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Abstrakt
Zpracování  této  diplomové  práce  se  zabývá  problematikou  páchání  pojistných 

podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních 

kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie pojistných podvodů a teoretickému 

vysvětlení pojmů související s tímto tématem. Následně je zde vysvětlena klasifikace a vznik 

pojistných podvodů, důvody páchání těchto trestných činů a obecný profil pachatele.  Dále 

jsem v teoretické  části  nastínil  způsob vyšetřování  pojistných podvodů.  Cílem diplomové 

práce bylo vyhodnotit faktory směřující ke vzniku pojistného podvodu. Proto se analytická 

část  zaměřuje  na  analýzu  a  vyhodnocení  daných  výsledků  statistických  dat  o  pojistných 

podvodech. V neposlední řadě jsem uvedl pro představu několik odhalených případů těchto 

trestných činů a navrhl určitá preventivní opatření proti jejich páchání, popřípadě snazšímu 

odhalení.  Na  závěr  jsem  pomocí  analýzy  vyhodnotil  rizikové  skupiny  páchající  pojistný 

podvod a hlavní faktory, které k pojistnému podvodu směřují.

Abstract
The aim of this master's thesis is focusing on the problem of committing insurance 

frauds in Czech Republic.  It  is  divided into separated chapters.  In the introductory part  I 

focused on a theoretical explanation of the terms related to this topic. The following section 

focuses on explaining the classification and the source of insurance frauds, the reasons of 

committing these criminal offenses, and the general profile of the perpetrator. Furthermore, in 

the theoretical part, I outlined the ways of the insurance fraud investigations. The goal of the 

thesis was to focus on the factors directing to insurance frauds Therefore, the analytic part 

concentrates on the analysis and the evaluation/assessment of the given statistical data results 

related to insurance frauds. In the end, for a better understanding, I mentioned a few revealed 

cases  of  these  criminal  offenses,  and  suggested  certain  preventive  arrangements/actions 

against their potential happening or their easier revelation (in the future). Finally, I evaluated 

by  analyzing  risk  groups  committing  insurance  fraud  and  the  main  factors  that  lead  to 

insurance fraud.
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ÚVOD

V dnešní době je na území České republiky pojistný podvod, jakožto trestný čin, ve 

společnosti přehlížený a dalo by se říct, že někdy dokonce tiše tolerovaný. Většina z nás se 

během svého života s nějakým podobným případem setkala, ať už přímo  či nepřímo. Jelikož 

takové jednání působí ve své podstatě “nevinně“,  nezanechává v nás takzvanou morální a 

občanskou povinnost jej ohlásit na policii, jako je tomu u jiných, závažněji působících 

trestných činů. Avšak i přes svou zdánlivou nezávadnost je tento podvod z právního hlediska 

klasifikován jako trestný čin a proto bychom před ním neměli za žádných okolností přivírat 

oči. Může totiž způsobit opravdu významné škody na majetku. V hodně případech, jsou 

pojistné podvody páchány organizovanými skupinami, kde je pak závažnost těchto činu o to 

nebezpečnější.

Jev hospodářské kriminality, známý též jako pojistný podvod, je v současnosti hojně 

rozšířený a každým rokem počet případů narůstá geometrickou řadou. Pachatelé jsou navíc ve 

svém jednání rok od roku sofistikovanější a jejich metody rafinovanější. K tomu jim 

dopomáhají různé technologické vymoženosti a znalost prostředí v kterém pojistný podvod 

páchají. Podle statistik tento jev jen tak nevymizí, naopak se počítá s jeho nárůstem do 

budoucna. 

I kvůli těmto faktorům není lehké vždy a vše hned v zárodku odhalit. Mnoho případů 

není dokonce odhaleno nikdy. Přitom se tato trestná činnost nepřímo dotýká každého z nás, ať 

už si to uvědomujeme nebo ne. Tím, že pojišťovny ušetří na podvodně vyplaceném pojistném, 

jsou pak schopny v rámci konkurenčního boje zlevňovat pojistné sazby, které platí pojištěný. 

Všechny tyto podvody spojuje jeden a tentýž znak - pachatel se snaží úmyslně 

pozměnit údaje a  informace o pojistné události a následně požadovat nepřiměřenou finanční 

částku po pojišťovně, aby se tak nezákonně obohatil. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na vyhodnocení faktorů, které směřují k 

páchání pojistných podvodů. Prostudováním literatury a mnoha článků o pojistných 

podvodech, jsem byl schopen pochopit určité opakující se algoritmy při páchání pojistných 

podvodů.  Pro bližší kontakt s veřejností, jsem použil metodu anonymního dotazníku, který 

jsem následně vyhodnotil. Další data do celkového výsledku, byly statistiky poskytnuté 
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Policií ČR a Českou asociací pojišťoven. Z podrobných statistik Policie ČR, pak bylo možné 

vyhodnotit nejčastější pachatele pojistných podvodů. 

Dále je v práci popsán pohled pojišťoven na pojistný podvod a celková historie tohoto 

trestného činu. 

13



1  POJIŠŤOVNICTVÍ

Během našeho života se dostáváme do situací, které nepříznivě ohrožují nás  nebo náš 

majetek,  ať  už  působením přírodních  sil  nebo  jinou  osobou.  Tyto  nečekané  události  lze 

předpokládat, ale nedokážeme přesně určit, kdy přijdou. V našich silách je se na určité situace 

připravit, zmírnit jejich účinek, ale zabránit jim nelze. Z tohoto důvodu vstupuje do těchto 

případů pojištění, které má odstranit nebo zmírnit následky náhodných nepříznivých událostí.

Hlavním  smyslem  pojišťovnictví  je  za  určitý  poplatek  garantovat  pojištěné  osobě 

odškodné za způsobenou škodu na majetku či zdraví. A to událostmi, jenž nelze předvídat. Z 

tohoto druhu podnikání  se již z historického hlediska stal  výnosný obchod, který se stále 

zdokonaluje a v dnešní době máme už spoustu možností,  jak se chránit před celou škálou 

nepříznivých životních událostí.

V  následující  kapitole  jsem  se  zaměřil  na  nejzajímavější  momenty  z  historie 

pojišťovnictví.

1.1  HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojem pojištění je starý více než 4 tisíce let. Z prvopočátku se nejednalo se o současné 

komerční pojištění, ale o takzvané „vzájemnostní pojištění“, kdy určité „pojišťovací“ spolky 

sdružovaly finanční  prostředky pro případ krytí  následků nahodilých  událostí  jednotlivých 

členů těchto spolků. Z literatury se dá vyčíst začátek pojišťovnictví už ve starém Egyptě, kdy 

kameníci uzavírali dohody o vzájemném krytí pohřbů, krytí nákladů karavan, ale i uhynulých 

zvířat.  Takto  je  možné  hovořit  i  o  dalších  kulturách  starověku,  jako  byla  Indie  nebo 

Babylónská říše, kde se uzavíraly dohody o vzájemném krytí  škod na zboží při dlouhých 

cestách karavan v době asi 1000 let před Kristem. V Aténách kolem roku 400 př. n. l. vzniklo 

tzv. „sociální“ pojištění, kdy vojáci, kteří se vraceli z války s vážnými zraněními, dostávali 

odškodné.

Další etapa pojišťovnictví se spojuje s rozvojem námořní dopravy a obchodu koncem 

10. století. V té době bylo velmi riskantní plout po mořích i pro zkušené námořníky, bylo to 

dáno technickým vybavením lodí a navigace, ale také pirátstvím. Proto vznikla tzv. Námořní 

půjčka, byla to smlouva o půjčce, kdy si majitel lodi vypůjčil určitou částku a pokud doplul 
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do cílového přístavu v pořádku, půjčku vrátil i s  připsaným úrokem. Když loď nedoplula, 

celou půjčku si majitel ponechal.

V novověku byla  první  pojistná  smlouva podepsána  v italské  Pise,  dne 13.  dubna 

1379. Zahájila se tím pro evropský kontinent podoba námořního komerčního pojištění. Velká 

rizika související s pojišťováním lodí a jejich nákladů vedla jednotlivé pojistitele ke snahám 

spojovat se při pojišťování zvláště nebezpečných  rizik, tedy  k pokusům rozdělovat riziko 

formou  sou  pojištění   (tzv.  „horizontální  členění  rizika“)  a  pak  i  cestou  zajištění  (tzv. 

„vertikální členění rizika“). První doklady o zajistných smlouvách se dochovaly ze 14. století 

v Anglii a Itálii.1

První písemně doložená pojistná událost je z 9. června 1584, byla sjednána  na život 

Williama Gibbonse,  za  období 12 měsíců  a na pojistnou částku 382 liber.  Tuto pojistnou 

smlouvu uzavřel  pojistník p. Richard Martin. Pojištěný William Gibbons zemřel 9. června 

1584, týden před uplynutím dvanácti měsíců. V 17. století už bylo pojištění námořní dopravy 

naprosto běžné. V Anglii se koncem století probíhala jednání obchodníků a majitelů lodí o 

společném rozvoji  jejich  podnikání,  což  v  roce  1688 vyústilo  ve  vznik  první  pojišťovací 

společnosti. Zmíněná společnost nese název Lloyd's of  London.2

K rozvoji  dochází  i  v  oblasti  pojistné  vědy a  to  konkrétně  v  pojistné  matematice 

(Johan de Witt /1625-1672/, Edmund Halley /1656-1742/ a další). Důležitou roli pro výpočty 

pojištění hraje aplikovaná statistika.

V  Americe  dochází  k  rozvoji  pojišťovnictví  až  v  18.  století.  Roku  1752  zakládá 

Banjamin Franklin Philadelphia Contributionship for the Insurence of Houses from the Loss  

by Fire3,  společnost zabývající  se pojištěním domů před požárem. V té době byla  většina 

domů ze dřeva a svítilo se svíčkami a většinou se topilo otevřeným ohněm v místnostech, 

takže  nejenom,  že  se  pojišťovna  zabývala  pojištěním,ale  také  se  snažila  o  prevenci,  aby 

majitelé  objektů  byli  motivováni  používat  určité  bezpečnostní  opatření  na  ochranu  před 

vznikem požárů. Dalo by se tvrdit, že od tohoto období vzniká trend, kdy si lidé uvědomují 

1 Úvod do pojišťovnictví 2: historie. In: Is.vsfs.cz [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 
http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2006/BK_UPo/UVOD_DO_POJISTOVNICTVI_2_historie.txt

2 Historie pojišťovnictví: aneb prevence napříč staletími. In: Bohemiaservis[online]. [cit. 2012-03-29]. 
Dostupné z: http://www.bohemiaservis.cz/files/0711%202cast.pdf

3 The Philadelphia Contributionship. Ushistory.org [online]. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 
http://www.ushistory.org/tour/philadelphia-contributionship.htm
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potřebu pojištění, ať sebe samotných, svých blízkých a nebo svého majetku. Od 19. století už 

jsou pojišťovny běžnou součástí podnikání.

