstnanosti. Rovněž záleží na dané lokalitě. 

Výjimku tvoří lokality, které jsou centrem dané oblasti. V případě České republiky se jedná 

o hlavní město Prahu, která v pojistných podvodech dominuje nejvíce. Tato centra jsou tak 

přirozeným magnetem trestné činnosti.  

Zajímavým srovnáním by mohlo být srovnání zásadních událostí (povodně, hromadné 

propouštění, kalamitní stavy apod.), které měly v určitém období zásadní vliv na daný kraj. 

Problémem zde je, že neexistují takto koncipované databáze jak ze strany Česká asociace 

krajů, tak jednotlivých krajů ČR. 

Závěrem bych dodal, že hlavní přínos mé diplomové práce vidím v obsáhlé analýze 

evidovaných pojistných podvodů pro jednotlivé kraje ČR za období 10 let, dále v identifikaci 

hlavních indikátorů vedoucích k páchání pojistných podvodů v těchto krajích. Následné 

určení krajů, ve kterých dochází k největšímu počtu pojistných podvodů a škodám a jejich 

chronologické seřazení. Dále rozdělení četnosti páchání pojistných podvodů podle oboru 

pojištění na pojistném trhu. Přínos také vidím v získání údajů o řešeném pojistném podvodu 

nejmenované pojišťovny na vyhořelém objektu a klasifikaci pojistných podvodů 

na nemovitých věcech a jejich principů odhalení. V neposlední řadě pak v získání údajů 

o řešených likvidacích pojistných událostí, které jsou zásadním mezníkem při odhalování 

pojistných podvodů a také inspirativním rozhovorem s likvidátorem pojistných událostí. 
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