1.2  HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ

První záznamy jsou datované k 17. století,  kdy roku 1699 podal Jak Kryštof Bořek 

originální  návrh  na zavedení  povinného požárního  pojištění  budov v Čechách.  V každém 

městě  měl  být  založen  protipožární  fond  vytvářený  příspěvky  občanů.  K  realizaci  však 

nedošlo.  V roce 1777 byla  zřízena pojišťovna proti  škodám z ohně na polních zásobách, 

nábytku, nářadí a dobytka. Neměla však dlouhého trvání a brzy zanikla. 4

V  roce  1823  začínají  přípravy  k  založení  první  soukromé,  vzájemné  požární 

pojišťovny  pro  Čechy.  Podílel  se  na  tom Josef  Matyáš  hrabě  z  Thunu  a  Hohensteinu  a 

František Josef hrabě z Vrbaty. Oba byli šlechtici, kteří si byli velmi dobře vědomi situace a 

příležitosti.  Po následné pětileté přípravě a byrokratickým průtahům byla roku 1827 První 

česká vzájemná pojišťovna založena.  Tato  pojišťovna začala  provozovat  požární  pojištění 

nemovitostí, od roku 1864 pojištění movitostí a krupobitní pojištění a od roku 1909 i životní 

pojištění  a další  produkty.  Roku 1881 zaplatila  za  škodu způsobenou požárem Národního 

divadla téměř 300 tisíc zlatých. 5

Po roce 1822 zahájily také činnost na českém území dvě “zahraniční“ pojišťovny se 

sídlem  ve  Vídni  a  Terstu.  Následně  po  tom  byla  založena  v  Praze  roku  1832  pobočka 

Generali.  Hospodářsky  sílící  česká  buržoazie  pociťovala  stále  naléhavější  potřebu  vlastní 

pojišťovny, specializované na životní pojištění, jež dosud plně ovládaly vídeňské, terststské a 

částečně  i  budapešťské  akciové  pojišťovny.  Roku  1869  vznikly  v  Praze  hned  dvě  české 

pojišťovny – Slávie a pojišťovna Praha. Nejvýznamnější osobností, jež se přičinila o vznik 

Slavie, byl mladý právník František Ladislav Chleborad. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech předminulého století bylo české pojišťovnictví 

již tak silné, že ekonomickou stabilitou První české vzájemné pojišťovny neotřásly například 

ani značné škody, jako byly požáry mlýnů roku 1870 v Čejticích, ve Vojkovicích, roku 1878 

v Praze, roku 1881 v Karlíně. Ani největší náhrada škody v devatenáctém století poskytnutá 

4 Historie pojištění, jeho vývoj a význam. Financnivzdelavani [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394

5 Z historie českého pojišťovnictví. Pojišťovnictví [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 
http://poradci.sweb.cz/stranky/historie.htm
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za jednu pojistnou událost, a to krátce po požáru Národního divadla v Praze 12. srpna 1881, 

pojišťovnu  neohrozila.  Částka  297  869  zlatých  rakouské  měny  umožnila  téměř  okamžitě 

zahájit práce na jeho obnově.6

V roce 1872 byla založena důležitá instituce v zajišťovnictví, První česká zajišťovací 

banka  v  Praze.  Na  přelomu  století  vznikaly  další  společnosti,  mj.  v  roce  1900  Hasičská 

vzájemná pojišťovna v Brně.7

1.2.1  Meziválečné období 1914 – 1918

Evropa se nacházela ve velmi vypjaté situaci, kde velké mocnosti neustále soupeřily o 

sféru vlivu, jak na území Evropy, tak i ve svých vzdálených koloniích. Vyvrcholením těchto 

mocenských  sporů  došlo  k  vyhlášení  války,  která  následně  přešla  do  války  světové.  Pro 

pojišťovnictví to mělo zásadní vliv. Stoupla poptávka po životním pojištění, pojištění majetku 

a proti požárům. A v neposlední řadě po válečném pojištění. Kvůli válce se zvýšila inflace a 

tak  bylo  pro  mnoho  lidí  pojištění  dostupnější.  Mohli  uzavírat  pojistné  smlouvy  a  platit 

pojistné, protože cena se zvyšovala velmi pomalu oproti době před válkou.

Pro  pojišťovny  hrála  válka  zásadní  roli.  Po  velkém  rozmachu  zakládání  nových 

pojišťoven prakticky nevznikla  žádná nová instituce.  Musela  se reformovat  právní  úprava 

pojišťovnictví. Kvůli válce se rozbil jednotný mezinárodní pojistný a zájistný trh. Oficiálně 

mezi sebou válčící státy zakázaly provozování pojišťoven a zajišťoven znepřátelených států, 

ale to by bylo samozřejmě nevýhodné pro samotné pojišťovny, proto vedoucí pracovníci stále 

udržovali styky se svými partnery na nepřátelském území.

Pro soukromé pojišťovny se během války zhoršily podmínky k provozování pojištění 

proti vloupání. Přes komplikace, které vznikly s výkladem pojmu vloupání ve válkou přímo 

postižených oblastech, i přes nárůst počtu vloupání během války,  patřilo i nadále pojištění 

proti vloupání k nejvýnosnějším druhům pojištění v Rakousku – Uhersku. Poslední dva roky 

války  však  přinesly  soukromým pojišťovnám v  tomto  druhu pojištění  spíše  ztráty.8 Mezi 

nejvýnosnější druh pojištění patřilo pojištění – požární, úrazové a životní. Na druhou stranu 

6 Historie pojištění, jeho vývoj a význam. Financnivzdelavani [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=394

7 Historie pojišťovnictví. Pojišťovnictví: Katedra ekonomie [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 
http://edu.uhk.cz/~jindrvo1/predmety/?p=pojis&page=historie

8 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 1.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Praha: Novinář, 1989, s. 244-245. ISBN 80-85964-00-7.
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bylo velmi ztrátové pojištění hospodářských zvířat (skot a koně) a pojištění proti krupobití. 

Ale  díky  velkým  ziskům  z  hlavního  druhu  pojištění,  jenž  jsem  zmiňoval  výše,  byly 

pojišťovny schopny ztráty bez problémů pokrýt. V tabulka č. 1 jsem pro představu dohledal 

statistiku pojištění První české pojišťovny za období první světové války. 

  Tabulka č. 1: Výkaz pojišťovny První české za období první světové války

        Zdroj:Vlastní úprava z knihy9

1.2.2  Poválečné období 1918 – 1938

Po 1. světové válce 28. října roku 1918 vzniká nový Československý stát a Rakousko-

Uhersko, jakožto územní celek 31. října 1918, zaniká. Po rozpadu na šest různých států jsme 

na  tom  byli  po  stránce  vyspělosti  nejlépe.  Na  našem  území  se  totiž  v  době  monarchie 

soustředil téměř celý  porcelánový průmysl, 90% produkce skla a keramiky, 80% textilního a 

obuvnického  průmyslu  a  76%  výroby  surového  cukru,  v  neposlední  řadě  vysoká  těžba 

černého uhlí.  Ale  komplikovaná  situace  byla  s  exportem,  kdy už  nebyla  taková možnost 

jednoduše  vyvážet  na  bývalé  území  Rakouska–Uherska.  Konkurence  ostatních  států  byla 

vysoká  a  vývoz  komplikovalo  clo.  Takže  hlavní  otázkou  nového  státu  bylo  státní 

hospodářství. Zde je patrné, že se tím mění na našem území nejen politická, ale i ekonomická 

a  hospodářská  situace.  Dne  25.  února  1919  je  uzákoněna  měnová  reforma,  dochází  k 

okolkování  dosavadních  rakousko-uherských  bankovek  v  oběhu  a  vzniká  nová  vlastní 

československá měna.

V Československu posílili své hospodářské a politické pozice především představitelé 

českého  kapitálu  a  v  mnohem  menší  míře  i  kapitálu  slovenského.  Především  finanční, 

průmysloví,  zemědělští  a  jiní  podnikatelé  pociťovali  výraznou potřebu osobního pojištění, 

především jeho jeho nejdůležitějšího odvětví (druhu) – pojištění pro případ úmrtí. Pokud jde o 

9 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 1.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku 1918. Praha: Novinář, 1989, s. 244. ISBN 80-85964-00-7.
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Brutto pojistné Škody (pojistné plnění) Rezervní fond
ROK

v korunách rakouské měny
1914
1915
1916
1917
1918

563 530 235 885 45 503
509 808 138 588 118 972
418 431 138 616 182 687
443 127 121 424 228 356
551 026 136 270 250 230



vlastnické vztahy a tedy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody – v prvních poválečných 

letech vzrostla  potřeba dopravního pojištění.  Z „klasických“ druhů pojištění  majetku svou 

potřebnost  prokazovalo  požární  pojištění.  Hospodářský  vývoj  si  pak  postupně  vynucoval 

zavádění nových druhů pojištění.10 S rychlým rozvojem pojišťovnictví úzce souvisí „pojistné 

právo“. Jednalo se o souhrn zákonných ustanovení, upravujících právní poměry v soukromém 

pojišťovnictví.

 Tato zákonná ustanovení byla členěna do dvou skupin: 

a)  soukromé  pojistné  právo,  jímž  byl  označován  souhrn  zákonných  ustanovení, 

upravujících smluvní poměr mezi pojišťovnou a pojistníkem,

b)  správní  pojistné  právo,  jímž  byl  označován  souhrn  zákonných  ustanovení, 

upravujících státní dozor nad soukromými pojišťovnami.11

Roku  1922  je  přijat  zákon  č.  65/1922  Sb.  z.  a  n.,  který  měl  přispět  k  unifikaci 

pojistného práva, jednalo se zde o to, že pokud nebude stanoveno jinak, je potřeba ke zřízení 

pojišťovacího ústavu zvláštní státní povolení. To se vztahovalo na území Slovenska, Česka a 

Podkarpatské Rusi. 

Na našem území provozují zahraniční i tuzemské pojišťovny v období 1924 – 1929 až 

21  druhů základního  pojištění.  Mezi  nejzajímavějšími  z  historického  hlediska  mohou  být 

pojištění proti ztrátě jízdenek, koňských zápřahů a nebo pojištění zvonů. Například v roce 

1920  se  uzavřely  pojistné  smlouvy  na  pojištění  jízdenek  v  hodnotě  178  tis  Kč.  Dosti 

zanedbatelná částka oproti nejčastěji využívanému požárnímu pojištění. V tomto případě byly 

ve stejném roce uzavřeny pojistné smlouvy za cenu 416 571 tis. Kč.

Charakteristickým  rysem  vývoje  elementárního  pojištění  v  letech  hospodářské 

konjunktury byl  mimořádně nepříznivý škodní průběh požárního pojištění,  na němž se do 

značné míry podílely pojišťovací podvody. Představitelé československého pojišťovnictví v 

druhé  polovině  dvacátých  let  pozorovali  se  stále  rostoucím  znepokojením sílící  příznaky 

žhářství  v  pojištěných  budovách,  zejména  na  venkově.  Jejich  představitelé  si  opakovaně 

10 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s. 28. ISBN 80-88739-
01-2.

11 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s. 31. ISBN 80-88739-
01-2.
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stěžovali na mírnost soudů, které svou shovívavostí šly na ruku delikventům – žhářům. V 

souvislosti  se  sérií  soudních  procesů  s  královéměstskými  žháři  byl  například  odhalen  a 

odsouzen pojišťovací  agent,  který  obstarával  uzavření  pojištění  proti  požáru  a  současně  i 

„odborné vyhoření“.  V soudních procesech vyšly najevo skutečnosti  o masovém okrádání 

pojišťoven. Sousedé si např. před požárem půjčovali již jednou nebo i víckrát ohořelé zbytky 

hospodářských  strojů,  aby  je  po  založeném  požáru  mohli  použít  jako  důkaz  o  škodě 

pojištěného. Svého druhu rekordem byl případ obce Skochovice, kde se obecní zastupitelstvo 

usneslo, že si pojistí a vypálí starou školu, aby ušetřilo na výstavbě nové.12

Výuka problematiky,  související s pojišťovnictvím, měla při vzniku Československa 

určitou tradici, především v českých zemích. Objektivně potřebu pozvednutí výuky „pojistné 

techniky“ na vyšší stupeň podporovala skutečnost, že podle dosud platného nařízení z roku 

1895,  měli  čeští  a  slovenští  pracovníci  domácích  i  zahraničních  pojišťoven  skládat  tzv. 

autorizační zkoušky. Dosavadní čtyřsemestrální výuka však nedávala studentům dostatečné 

vzdělání  pro  složení  těchto  náročných  zkoušek.  Jsou  nově  vydávány  odborné  časopisy  s 

pojistnou tématikou, na Slovensku to jsou Slovenský poišťovnik, Poisťovací listy a v české 

části republiky je vydáván Pojistný obzor.

Už v prvních číslech, je vidět, že redakce splnila očekávání. Jsou zde publikované významné 

studie:

− špičkového  odborníka  na  „pojistné  právo“  profesora  JUDr.  Karla  Hermanna  – 

Otavského  „Právní  pojem  a  obsah  pojištění  odpovědnostního  (povinného  ručení) 

podle zákona o smlouvě pojišťovací“,

− ředitele Zemské životní pojišťovny markrabství moravského JUDr. Františka Kubíčka 

„Československý svaz po pojišťování anormálních životů“,

− přednosty  revizní  komise  ministerstva  financí  Karla  Málka  „K  otázce  domácí 

pojišťovny“.

Kromě toho obsahovalo 1. číslo Pojistného Obzoru řadu zajímavých informací z domova i ze 

zahraničí, např. o katastrofálním pádu rakouské koruny, o systému nastrčenců, pomocí nichž 

cizí  pojišťovny  v  Československu  obcházely  nařízení  o  vydání  koncesí  zahraničním 

12 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s.197 - 198. ISBN 80-
88739-01-2.
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pojišťovnám atd.13 Pojistný Obzor  se stal  rychle  velmi  vyhledávaným a nejvýznamnějším 

odborným časopisem v Československu. Je vydáván dodnes a přispívají do něj stále špičkoví 

odborníci  z  oblasti  pojišťovnictví,  ať  už  přímo  manažeři  pojišťoven,  politici  a  nebo 

pedagogové. 

Československou  ekonomiku,  která  měla  vzestupný  trend,  zastavila  celosvětová 

hospodářská krize v roce 1929, kterou spustil krach burzy v New Yorku 24. října téhož roku. 

Tato  velká hospodářská krize,  jak zněl její oficiální  název, byla  velmi hluboká a vleklá. 

Prakticky až do roku 1936, kdy se začal trh oživovat, klesla celosvětová výroba zhruba na 

polovinu viz. tabulka č. 2. Jen v Československu klesla průmyslová výroba na 60%. Prudce 

se zvýšila nezaměstnanost viz. tabulka č. 3. Pokud se zaměřím pouze na Československo, tak 

v roce 1929 bylo uchazečů o práci zhruba 42 000, oproti tomu v roce 1933 to bylo už 738 000 

uchazečů o práci.             

Tabulka č. 2 : Pokles indexu průmyslové výroby v letech 1929 - 1934

                             Zdroj: Vlastní úprava 14               

Tabulka č.3 : Procento nezaměstnaných v letech 1929 - 1934

                                  Zdroj: Vlastní úprava15

13 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s.47 - 48. ISBN 80-
88739-01-2.

14 Světová hospodářská krize. Dejiny.wz.cz [online]. [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 
http://dejiny.wz.cz/mezi/bitvy/krize/krize.html

15 Světová hospodářská krize. Dejiny.wz.cz [online]. [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 
http://dejiny.wz.cz/mezi/bitvy/krize/krize.html
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Pokles indexu průmyslové výroby v letech 1929—1934:
 1929 1930 1931 1932 1933 1934
USA 100 81 68 54 64 66
Německo 100 86 68 53 61 80
Velká Británie 100 92 84 84 88 99
Československo 100 89 81 64 60 67
Rakousko 100 85 70 61 63 70

Procento nezaměstnaných v letech 1929-1934
 1929 1930 1931 1932 1933 1934
USA 8,2 14,5 19,1 23,8 24,3 20,9
Německo 9,3 15,3 23,3 30,1 26,3 14,9
Velká Británie 10,4 16,1 21,3 22,1 19,9 16,7
Československo 2,2 4,5 8,3 13,5 16,9 17,4
Rakousko 12,3 15 20,3 26,1 29 26,3



Pojistné  potřeby  se  v  období  hospodářské  krize  značně  rozešly  se  subjektivním 

zájmem uzavírat  jednotlivé  druhy elementárního  a životního  pojištění.  Zatímco objektivní 

potřeba všestranného zabezpečení majetku podnikatelů v průmyslu, živnostech a zemědělství 

i  v  dobách  krize  neustále  narůstala,  nedostatek  finančních  prostředků  znemožňoval 

podnikatelům  zakoupit  si  dostatečnou  pojistnou  ochranu.  Totéž  platilo  o  movitém  a 

nemovitém  majetku  občanů,  kteří  nebyli  podnikateli.  Také  oni  potřebovali  naléhavě 

důkladnou  ochranu  svých  rodinných  domků,  bytů  a  zařízení  domácností  před  živelnými 

událostmi, ale nedostatek finančních prostředků v době masové nezaměstnanosti je nutil, aby 

nejen neuzavírali nová pojištění, ale naopak rušili pojištění již existující.16

Po   hospodářské  krizi,  na  začátku  30.let,  bylo  zapotřebí  zabezpečit  a  kontrolovat 

zdevastovanou ekonomiku,  pojišťovnictví  nevyjímaje.  Nebylo  zde moc možností,  jak tuto 

situaci řešit běžnými prostředky. Stát se začíná vměšovat do národního hospodářství a to více 

než tomu bylo v minulých letech.

Byl vydán zákon č. 141/1933 Sb. z. a n. o kartelech a soukromých monopolech, tzv. 

„kartelový zákon“. Kartely podle tohoto zákona vznikaly dohodou samostatných podnikatelů, 

kterou  se  tito  podnikatelé  měli  zavázat  k  omezení  nebo  vyloučení  volnosti  soutěže  mezi 

sebou.  U pojišťovacích  ústavů to  byla  především dohoda o pojistných sazbách.  Vydáním 

kartelového zákona a předpisů podobného charakteru  se u nás otevřela  cesta  k aktivnímu 

regulování politické a ekonomické struktury společnosti státem.17

Hospodářská krize měla samozřejmě vliv i na pojistné podvody, které zaznamenaly 

nárůst v požárním pojištění. Novým jevem – zvláště v letech hospodářské krize – byly pokusy 

o podvody v úrazovém pojištění.  Lidé se snažili vybřednout  z těžké hospodářské situace tím, 

že se pojistili proti úrazu a pak se sami nebo za pomoci přátel zmrzačili, nacházeli velmi často 

podporu v části  levicového tisku a  soucitu  mnoha  občanů.  Obranou pojišťoven proti  této 

trestné  činnosti  byla  jedině  ostražitost  obchodních  zástupců  při  uzavírání  podezřelých 

úrazových pojištění.18

16 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s.224. ISBN 80-88739-
01-2.

17 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s.230. ISBN 80-88739-
01-2.

18 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 2.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku (1918 - 1945). Bratislava: Alfa Konti, 1993, s.283. ISBN 80-88739-
01-2.
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1.2.3  Vývoj pojišťovnictví v letech 1939 – 1989

V březnu roku 1939 je obsazeno Československo německou armádou a v září téhož 

roku vypukne 2. sv. válka. Tato epizoda nemá na české pojišťovnictví velký vliv, dalo by se 

říct,  že struktura pojistných potřeb na našem území,  se za války nezměnila.  Z důvodu, že 

tématem diplomové práce není pouze historie pojišťovnictví, tak jsem toto období zestručnil. 

Po  válce  přichází  ke  slovu  Benešovy  dekrety,  které  sepsal  v  exilu  v  Londýně.19 

Dochází ke znárodňování bank, pojišťoven, hutí, dolů a závodů nad 500 zaměstnanců. Přímo 

pojišťoven  se  týkal  Dekret  presidenta  republiky  ze  dne  24.  října  1945  o  znárodnění 

soukromých pojišťoven. Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňuje zestátněním smluvní 

(soukromé)  pojišťovnictví  na  území  Československé  republiky.20 Pro  oblast  životního 

pojištění je to pozitivní krok. Velké množství pracujících lidí se začalo pojišťovat pro případ 

úrazu a nebo smrti. V roce 1946 už bylo uzavřeno přes 120 tis. pojistek v životním pojištění, 

což je jednou tolik, co v roce předešlém.

V roce 1948 se k moci dostává Komunistická strana. Demokracie se mění na diktaturu 

proletariátu. Intenzivní budování centrálně plánovaného hospodářství po únoru 1948 vneslo 

velké změny do struktury pojistných potřeb. Nově bylo třeba koncipovat pojistnou ochranu 

vytvořených průmyslových gigantů a také kolektivních zemědělských organizací (družstev a 

státních statků). Vytvoření jedné pojišťovny umožnilo v širším měřítku a s nižšími náklady 

zabezpečovat pojistnou ochranu občanů jak formou životního pojištění, tak pojištění majetku. 

Rostoucí  zájem  občanů  o  pojištění,  především  majetku,  umožnilo  zavádění  sdruženého 

pojištění.21 Na  našem  území  byla  tedy  pouze  jediná  pojišťovna  a  to  Československá 

pojišťovna. Roku 1953 pak byla přejmenována na Státní pojišťovnu a po roce 1968 byla ČP 

rozdělena na dva samostatné celky. Česká státní pojišťovna sídlila v Praze a Slovenská štátna 

poisťovna sídlila  v Bratislavě.  Vznikl tak monopol  československého pojišťovnictví,  který 

trval do začátku devadesátých let.

19 Dekrety prezidenta republiky byly právní předpisy vydávané prozatímním státním zřízení a později 
prezidentem republiky s mocí zákona.

20 .Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven. Zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2012-04-
22]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-103

21 MARVAN, Miroslav a Josef CHALUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu 3.díl: Dějiny 
pojišťovnictví v Československu do roku  (1945 - 1992). Bratislava: Praha, 1997, s. 103. ISBN 80-238-8592-
8.
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1.2.4  Vývoj pojišťovnictví od roku 1989

Po  více  než  roční  přípravě  ekonomicko-legislativního  rámce  pro  polistopadové 

podnikání v oblasti pojišťovnictví, byl na jaře roku 1991 schválen zákon České národní rady 

č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Zákon vešel v platnost 28. května 1991 a položil základ pro 

vzkříšení plnohodnotného pojistného trhu jako součásti nově budovaného finančního sektoru 

postaveného  na  tržních  principech.  Související  řada  dalších  právních  předpisů,  zejména 

občanského a obchodního zákoníku, daňových zákonů atd., dotvořila příznivé prostředí pro co 

nejplynulejší přechod do té doby nemonetárního pojišťovnictví na tržní trajektorii. Výsledkem 

byla vcelku dynamická transformace pojistného trhu.22 Díky tomuto zákonu bylo možný vznik 

nových komerčních pojišťoven a byla možnost sjednávat pojištění na komerčním základě.

Hlavním důvodem tohoto zákona bylo,  demonopolizovat  do té doby jedinou státní 

pojišťovnu a umožnit tak vstup na trh dalším subjektům v oblasti pojišťovnictví a tím zvýšit 

kvalitu  a  konkurence  schopnost  služeb  a  produktů  a  také  umožnit  vstup  zahraničních 

pojišťoven na náš trh. Následně po této reformě bylo potřeba znovu zřídit instituci státního 

dohledu,  která  by kontrolovala  pojišťovny a  zároveň by klientům garantovala  dodržování 

norem a pravidel ze strany pojišťoven. Proto ve stejném roce 26.4. 1991 byla založena Česko 

– Slovenská asociace pojišťoven jakožto hlavní státní orgán dozoru nad pojišťovnictvím. V 

podstatě  se  jednalo  o  předchůdce  dnešní  České  asociace  pojišťoven.  Po  rozpadu 

Československa zanikla. 

První polovinu 90. let, pokud jde o vytváření podmínek pro rozvoj českého pojistného 

trhu, lze rozdělit do dvou období. První etapu, od roku 1991 do roku 1993, lze označit jako 

kvantitativní, tj. Počátek rozvoje pojišťovnictví v novém tržním prostředí. Dobu od počátku 

roku  1994  lze  charakterizovat  jako  etapu  kvalitativní.  Klíčovým  momentem  bylo  přijetí 

novely zákona o pojišťovnictví,  která  obsahovala  povinnost pojišťoven vytvářet  technické 

rezervy v souladu s novým způsobem účtování.  Novela jim také poprvé uložila povinnost 

vykazovat stav jejich solventnosti. Tyto předpisy vycházely z právních norem EU.23

22 Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2011, roč. 88, č. 2. ISSN 0032-2393.
23 ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, s. 45. ISBN 80-247-0137-5.
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2  ZÁKLADNÍ POJMY Z POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovnictví  je  složitá  věda  a  detailní  popis  by  určitě  nestačil  na  rozsah  této 

diplomové práce, proto se pokusím vyjmenovat ty nejelementárnější pojmy z tohoto oboru, 

které budou sloužit k pochopení následujících kapitol.

2.1   POJIŠŤOVNY

 Pojišťovna  je  specifická  finanční  instituce  přebírající  rizika  a  provozující  pojistné 

produkty. Je to právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost (obdržel od 

státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení k provozování pojišťovacích činností).

 Z hlediska zaměření činností se pojišťovny dělí na:

• pojišťovny  univerzální,  které  provozují  pojistné  produkty  z  oblasti  životního  i 

neživotního pojištění

• pojišťovny  speciální,  což  jsou  pojišťovny specializující  se  na  určitý  druh  odvětví 

pojištění,  na  pojišťování  určitých  rizik,  na  některé  skupiny  pojištěných  (například 

pojištění právní ochrany, úvěrové pojištění)24

Prvoplánovým předmětem činnosti pojišťovny je přebírat na sebe smluvně (či jinak) 

definovaná rizika svých klientů. Plnění jejího závazku nastává v budoucím období, kdy dojde 

k  smluvně  definované  události,  nepříznivě  dopadající  na  klienta.  Za  tuto  službu inkasuje 

“fair“ pojistné. Pojišťovny se tudíž ve svém systému hospodaření musejí vyrovnat jednak s 

nahodilostí, představující obsah pojišťovacího byznysu a jednak důležitým faktorem časového 

zpoždění,  které  je  další  výraznou  charakteristikou  pojišťovací  činnosti.  Vedle  svého 

prvoplánového určení pojišťovna hospodaří s dočasně volnými prostředky rezerv na nahodilé 

výkyvy a časové zpoždění, souvisejících s vlastní pojišťovací činností a představujících další 

výraznou složku systému hospodaření pojišťovny.25

Na našem pojistném trhu je velké spektrum pojišťoven. Z výroční zprávy ČAP pro rok 

2010  bylo  zjištěno  na  území  České  republiky  35  tuzemských  pojišťoven  a  17  poboček 

24 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, c2009, s. 171. 
ISBN 978-80-86929-51-4.

25 DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006, s. 45. ISBN 80-86946-00-
2.
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zahraničních  pojišťoven.  Celkem tedy  53  subjektů  včetně  ČKP.   Na  grafu  č.  1  je  počet 

pojišťoven od roku 2002 – 2010.

     

 Graf č. 1 : Zaměření pojišťoven na našem území

          Zdroj: ČAP26

2.2  POJIŠTĚNÍ

 Pojištění jako takové funguje tak, že pojišťovna vybírá od svých pojistníků pojistné. 

Pojistník ale nemusí  být nutně ta samá osoba jako pojištěný.  Pojistník uzavírá  smlouvu a 

pojištěný je osoba v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Z pojistného pak pojišťovna vytváří 

takzvané pojistné rezervy. Pokud se někomu z pojištěných stane škodní událost, na kterou je 

pojištěn, je mu tato pojistná rezerva vyplacena, čímž je splněna podmínka solidárnosti mezi 

pojištěnými  a  podmíněná  návratnost.  Musí  ale  zároveň  platit,  že  pojištěný  nemůže  od 

pojišťovny obdržet  vyšší  plnění,  než  je  jeho  skutečná  škoda –  tzv.  ekvivalentnost  plnění 

pojišťovny. Část vybraného pojistného si ale samozřejmě ponechá pojišťovna. Z té kryje své 

provozní  náklady  a  vytváří  přiměřený  zisk.27 Na  grafu  č.  2,  je  pak  vidět  procentuální 

zastoupení různých druhů pojištění.

26 Výroční zpráva 2010. Cap.cz [online]. 2011 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 
http://www.cap.cz/FileFromWSS.ashxfile=http://capsrv02/DOKUMENTY_01%2fCZ_vyrocni_zprava_2010
.pdf

27 Jaký je princip pojištění. Penize.cz [online]. 2003 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 
http://www.penize.cz/pojisteni/15687-jaky-je-princip-pojisteni
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2.2.1  Životní pojištění

 Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožující životy lidí. V rámci těchto pojištění se 

uplatňují  výplaty pojistných plnění  v  případě  pojistných událostí,  které  se  dotýkají  života 

pojištěných nebo jiných osob.

 V životním pojištění jsou kryty dvě základní události, a to úmrtí a dožití. V současné 

době životní pojištění různými způsoby kombinuje tyto dvě události, přičemž bývají do krytí 

v produktech  životního pojištění  často zahrnuta  ještě  další  pojistná  nebezpečí  neživotního 

charakteru (invalidita, úraz, vážné nemoci apod.).

 V  minulosti  byl  v  životním  pojištění  hlavní  význam  přikládán  krytí  pojistného 

nebezpečí úmrtí v návaznosti na krytí potřeb finančně závislých osob při úmrtí pojištěného, 

který  byl  živitelem  rodiny.  Krytí  pojistného  nebezpečí  úmrtí  je  stále  nezbytnou  součástí 

životního pojištění, ovšem význam se dnes přisuzuje zařazování dožití, tedy spořící složky do 

krytí v životním pojištění. Životní pojištění tedy může být chápáno jako spořící a investiční 

instrument, neboť životní pojištění vytváří specifickým způsobem úspory.28

2.2.2   Neživotní pojištění

Neživotní  pojištění  zahrnuje  krytí  celé  škály  pojistných  nebezpečí  neživotního 

charakteru. V rámci neživotních pojištění jsou kryta rizika různého charakteru, a to ohrožující 

zdraví a životy osob (úraz, nemoc, invalidita apod.), rizika vyvolávající přímé věcné škody 

(živelní rizika,  odcizení,  vandalství,  strojní rizika apod), rizika vyvolávající  finanční ztráty 

(přerušení  provozu,  úvěrová  rizika,  rizika  finančních  ztrát,  odpovědnostní  rizika  atd.). 

Neživotní  pojištění  je  velmi  různorodé  a  lze  ho  členit  z  různých  hledisek,  například  na 

pojištění  osob,  majetku,  odpovědnosti.  Z  pohledu  potřeb  výkladu  charakteristiky  těchto 

produktů dělíme neživotní pojištění do následujících oblastí:

• neživotní pojištění osob (úrazové pojištění, nemocenské pojištění),

• pojištění majetková,

• pojištění finančních ztrát a záruk,

• pojištění odpovědnosti za škodu,

28 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, c2009, s. 109. 
ISBN 978-80-86929-51-4.
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• pojištění právní ochrany.29

     Graf č. 2: Struktura pojistného trhu na našem území

     Zdroj: ČAP30

2.3  POJISTNÉ PLNĚNÍ

 Pojistné  plnění  představuje  pojišťovnou  vyplacené  náhrady  škod  na  pojištěném 

majetku  fyzických  a  právnických  osob  a  výplaty  z  úrazového  a  důchodového  pojištění. 

Podmínkou  výplaty  pojistného  plnění  je  realizace  nahodilosti,  eventuálně  i  jiné,  v  životě 

člověka  významné  události  (např.  věková  hranice  pro  odchod  do  starobního  důchodu, 

rodičovství atd.).

 Poskytnout  pojistné  plnění  znamená  zaplatit  pojištěnému  spravedlivou  náhradu  za 

škodu, kterou utrpěl na svém pojištěném majetku nebo na cizím majetku,  pakliže na jeho 

uchování má finanční zájem (např. nájemce věci); odtud lze odvodit věcný obsah právního 

pojmu pojistný  zájem.  V majetkovém pojištění  bývá pravidlem,  že  odškodnění  může  být 

pouze jediné, i kdyby měl majitel uzavřeno několik pojištění týkajících se téže věci. V praxi 

se potom pojistitelé v určitém poměru podílejí na úhradě celkové škody s  tím, že pojištěný si 

musí  napříště  vybrat  jen  jednoho z  pojistitelů,  obdobným pravidlem je,  že  z  pojištění  je 

29 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, c2009, s. 139. 
ISBN 978-80-86929-51-4.

30 Výroční zpráva 2010. Cap.cz [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: http://www.cap.cz/FileFromWSS.ashx?
file=http://capsrv02/DOKUMENTY_01%2fCZ_vyrocni_zprava_2010.pdf
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odškodňována jen skutečná výše škody i v případě, kdyby měl pojištěný pro případ pojistné 

události sjednanou vyšší pojistnou částku.31 

2.4  RIZIKO

 S  rozvojem  lidské  společnosti  dochází  k  ekonomickým,  technickým  a  sociálním 

přeměnám, které znamenají na jedné straně zvyšování úrovně, na druhé straně ale také větší 

nebezpečí.  Proto  je  nutné  neustále  předvídat  a  eliminovat  možné  nebezpečí  a  negativní 

důsledky.  Každý  ekonomický  subjekt  je  stále  vystaven  nebezpečí  nastání  negativních 

důsledků  nahodilých  událostí  a  omezené  předvídatelnosti  budoucího  vývoje  z  pohledu 

jednotlivého ekonomického subjektu. Toto nebezpečí ohrožuje jistotu tohoto subjektu. Mluví 

se o jevech s nejednoznačnými nebo nejistými výsledky, tedy o nejistotě.

Obecně lze konstatovat (z pohledu pojistné teorie), že riziko je nejistota, která se dá 

kvantifikovat  (pomocí  pravděpodobnosti,  tzn.  předem  je  známé  objektivní  rozdělení 

pravděpodobnosti  náhodných  veličin  počtem  pravděpodobnosti),  na  rozdíl  od  tzv.  pravé 

nejistoty,  která  není  kvantifikovatelná  (objektivní  rozdělení  pravděpodobnosti  náhodných 

veličin není předem známé). 

Riziko  lze  měřit  (popsat)  pomocí  určité  hodnoty  pravděpodobnosti.  Hodnota 

pravděpodobnosti  vyjímá  nejistotu  z  rámce  neurčenosti.  V případě  rizika  jde  o stav,  kdy 

budoucí  situace  je  předem  pravděpodobnostně  charakterizována,  je  známo  rozdělení 

pravděpodobnosti.  Tedy lze riziko kvantifikovat na základě informací,  které jsou o daném 

jevu  známé  z  minulého  vývoje  (usuzovat  při  hodnocení  budoucího  vývoje  z  vývoje 

minulého.32

Pojištěný  tak  přenáší  svá  rizika,  jejichž  potenciální  škodní  důsledky  jsou  z  jeho 

individuálního  hlediska  neúnosné,  na pojistitele  (pojišťovnu),  který při  dostatečně  velkém 

souboru  rizik  podobného  charakteru  je  schopen  celkově  převzatá  rizika  s  využitím 

inkasovaného pojistného nejen převzít, ale učinit je předmětem výnosné komerční činnosti.

31 DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006, s. 56. ISBN 80-86946-00-
2.

32 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, c2009, s.14. 
ISBN 978-80-86929-51-4.
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3  PODVOD A JEHO FORMY, POJISTNÝ PODVOD

 Už od nepaměti se člověk snaží obohatit podvodným jednáním na úkor druhé osoby 

nebo organizace. Je to velmi jednoduchá a na první pohled nenápadná záležitost. Ať už jde o 

klamání  při  prodeji  věci,  nabízení  podezřele  levných  věcí,  dožadování  se  majetku  nebo 

finančních prostředků, na které nemá dotyčný nárok atd. Každý měl jistě tu možnost se s 

nějakým podvodem setkat buď přímo a nebo z doslechu. V dnešní době, kdy jsme každý den 

zahlcováni zprávami z médií, je prakticky nemožné nějakou takovou činnost nepostřehnout. 

 Velkým trendem, který se každým rokem zvyšuje, jsou pojistné podvody - jak vyplývá 

ze  statistik  odhalených  případů.  Je  to  specifický  případ  trestného  činu  podvodu,  kdy  se 

pachatel domáhá neoprávněně vyplacení pojistné částky na pojišťovně. 

3.1  VNĚJŠÍ PODVODNÁ JEDNÁNÍ

Z minulosti je dosti patrné, že určití jedinci ve společnosti se snaží různými triky a 

matoucím jednáním podvést důvěřivé občany.  Nejnázornějším příkladem je, když se snaží 

“pachatel“ vzbudit důvěru a pocit pravdivosti u “oběti“ svého podvodu. Následně z dotyčného 

jedince  vyláká  pod  určitou  záminkou  nejčastěji  finanční  hotovost  nebo  ho  přemluvit  k 

výhodnosti určité finanční transakce. V mnoha případech „oběť“ vůbec netuší, že je v danou 

chvíli okrádána. Samozřejmě nemusí jít o přímý kontakt s pachatelem, může jít o podvodnou 

reklamu, internetový podvod, podvod s platebními kartami atp. 

Základní formy, techniky i druhy vnějších podvodů se vyvíjejí společně s rozvojem 

oblastí, které jsou nejvíce ohroženy rizikem negativního působení této trestné činnosti. Dané 

tvrzení můžeme deklarovat na vývoji vnějších podvodů v ČR v oblasti platebního styku, a to 

na příkladu rozšíření podvodných jednání se šeky. V rámci vývoje platebního styku v našich 

podmínkách  nedošlo  k  rozsáhlému používání  šeků jako například  v  USA nebo ve  Velké 

Británii a zjednodušeně můžeme konstatovat, že byl zaznamenán přechod do hotovostního 

platebního  styku  k  platbám  prostřednictvím  bankovních  karet  nebo  elektronickému 

bankovnictví.  V  plném rozsahu  se  nerozvinul  platební  styk  prostřednictvím  soukromých, 

firemních  nebo  bankovních  šeků.  V  této  souvislosti  nedošlo  k  výraznému  rozšíření 

hospodářské  trestné  činnosti  v  oblasti  platebního  styku  zneužíváním,  paděláním  nebo 

pozměňováním  šeků.  Opačný  vývoj  a  vysoký  nárůst  hospodářské  kriminality  můžeme 
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pozorovat v oblasti bankovních karet. Se vzrůstajícím počtem vystavených platebních karet, 

se zvyšování počtu obchodních míst, které přijímají bankovní karty, roste výrazným tempem i 

počet trestných činů tohoto druhu.33

Dalšími formami vnějších podvodných jednání může být:

• padělání dokladů totožnosti

• padělání listin a dokumentů (padělání faktur, znaleckých posudků apod.)

• podvody se speciálními zařízeními na kopírování kreditních karet

• úvěrové podvody

3.2  VNITŘNÍ PODVODNÁ JEDNÁNÍ

Činnost, která je vnímaná jako „vnitřní podvodné jednání“, je rovněž různě nazývána, 

a  to  například  jako  „interní  krádež“,  „zaměstnanecký  podvod“  apod.34 Pokud  bychom 

vynechali drobné podvody řadových zaměstnanců, tak jsou vnitřní podvodná jednání velmi 

sofistikovanou kriminální činost, ve většině odborné literatury označovanou jako „kriminalita 

bílých límečků“ (“white collar crime“)35. Jde v podstatě o zneužití pravomocí zaměstnance s 

vyšší funkcí v organizaci a následném obohacení na úkor organizace. Využívány jsou přitom 

citlivé údaje firmy, ke kterým má dotyčný přístup.

Už v roce 1939 tento  pojem definoval  americký kriminolog  Edwin H. Sutherland, 

cituji: „Hospodářský zločin je jednání, které spáchá vážená, vysoce společensky postavená 

osoba v rámci svého povolání, využívajíc své důvěry vyplývající z jejího vysokého sociálního 

statutu a prestiže, náležející k této společenské vrstvě.“36V roce 1949 Sutherland vydává svoji 

knihu s názvem „White Collar Crime“. 

V současné době v českých učebnicích kriminalistiky není tento pojem nějak široce 

vysvětlen.  Pouze naznačuje, že „kriminalita bílých límečků“, se vyskytuje v elitní  skupině 

společenské vrstvy. Jedná se o velmi závažnou kriminální činnost, hraničící s organizovaným 

zločinem.  Nejde pouze o malé  finanční  částky,  ale  o  sumy dosahující  mnohamilionových 

33 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, s.50. ISBN 80-867-9512-8.

34 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, s.132. ISBN 80-867-9512-8.

35 White collar crime – kriminalita bílých límečků, tzv. manažerská kriminalita
36 Novotný, O, Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.97. ISBN 80-7179-878-9.
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částek. Pro představu, jsou asi nejznámější případy podvodů ve státních zakázkách či čerpání 

dotací  z  EU,  kdy podplacený  úředník  vynáší  důležité  informace  o  zakázce  a  výběrovém 

řízení, popřípadě může výběrové řízení ovlivnit. 

Podle Roberta Šlachty, šéfa Útvaru pro boj s organizovaným zločinem, je stále častěji 

zaznamenáván nebezpečný fenomén spočívající ve využití korupce a propojení s orgány státní 

správy, což může zásadním způsobem ohrožovat bezpečnostní situaci státu a důvěru ve státní 

instituce.  Je  zřejmé,  že  se  jedná  o  efektivní  způsob  ovlivňování,  kterého  budou  skupiny 

organizovaného zločinu nadále využívat pro dosažení svých cílů. Pachatelé využívají znalosti 

policejní  práce,  což  se  projevuje  především na  úrovni  jejich  konspirace.  Setkávají  se  na 

místech,  kam je  pro  nás  těžké  proniknout,  ať  už  s  technikou  nebo osobně,"  poznamenal 

Šlachta s tím, že to nutně neznamená vzdálené exotické destinace, ale může jít i o neobvyklá 

místa, jako například saunu. Novým fenoménem je také využívání moderních komunikačních 

technologií,  např.  IP  telefonů  nebo Skype,  ale  i  sociálních  sítí.  Velkou  komplikaci  proto 

Šlachta  spatřuje  ve  zpřísnění  podmínek,  za  jakých  se  policie  může  dostat  k  údajům 

telefonních operátorů a poskytovatelů připojení k internetu.37

Zde je patrné,  jak je podvod jako trestný čin společensky nebezpečný a  jak může 

poškozovat, každého z nás  i když si to  neuvědomujeme. A v krajním případě se můžeme stát 

jeho obětí. V podstatě není žádná oblast, která by nemohla být vnitřním podvodným jednáním 

zasažena, ať se jedná o veřejný nebo soukromý sektor. Pachatelé této trestné činnosti dosti 

spoléhají  na jejich  nedostižnost,  což jim ze  statistických údajů vychází,  podle  statistik  se 

podaří ty to případy odhalit a odsoudit jen v nepatrném množství. Podle složitosti se případ 

může u soudu projednávat i více jak deset let. 

3.3  TRESTNĚ PRÁVNÍ VYMEZENÍ POJMU PODVOD A POJISTNÝ 

PODVOD

 Tato část  druhé kapitoly slouží ke bližšímu pochopení  trestně právní  odpovědnosti 

pachatele,  těchto  podvodných  jednání.  Ve  většině  případů  si  dotyčný  (pachatel)  ani 

neuvědomuje  závažnost  páchaného  trestného  činu.  Neznalost  zákona  ovšem neomlouvá  a 

pojistný  podvod,  například  fingovaná  krádež  vozidla  a  nebo  nadhodnocení  škody  na 

37 První zprávy. Prvnizpravy.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-
domova/rafinovanejsi-kriminalita-bilych-limecku/
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nemovitosti a v neposlední řadě fingovaný úraz, se mohou velmi prodražit a v krajním případě 

mohou skončit odnětím svobody na několik let. 

3.3.1  Podvod

 Skutkového děje trestného činu podvodu se mohou účastnit až čtyři osoby s různým 

právním postavením: pachatel,  osoba jednající v omylu (z neznalosti),  poškozený a osoba, 

která získala neodůvodněný majetkový prospěch. Mimo pachatele může u ostatních osob jít 

také o osobu právnickou.38

§ 250 Podvod

(1)  Kdo ke škodě cizího  majetku 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, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta  nebo zákazem činnosti  nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci  nebo jiné  

majetkové hodnoty.

(2)  Odnětím  svobody  na  šest  měsíců  až  tři  léta  nebo  peněžitým  trestem  bude  pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli 

malou.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

 b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(4)  Odnětím  svobody  na  pět  až  dvanáct  let  bude  pachatel  potrestán,  způsobí-li  činem  

uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.39

 Jako trestný čin podvodu je v právní praxi  posuzováno také to, pokud zaměstnanec ke 

škodě  zaměstnavatele  uskutečňuje  soukromé  telefonické  hovory,  jimiž  v  součtu  způsobí 

38 Sotolář, A., Šámal, P., Púry, F., Štenglová, I., Sovák, Z., a kol. (2001)  Podnikání a ekonomická kriminalita 
v České republice. 1 vydání. Praha: C.H.Beck, 2001, s.438., ISBN 80-7179-493-7

39 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
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majetkovou újmu vyšší než 5000 Kč a předstírá přitom, že se jednalo o hovory uskutečněné v 

zájmu zaměstnavatele.40

3.3.2  Pojistný podvod

Hlavním rozdílem mezi trestným činem podvodu a pojistného podvodu je v tom, že v 

případě pojistného podvodu není  třeba,  aby pachatel  svým jednáním způsobil  majetkovou 

újmu, případně sebe nebo jiného obohatil, a proto se takový úmysl nemusí povinně dokazovat 

ani ve vývojovém stadiu pokusu. Z hlediska doktrinálního výkladu se totiž jedná o trestný čin 

předčasně dokonaný (k trestnosti postačuje příprava).41

§ 250a Pojistný podvod

(1)  Kdo  při  sjednávání  pojistné  smlouvy  nebo  při  uplatnění  nároku  na  plnění  z  takové  

smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné  údaje  zamlčí,  bude  potrestán  odnětím  svobody  až  na  dvě  léta  nebo  zákazem 

činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2)  Stejně bude potrestán,  kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost,  nebo kdo stav vyvolaný  

pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.

(3)  Odnětím  svobody  na  šest  měsíců  až  tři  léta  nebo  peněžitým  trestem  bude  pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na 

cizím majetku škodu nikoliv malou.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

 b)  způsobí-li  takovým  činem na  cizím  majetku  značnou  škodu  nebo  jiný  zvlášť  závažný 

následek.

(5)  Odnětím  svobody  na  pět  až  dvanáct  let  bude  pachatel  potrestán,  způsobí-li  činem  

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého 

rozsahu.42

40 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, s.38. ISBN 80-867-9512-8.

41 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, s.38. ISBN 80-867-9512-8.

42 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
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Dle trestního zákoníku účinného od 1.1.2010 se u základní skutkové podstaty (§ 210 

odst.  1) nevyžaduje způsobení škody na majetku (tzv. ohrožovací trestný čin), k trestnosti 

postačí nepravdivé uvedení (resp. zatajení) relevantních údajů pro pojistnou smlouvu nebo v 

souvislosti s likvidací pojistné události nebo pro posouzení nároku na pojistné plnění.43

Příklady podvodného jednání:

• zamlčování podstatných údajů

• úmyslné uvádění  nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk,  zdravotní  stav, 

velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.)

• úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody

• úmyslné  způsobení  škody  (autonehoda,  ublížení  na  zdraví  apod.),  která  je 

prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním

• nadhodnocení  majetku  při  uzavírání  pojištění  a  následně  uměle  vyvolaná  pojistná 

událost44 

43 Pozor na pojistný podvod. Globalexpert.cz [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné 
http://www.globalexpert.cz/cs/uzitecne-rady/pozor-na-pojistny-podvod.shtml

44 Pojistný podvod. Financnivzdelavani.cz [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 
http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=430
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4  DŮVODY PÁCHÁNÍ POJISTNÝCH PODVODŮ OBECNĚ
 

4.1  PSYCHOLOGICKÉ DŮVODY PÁCHÁNÍ POJISTNÝCH 

PODVODŮ

 Při  položení  jednoduché  otázky,  co  vede  člověka  k  pojistnému  podvodu,  se  nám 

nenaskytne stejně jednoduchá odpověď, jak by asi každý odpověděl - finanční hotovost.

Přeci  stejné  finanční  prostředky  může  dotyčný  získat  i  loupeží  nebo  přepadením,  jak  je 

uvedeno v zákoně:

 § 234 odstavec (1) Kdo proti jinému užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí v  

úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.45 Dolní 

sazba odnětí svobody u loupeže je srovnatelná jako v určitém případě u pojistného podvodu. 

Tímto bych chtěl naznačit, že problematika pojistných podvodů je z psychologického hlediska 

složitější. 

Drtivá  většina  pachatelů  podvodů  nevykazuje  žádné  poruchy  osobnosti  ani  jiné 

psychologické  výjimečnosti.  Kromě  faktu,  že  vidí  a  využívají  příležitost  k  podvodnému 

jednání, se mezi sebou často značně různí v základních psychologických charakteristikách, 

jako je  například  emocionalita,  komunikativnost,  sebedůvěra,  reakce  na stres  apod. Navíc 

pachatelé  podvodů se nepovažují  za obyčejné kriminálníky,  nechtějí  s nimi být dáváni  na 

stejnou úroveň. Obvykle netrpí žádným pocitem viny, odvolávají se na to, že „nemají ruce od 

krve“. Jsou přesvědčeni, že šikovně využili slabé místo v systému. Při vymazání pocitu viny 

hraje důležitou roli i specifické postavení oběti podvodu.46 V tomto případě pojišťovny. Lidé 

mají  pocit,  že když  se obohatí  na úkor pojišťovny,  tak se nic nestane.  „Přeci,  je to velký 

podnik, on už si to nějak vydělá zpátky a mně to v danou chvíli pomůže,“ řekne si většina 

pachatelů.

S tím souvisí druhá věc, a to společenská morálka. V České republice a ve většině 

států je ke kriminalitě pojistných podvodů z řad občanů přistupováno velmi tolerantně. JuDr. 

Ludvík  Bohman,  vrchní  ředitel  Úseku  vnitřních  věcí  z  České  pojišťovny,  sestavil  velmi 

45 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
46 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 

podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, s.115 - 116. ISBN 80-867-9512-8.
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zajímavou anketu vnímání pojistných podvodů veřejností viz graf č.3. Kde jsou vidět reakce 

respondentů, ze kterých vyplývá, že skoro polovina z nich, kdyby věděla o trestném činu, nic 

by neudělala. Přímo to ilustruje nezájem a přehlížení kriminality pojistných podvodů občany.

Myslím si, že kdyby stejnou anketu udělala Policie ČR, na stejné téma, jen by se nejednalo o 

pojistné podvody, ale například o dříve zmiňovanou loupež nebo přepadení, tak by čísla byla 

určitě  jiná.  V tomto  ohledu vlastně každý,  kdo přehlíží  a  ignoruje  tuto problematiku,  jen 

nahrává  pachatelům  k  další  činnosti.  Pokud  nebude  nějakým  způsobem  přehodnoceno 

vnímání občanů k pojistným podvodům, tak budou každý rok škody způsobené pojistnými 

podvody narůstat a na druhé straně porostou poplatky za pojištění, protože každá pojišťovna 

toto riziko započítává do ceny pojištění. 

Graf  č. 3 : Statistika veřejného mínění

     Zdroj: Vlastni úprava47 

Pro srovnání uvádí JuDr. Ludvík Bohman průzkum veřejného mínění v USA na názor 

občanů k pojistným podvodům, viz graf č.4. 

47 Aktuální trendy v pojistných podvodech. Slideshare.com [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 
http://www.slideshare.net/SmithNovak/ludvk-bohman-pojistn-podvody-klient-pojioven-zkuenosti-z-praxe-
11312532
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Graf č. 4: Průzkum veřejného mínění v USA o problematice pojistných podvodů 

Zdroj : Vlastní úprava48

4.2  EKONOMICKÉ DŮVODY PÁCHÁNÍ POJISITNÝCH PODVODŮ

 Velmi zajímavý fakt při nahlédnutí  do statistik je, že počet pojistných podvodů od 

ekonomické  recese  v  roce  2008  vzrostl  několikanásobně,  u  některých  pojišťoven  až 

sedminásobně. Tím bych chtěl zdůraznit, že v této oblasti podvodů až tak nezáleží na určité 

ekonomické situaci daného státu. Jak je patrné ze statistik, pojistné podvody jsou četnější v 

období  ekonomické  prosperity.  Dobře  lze  tento  trend  demonstrovat  na tabulka  č.4 z  dat 

pojišťovny Generali, kde je až alarmující nárůst objemu pojistných podvodů.

Tabulka č. 4: Objem odhalených pojistných podvodů v pojišťovně Generali

                                      
                                      Zdroj: Generali49

Samozřejmě nelze s určitostí  říct,  kdy a za jakých okolností jsou pojistné podvody 

páchány, protože statistiky uvádí pouze odhalené případy a jejich vyčíslenou případnou ztrátu, 

48 Aktuální trendy v pojistných podvodech. Slideshare.com [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 
http://www.slideshare.net/SmithNovak/ludvk-bohman-pojistn-podvody-klient-pojioven-zkuenosti-z-praxe-
11312532

49 Pojistné podvody v roce 2011. Finparada.cz [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 
http://www.finparada.cz/clanek.aspx?ID=410
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Rok Objem pojistných podvodů
2008 10,2 mil. Kč
2009 32,0 mil. Kč
2010 50,3 mil. Kč
2011 73,7 mil. Kč



kdyby odhaleny nebyly.  Takže lze pouze spekulovat  o dané ekonomické situaci.  Poslední 

kvalifikované odhady hovoří o přibližně 10% podílu neodhalených pojistných podvodů na 

celkovém vyplaceném pojistném plnění v Evropě.50

Mohlo by se tedy zdát, že pojistné podvody jsou velmi snadná možnost  k obohacení 

na  úkor  pojišťovny.  Ne  však  ve  všech  případech,  pro  názornost  bych  chtěl  uvést  jeden 

zajímavý příklad. „Před několika lety například ČSOB Pojišťovna řešila kuriózní pojistnou 

událost. Muž se rozhodl, že poseká trávník kolem domu. Bohužel se mu do sekačky dostala 

větev, kterou se pokoušel odstranit. Při této manipulaci přišel o dva prsty. Potud by se mohlo 

jednat o nepříjemnou nehodu hraničí  s nedbalostí  a hloupostí.  Jenže klient před nehodou  

uzavřel životní pojištění na vysoké částky,  což bylo vyšetřovateli  pojišťovny divné.  Dalším  

šetřením se zjistilo,  že muž sekal trávu za šera, navíc den předtím padal sníh. Po dalším  

vyšetřování pojistné události se klient přiznal, že si prsty sám usekl sekerkou a zpětně uzavřel 

pojistnou smlouvu u tří pojišťoven.“51

50 Pavel Východský: Češi tolerují pojistné podvody. Ekonom.ihned.cz [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 
http://ekonom.ihned.cz/c1-20417950-z-ciziho-krev-tece

51 Pojistné podvody: Čemu se při nekalostech raději vyhnout. Investia.cz [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné 
z: http://www.investia.cz/pojistne-podvody-cemu-se-pri-nekalostech-radeji-vyhnout
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5  VYŠETŘOVÁNÍ POJISTNÝCH PODVODŮ

V této části kapitoly bych vysvětlil, jakým způsobem probíhá vyšetřování pojistných 

podvodů.  Kdo se  podílí  na  jejich  odhalování,  vyšetřování  a  popřípadě  jejich  dokazování. 

Jedná se o zásadní věc při odhalovaní o následném trestním řízení s pachatelem pojistného 

podvodu.

5.1  HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA

Pojem hospodářská kriminalita je používán laickou i odbornou veřejností s naprostou 

samozřejmostí,  aniž  by  se  blíže  zamýšlela  nad  jejím  obsahem a  vztahem  k  ekonomické 

finanční kriminalitě. Teprve v okamžiku, kdy je pojmu vkládán konkrétní obsah, je zjišťována 

nejednotnost  až  protichůdnost  definovaných  obsahů  pojmů,  včetně  téměř  zmatečné 

souvztažnosti  mezi  nimi.  Pojmy jsou  vykládány rozdílně,  v  řadě  případů  tendenčně  nebo 

profesně. Základním pojmem je nepochybně hospodářská činnost. O rozdílnosti, tendenčnosti 

a profesnosti výkladu pojmu hospodářská kriminalita svědčí i následující výklady.52

• Za hospodářské trestné  činy se  považují  činy obsažené  v trestním zákoně v hlavě 

druhé. Přesto stát zůstane garantem určitých nepřekročitelných mezí hospodářského 

života  a  určité  vztahy  bude  vynucovat  (nebo  chránit)  i  prostřednictvím  trestního 

práva.53 

• Hospodářská kriminalita je:

a) kriminalitou zaměřenou proti hospodářskému řádu a jeho fungování

b) veškerá kriminalita pachatelů činných v hospodářském životě společnosti v členění trestné 

činy  proti  státním financím (např.  daňové  trestné  činy,  padělání  peněz),  proti  národnímu 

hospodářství (např. Neoprávněné podnikání), proti podniku ve významu largo sensu (nekalá 

soutěž) a proti veřejnosti (např. poškození spotřebitele)54

• Hospodářská  kriminalita  jeve  své  podstatě  kriminalitou  nenásilnou  s  mimořádným 

sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní stabilitu státu.55

52 CHMELÍK, Jan, Pavel HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2005, s. 9. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk).  80-868-9813-X.

53 TERYNGEL, Jiří, Pavel HÁJEK a Stanislav NEČAS. Podnikání, hospodářské a majetkové trestné činy. 
Praha: Prospektrum, 1991, s. 31. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-85431-02-5.

54 Novotný O., O otázkách hospodářského trestního práva, časopis Právní praxe, č. 6/ 1997
55 PORADA, Viktor. Kriminalistika. Praha: Prospektrum, 1991, s.35. ISBN 80-720-4194-0.
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5.1.1  Pachatel hospodářské kriminality

Pachatel hospodářské trestné činnosti je většinou dříve netrestaná osoba, tato osoba 

nemá  až  tak  velké  zkušenosti,  co  se  týče  postupů orgánů činných  v  trestním řízení.  Ale 

naopak velmi dobře zná prostředí, ve kterém pracuje a má nadprůměrné znalosti oboru, ve 

kterém  trestnou  činnost  páchá.  Touto  osobou  může  být  vysoce  postavený  zaměstnanec 

společnosti nebo řadový zaměstnanec, který má přístup k citlivým datům a nebo zná velmi 

dobře mechanismus společnosti a může toho zneužít ve svůj prospěch. 

Nejčastějším  typem  hospodářské  kriminality  v  České  republice  zůstává  krádež  či 

zpronevěra majetku firmy jejími zaměstnanci (75 %). Zde jsme dokonce nad světovým (72 

%) i evropským (69 %) průměrem. Společně s počítačovou kriminalitou se zpronevěra nejvíce 

podílí na procentuálním nárůstu společností postižených hospodářskou kriminalitou.56

5.1.2  Subjekty hospodářské kriminality

Vyšetřované subjekty jsou skoro ve všech případech obchodní společnosti.  Bohužel 

náš trestní zákoník v této souvislosti uvádí, že pachatelem trestné činnosti nemůže být firma 

jako taková, ale fyzická osoba, takže je pak velice komplikované dokazování viny. Například 

u společnosti s ručením omezeným,  vydává rozhodnutí valná hromada a určit pak podíl viny 

na trestném činu není pro orgány činné v trestném řízení lehký úkol. Tak je tomu i v dalších 

případech, kdy o velkých zakázkách rozhoduje zastupitelstvo nebo rada v obcích. To ovšem 

neznamená, že když se na špatném rozhodnutí za účelem obohatit se rozhoduje více lidí, že je 

zaručena beztrestnost těchto kroků. Následují většinou mnohaleté soudní spory o prokázání 

viny.57

5.1.3  Škody v hospodářské kriminalitě

Další specifická vlastnost hospodářské kriminality je škoda způsobená touto trestnou 

činností.  Pokud  bychom  srovnali  obecnou  kriminalitu  (krádeže,  přepadení  apod.)  a 

hospodářskou kriminalitu, je rozdíl velmi vysoký. Tyto škody jdou do miliónových částek a v 

56 Hospodářská kriminalita v Česku roste, stále více pachatelů se vkrádá do firem prostřednictvím internetu. 
Pwc.com [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://www.pwc.com/cz/cs/tiskove-zpravy-
2011/celosvetovy-pruzkum-hospodarske-kriminality.jhtml

57 CHMELÍK, Jan, Pavel HÁJEK a Stanislav NEČAS. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2005, s. 28. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-86898-13-X.
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součtu bývají i v miliardových hodnotách. Pro zjišťování těchto škod se při trestním řízení 

vždy poukazuje na znalecký posudek nebo odborné vyjádření. Pro srovnání o vzrůstu škod 

hospodářské kriminality, první článek je z 16.10. 2007 a druhý z 31.1. 2012.

Celkem 61 % společností,  které působí v ČR, se stalo v uplynulých 2 letech obětí 

hospodářské kriminality, přičemž škody v důsledku ztrát stály české podniky 34 mil. Kč. Na 

jednui společnost to pak vychází průměrně 34 mil.  Kč. Navíc více než třetina podniků se 

musela vypořádat se ztrátami ve výši zhruba 5 mil. Kč, zatímco v roce 2005 to bylo pouze 13 

% respondentů. Nárůst počtu škod vyšších jak 250 tis. USD se tedy zvýšil o neuvěřitelných 

169 %.58

Sice občany nejvíce děsí zloději a lupiči, kteří jim odcizí věci za tisíce korun, ale z 

hlediska způsobených škod jsou horší ti, kteří mají na svědomí hospodářské delikty. Policie 

eviduje v Ústeckém kraji za rok 2011 škodu za 1 miliardu korun.

Nejvíce zjištěných škod v hospodářské oblasti si drží ústecký policejní okres za více 

než 267 milionů korun. Nejedná se jenom o zločinnost „bílých límečků“. Kromě manipulací 

při konkurzech a při správě cizího majetku, zpronevěry, poškození věřitele, vedle klasického 

podvodu a dotačního podvodu, jde také o pojistné a úvěrové podvody,  které patří  spíše k 

menším škodám, do této kategorie patří také neoprávněné držení platebního prostředku, což je 

důsledek krádeží peněženek a kabelek, kde lidé mají platební karty.59

Pro přehlednost předchozích dat a informací jsem vytvořil graf č. 5, kde je zpracovaný 

počet případů v daném Ústeckém kraji. Není to kraj s největším počtem případů, které policie 

prošetřovala, na prvním místě se nachází Praha s 6 471 případy v celkové hodnotě 6,3 miliard 

korun, ale jako příklad postačující.

58 Hospodářská kriminalita způsobuje firmám milionové škody. Podnikatel.cz [online]. [cit. 2012-04-09]. 
Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/hk-zpusobuje-firmam-milionove-skody/

59 Hospodářská kriminalita překonává "běžné" škody. Zatecky.denik.cz [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 
http://zatecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hospodarska-kriminalita-kraj-20120131.html
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Graf č. 5: Počet případů hospodářské kriminality na území Ústeckého kraje

                         Zdroj: Vlastní úprava60

Jedná se,  jak už jsem se miňoval,  pouze o statistiku jednoho ze 14 krajů v České 

republice. Pro úplnost jsem ze statistik Policie ČR dohledal celkový přehled statistik (celá 

statistika viz. příloha 2).

Tabulka č. 5 : Statistika hospodářské kriminality Policie ČR pro rok 2011

  Zdroj: Vlastní úprava61

60 Hospodářská kriminalita překonává "běžné" škody. Zatecky.denik.cz [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 
http://zatecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hospodarska-kriminalita-kraj-20120131.html

61 Statistická data Policie ČR, získané od kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíkové, vrchní komisařky
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CELKOVÁ KRIMINALITA HOSPODÁŘSKÁ KRIM.

počet trestných činů

Praha I 5,5 24,06
Praha II 0,63 21,2
Praha III 5,34 24,69
Praha IV -7,38 15,86

Brno – město 1,62 29,65
Ostrava -0,36 25,22

České Budějovice -8,1 38,03 616
Plzeň 21,3 36,89 586

Karviná -9,28 40,13 547
Olomouc -0,8 38,84 461

Ústí nad Labem -0,4 46,81 440
Liberec 6,38 46,26 412

Chomutov 7,3 46,61 392
Most -4,34 46,91 389

Teplice -0,68 44,18 361
Přerov 2631 -0,41 56,06 277

NÁZEV ÚO (územní 
odbor)

počet tr. 
činů

změna oproti 
r. 2010 [%]

tr. činů 
objasněno[%]

škody v tis. 
Kč

16 953 2 148 178 2 110
15 467 2 338 515 1 282
18 217 2 320 739 1 536
23 329 3 020 157 1 519
15 467 1 297 859 1 839
18 242 802 214 1 216
5 666 262 861
9 798 301 945
6 146 344 309
6 065 357 778
4 943 435 934
5 635 271 605
5 320 361 211
4 069 294 657
5 097 249 055

112 637

186

294

440
392

389

Počet případů HK v Ústeckém kraji

Lounsko
Litoměřicko
Ústecko
Chomutovsko
Mostecko



Tato tabulka napovídá, že hlavní město je terčem největšího počtu kriminálních činů. 

Je  to  logické,  protože  v metropoli  je  největší  rozpočet  oproti  jiným městům.  To nahrává 

korupčnímu prostředí. Pro srovnání z  tabulka č.5, v Brně za rok 2011, bylo méně trestných 

činů týkajících se hospodářské kriminality než v městské části Praha 1.

V dalším grafu č.6, jsou pro názornost uvedeny všechny typy hospodářské kriminality 

a jejich procentuální podíl v celkové hospodářské kriminalitě v České republice.

                      Graf č. 6: Podíl jednotlivých typů hospodářské kriminality v ČR

                           Zdroj:  pwc.com62

5.2  FINANČNÍ KRIMINALITA

Finanční  kriminalita  je  nejdůležitější  součástí  oblasti  hospodářské  kriminality. 

Například Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D, který se zabývá trestním právem a od roku 1993 je 

soudcem Nejvyššího soudu České republiky a v neposlední řadě je hlavním autorem trestního 

62 Počítačová kriminalita pod lupou: Celosvětový průzkum hospodářské kriminality - Česká republik. Pwc.com 
[online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: http://www.pwc.com/cz/en/hospodarska-
kriminalita/assets/Crime_survey_CR_czech_ele.pdf
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zákoníku z roku 2009, je toho názoru, že finanční kriminalita, je tak specifické odvětví, že je 

samostatným  druhem  kriminality.  V  podstatě  jde  o  trestnou  činnost  směřovanou  proti 

fungování  finančních  institucí,  bank,  burzy,  investičních  společností,  různých  fondů  a 

samozřejmě pojišťovnám. Tyto instituce mají důležitou roli v rámci tržního hospodářství a 

dalo by se říct, že zajišťují ekonomický chod země. 

Základem vymezení  finanční  kriminality  by se  měl  stát  předmět  finančního  práva. 

Finanční právo je definováno jako samostatné odvětví v systému práva České republiky. Je 

souhrnem právních norem, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a 

používání peněžní masy a jejich částí.63

V  tabulce  č.  6 je  pak  názorně  vysvětlený  rozdíl  mezi  finanční  kriminalitou  a 

kriminalitou hospodářskou.

Tabulka č. 6: Rozdíl mezi hospodářskou a finanční kriminalitou

 Zdroj: Vlastní úprava64

63 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 3. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 12. ISBN 80-7179-667-0.
64 BALOUN, Vladimír. Finanční kriminalita v České republice: dílčí studie úkolu "Výzkum ekonomické  

kriminality". Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, s. 9. Studie (Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-029-3.
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UKAZATEL KRIMINALITA
hospodářská finanční

1 vznik instituce obecným ŽZ či OZ zvláštními zákony
2 modus operandi běžný sofistikovaný
3 korupce aktivní převážně výjimečně
4 korupce pasivní výjimečně převážně
5 možné oběti identifikovatelné skupinou množinou
6 oběti primární primární i sekundární
7 možní pachatelé identifikovatelní množinou skupinou
8 pachatelé vnitřní vnější i vnitřní
9 delikty proti ekologii ano ne
10 delikty proti veřejným rozpočtům ano výjimečně
11 legalizace výnosů ze zločinu aktivně pasivně i aktivně
12 průnik do legálních struktur možný není potřebný
13 převažující organizační podoba spol. s.r.o. akciová spol.
14 porušování „institucionálních“ zákonů běžné výjimečně



5.3  ROLE POLICIE PŘI VYŠETŘOVÁNÍ

Jedním z důležitých úkolů kriminální policie a vyšetřování Policie ČR je odhalovat 

trestné činy a jejich pachatele  a následně konat vyšetřování  na úseku hospodářské trestné 

činnosti.  Právě  hospodářská  trestná  činnost  náleží  mezi  ty  problematiky,  kde  služba 

kriminální  policie  při  vyšetřování  klade  důraz  na  využívání  konspirativních  prostředků  k 

zjišťování zvláště závažné trestné činnosti na základě vlastní iniciativy.65

Od  dubna  roku  2005  byla  podepsána  smlouva  mezi  Policejním  prezidiem  ČR  a 

Českou asociací pojišťoven o vzájemné spolupráci při vyšetřování. Kdy dochází ke školení 

zaměstnanců  pojišťoven,  aby  byli  schopní  rozpoznat  u  pojištěného,  který  si  nárokuje 

vyplacení pojistného plnění, že se jedná o pojistný podvod. Policie pak hraje hlavní složku při 

řešení trestního oznámení podaného pojišťovnou na podezřelého. Mohlo by se tedy zdát, že 

při objasňování pojistných podvodů je do značné míry úspěšná. Přeci Policie ČR má spoustu 

možností a prostředků, jak trestný čin odhalit. Podle názoru JUDr. Vlastimila Pršala, Ph.D, 

tomu je však ve většině případů naopak. 

V roce 2006 pojišťovny zjistily 4773 pojistných podvodů a z toho ve 479 případech 

Policie ČR zahájila trestní stíhání..Takže přibližně každý desátý pojistný podvod je policií 

řešen. Ve většině případů je podle § 159 a/1 tr. řádu věc odložena s tím, že se nejedná o 

pojistný podvod. Bohužel se policie zabývá otázkou, jak věc „vyřídit a nikoliv vyšetřit“, což 

lze usoudit i z toho, že prvořadým zájmem policistů, kterým je oznámení předané k šetření, je 

najít způsob, jak věc předat na jiný útvar. V této jejich „snaze“ jsou podporováni i státními 

zástupci.  Hledáním  této  „místní  příslušnosti“  dochází  k  časovým  prodlevám  a  v  mnoha 

případech i  k problémům při  následném dokazování  způsobeným prodlužováním doby od 

spáchání skutku k jeho projednávání. Postup policie je velmi netaktický a nejsou výjimkou 

případy,  kdy  podezřelý  získá  kopii  znaleckého  posudku  předaného  pojišťovnou  policii 

současně  s  trestním  oznámením  a  nechá  si  vypracovat  nový  posudek,  který  v  podstatě 

„reviduje“ posudek pojišťovny, hledá v něm sporná místa a zpochybňuje některé závěry tak, 

aby toto vyznělo ve prospěch zadavatele. Při pochybnostech je vždy rozhodnuto ve prospěch 

obviněného, což vyplývá ze základních zásad trestního řízení.66 

65 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, 223 s. ISBN 80-867-9512-8.

66 Pojistný obzor: Časopis českého pojišťovnictví. Praha: Pulso, roč. 2007. ISSN 0032-2393.
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Samozřejmě  je  tato  statistika  staršího  data,  tak  jsem proto  zapátral  v  současných 

údajích o práci policie při vyšetřování pojistných podvodů. V roce  2011 objasnila policie 

57,3 % pojistných podvodů, což je podle serveru statisticky.cz o 15% více než v roce 2010.  

Pojištění vozidel jako nejčastější cíl podvodníků potvrzují i statistiky Policie České 

republiky. „Mezi nejčastější typy pojistné kriminality patří i v letošním roce pojistné podvody 

v  souvislosti  s  pojištěním  vozidel.  Mírně  roste  také  množství  pojistných  podvodů 

souvisejících s pojištěním osob, zejména zdravotním pojištěním,“ informoval Jaroslav Ibehej 

z Preventivně informačního odboru Policie ČR. „K měsíci červnu letos evidujeme celkem 213 

vyšetřovaných pojistných podvodů. Jejich objasněnost činila 57,3 %, což je oproti minulému 

roku 15% nárůst,“ dodal Ibehej.67 

5.4  ROLE SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ PŘI VYŠETŘOVÁNÍ

V souvislosti  se  zvyšujícím  se  počtem pojistných  podvodů  si  pojišťovny najímají 

soukromé detektivy, kteří mají zefektivnit práci při odhalovaní pojistných podvodů a částečně 

nahradit funkci policie. Tito lidé jsou speciálně školení odborníci v dané problematice - ať už 

se  jedná  o  pojistné  podvody  na  movitém  nebo  nemovitém  majetku.  Tato  investice  se 

pojišťovnám několikanásobně vyplatí. Přestože tito lidé nejsou zaměstnanci státní správy, ale 

pouze  běžné  fyzické  osoby,  které  nemají  pravomoc  omezovat  osobní  svobodu  člověka, 

nemohou  zatýkat,  předvolat  si  dotyčnou  osobu  a  přinutit  ji  ke  spolupráci,  není  proces 

odhalování pojistných podvodů zpomalován spoustou nařízení a právními předpisy, jak je to v 

případě Policie ČR. Na druhou stranu nemají takový přístup k osobním údajům jako policie a 

někdy se mnou vystavit riziku, kdy pracují „na hraně“ zákona. 

Až devadesát procent pojišťovacích detektivů má zkušenosti s policejní prací. To ale 

není  česká  specialita,  jde  o  celosvětový  trend.  V  soukromém  sektoru  jsou  obvykle  lépe 

placeni než ve státní službě. A využijí své zkušenosti, pozorovací talent, analytické schopnosti 

či léty získaný policejní instinkt, když z jednotlivých údajů rekonstruují příběh, jak se celá 

záležitost udála. Operativní a analytická schopnost jsou jin a jang efektivního vyšetřování.68

67 Policie objasnila o 15 % více pojistných podvodů než loni. Statisticky.cz [online]. 2011 [cit. 2012-04-09]. 
Dostupné z: http://www.slidhttp://www.statisticky.cz/2011/policie-objasnila-o-15-vice-pojistnych-podvodu-
nez-loni/eshare.net/SmithNovak/ludvk-bohman-pojistn-podvody-klient-pojioven-zkuenosti-z-praxe-
11312532

68 Detektiv z pojišťovny: Za povodní podvádí i čestní lidé. Aktualne.centrum.cz [online]. [cit. 2012-04-03]. 
Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=674430#forum
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Absolutního  rekordu  v  téměř  185leté  historii  České  pojišťovny  dosáhli  její 

detektivové. Ti v loňském roce odhalili pojistné podvody za více než 338 milionů korun, což 

je o 22 % více než v roce 2010, kdy na pojistných plněních zachránili 278 milionů korun. V 

porovnání s rokem 2009 představuje tento výsledek dokonce více než 40% nárůst. Ukazuje se, 

že podvodníci se stále častěji orientují na vyšší částky a nezdráhají se spáchat podvod i za 

desítky milionů korun.69 

Na tomto příkladě je jasně vidět, že vynaložené finanční prostředky na platy, technické 

vybavení a jiné výlohy detektivů,  které si pojišťovna najímá, se vrátí zpět. Tato motivace 

žene pojišťovny ke zdokonalování prostředků při odhalování. Někdo si řekne, že jeho pojistný 

podvod za 20 tisíc korun se v kvantu nahlášených pojistných podvodů ztratí a nikdo si ho 

nevšimne,  protože  není  čas  se  na  něj  zaměřit.  Většinu  právě  těchto  případů  detektivové 

prošetřují, protože „drobné“ pojistné podvody jsou nejběžnější. Jako příklad uvedu odhalený 

případ detektivy České pojišťovny. 

Pojištěný České pojišťovně uvedl, že při chůzi ze schodů zakopl a při následném pádu 

si zlomil tři zuby. Ošetřující zubařka, kupodivu jiná, než ke které klient pravidelně chodil, 

konstatovala, že korunky zubů č. 24, 25 a 26 jsou skutečně zlomeny. Co ale udivilo detektivy, 

byla  absence  jakéhokoliv  poranění  tváře.  Vyžádali  si  proto zdravotní  dokumentaci  jak od 

ošetřujícího, tak původního lékaře. Jejich porovnání přineslo překvapivé zjištění. V roce 2007 

si totiž vykutálený klient nechal zub č. 26 z důvodu paradentózy vytrhnout a k podobnému 

úkonu byl o dva roky později podle dokumentace objednán i v případě zubů č. 24 a 25. Bylo 

tedy nad slunce jasné, že se jedná o pokus o pojistný podvod a v tomto smyslu tedy i klientovi 

sděleno trestní oznámení.70

Pokud však chce někdo spáchat pojistný podvod několikamiliónové hodnoty, musí se 

na to velmi dobře připravit a mít k tomu správné zázemí a techniku, viz. příklady,  kdy si 

občan pojistí dům na částku v řádu desítek miliónů korun a dům „záhadně“ shoří. Aby nebyla 

prokázána  vina,  musí  mít  dotyčný  dobré  znalosti  s  vyšetřovacími  postupy  a  technickými 

rozbory  následně  po  nehodě.  Pokud  by  se  mu  to  nepovedlo,  vystavuje  se  riziku,  že  o 

nemovitost  přijde  a  bude  čelit  nejméně  jednomu  trestnímu  oznámení.  To  stejné  platí,  v 

69 Pojistné podvody v roce 2011. BUBÁK, Zdeněk. Finparada.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 
http://www.finparada.cz/clanek.aspx?ID=410]

70 Pojistné podvody v roce 2011. BUBÁK, Zdeněk. Finparada.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 
http://www.finparada.cz/clanek.aspx?ID=410]
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případě pojistných podvodů s motorovými vozidly. Pokud bych vynechal „drobné“ podvody, 

jako  jsou  například  úmyslně  ulomené  zrcátko,  podvody  s  rozbitými  čelními  skly  apod., 

popřípadě navýšení škody, kdy při malé dopravní nehodě nahlásí dotyčný i další škody, které 

s nehodou bezprostředně nesouvisely  a nechá si je na náklady pojistného plnění v autoservisu 

opravit,  tak  mnohem  nebezpečnější  jsou  fingované  autonehody  a  nebo  kdy  určitá  osoba 

doveze  z  ciziny  autovrak,  pak  se  ukradne  auto  stejné  značky  a  typu,  přerazí  se  na  něj 

identifikační znaky vraku a pojistí se na jeho dokumentaci.  Pak se auto „jako“ ukradne a 

pojišťovna má platit.71

Tato  trestná  činnost  je  úzce  spjata  s  organizovaným  zločinem  a  někdy  i  s 

mezinárodním  organizovaným  zločinem  a  proto  společensky  velmi  nebezpečná.  Takže 

většinou se  u  takto  složitých  případů práce  detektivů  předává  Policii  ČR,  která  má  větší 

možnosti vypátrat a sledovat takové skupiny jak na našem území, tak i v zahraničí.

5.5  ROLE ZNALCE PŘI VYŠETŘOVÁNÍ

Znalecké posudky slouží jako stěžejní součást vyšetřování pojistných podvodů a pro 

soudce je znalecký posudek hlavním důkazem při rozhodování.  Nebylo tomu však vždy. Do 

roku 1993 se uznávaly pouze znalecké posudky předložené nebo vyžádané orgány činnými v 

trestním řízení. Pokud předložila posudek obhajoba, tak byly takové posudky orgány činnými 

v trestním řízení odmítány. A dokonce  do roku 2001 ještě o přizvání znalce rozhodoval orgán 

činný v trestném řízení. 

Současný právní  stav z hlediska možnosti  využití  znaleckých posudků vyžádaných 

stranou obhajoby přinesla  novela  trestního  řádu provedená  zákonem č.  265/2001 Sb.,  jež 

nabyla účinnosti 1.1.2002.

Ustanovení § 89 odst. 2 TrŘ má nyní následující znění, v němž je doplněna věta druhá 

(podtrženě): „Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi  

obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.  

Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že  

důkaz  nevyžádal  orgán činný  v  trestním řízení,  ale  předložila  jeje  některá  ze  stran,  není  

důvodem k odmítnutí  takového důkazu.“  Toto doplněné ustanovení dává i straně obhajoby 

71 Martin Žáček: Češi ročně spáchají pojistné podvody za stamiliony. DLOUHÁ, Petra. Penize.cz [online]. 
2011 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.penize.cz/havarijni-pojisteni/224510-martin-zacek-cesi-
rocne-spachaji-pojistne-podvody-za-stamiliony
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možnost  důkaz vyhledat,  předložit  nebo jeho provedení  navrhnout.  Zároveň z  toho plyne 

povinnost orgánů činných v trestním řízení, od 1.1.2001 policejních orgánů, státních zástupců 

a soudů vypořádat se i s důkazy předloženými obhajobou, což by mělo vylučovat možnost 

jejich paušálního odmítnutí, k němuž docházelo v dřívějších letech. Navíc v hlavním líčení 

může obžalovaný a jeho obhájce podle § 215 odst.  2 TrŘ žádat,  aby jim bylo  umožněno 

provést důkaz, konkrétně pak vyslechnout znalce.

Posudek  znalce,  či  znaleckého  ústavu  předložený  obhajobou  může  přispět  v 

přípravném řízení k tomu, že při existenci dvou diametrálně odlišných posudků se bude státní 

zástupce zabývat možností  zastavení trestního stíhání. I v případě, že státní  zástupce podá 

obžalobu a nevypořádá se s posudkem obhajoby,  příznivým pro obviněného,  může to být 

důvodem,  že  soud vyhoví  návrhu obhajoby a  nařídí  předběžné  projednání  obžaloby a  po 

projednání zastaví trestní stíhání, resp. vrátí věc státnímu zástupci k došetření72

Z těchto informací  vyplývá,  že ve složitějších soudních případech je pozice znalce 

nebo znaleckého ústavu jedna z nejdůležitějších.  Orgány v trestním řízení a detektivové z 

pojišťoven  jsou  pouze  jakýmsi  nástrojem pro  zajištění  důkazů,  které  budou před  soudem 

nevyvratitelné. Ale hlavní roli pak hraje znalecký posudek, protože soudce není odborník v 

dané tématice a měl by k znaleckému posudku přihlížet.

72 ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita: (z pohledu řízení a správy). 1. vyd. Praha: Vysoká škola 
finanční a správní, 2007, s. 87-89. ISBN 978-80-86754-83-3.
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6  ODHALENÉ PŘÍPADY POJISTNÝCH PODVODŮ

Pro tuto kapitolu jsem dohledal co nejzajímavější a nejnázornější pojistné podvody, 

kterých  se  pachatelé  dopouští.  V  předešlé  kapitole  jsem  vysvětloval  procesní  postup  při 

vyšetřování  a tak je na místě  pro představu ukázat konkrétní  případy z praxe.  Ve většině 

případů se jedná o druhy pojistných podvodů, které jsou na na první pohled podezřelé, ať už 

jsou  to  záhadně  zmizelá  vozidla,  domy  vytopené  povodní,  i  když  v  kraji  nepršelo  nebo 

zranění,  které  se  stalo  za  podivných okolností.  Nejvíce  případů je   v  oblasti  motorových 

vozidel. Pro představu jsem vybral čtyři.

6.1   ZINSCENOVANÁ NEHODA AUTOMOBILU

7. února 2012 kriminalisté z územního odboru Plzeň - jih důsledným šetřením zjistili 

pojistný podvod, ke kterému došlo na jejich teritoriu. Podezřelý  muž zinscenoval dopravní 

nehodu  dvou osobních vozidel zn. Mitsubishi Galant a Mercedes - Benz z úmyslem uplatnit 

nárok na plnění z pojistné smlouvy.  Na základě této fingované dopravní nehody  bylo po 

jedné  pojišťovací společností  požadováno pojistné plnění na poškození vozidla v celkové 

výši  482.589,-  Kč, neboť  údajný viník dopravní  nehody měl  sjednáno u této  pojišťovny 

povinné ručení svého vozidla. Vyplacení požadované částky  překazili   podezřelému muži 

kriminalisté a  nyní si  řidič převzal  usnesení o zahájení trestního stíhání a hrozí mu trest 

odnětí svobody až na 5 let. 73

6.2  PODVODNÍK CYKLISTA

Jedním z odhalených podvodníků byl  cyklista,  který pojišťovně nahlásil,  že  jel  na 

kole, když mu náhle vstoupil  do jízdní dráhy chodec, kterého lehce zachytil,  řidítkem mu 

roztrhl koženou bundu a rozbil náramkové hodinky značky Longines za 42 tisíc korun. Poté 

údajně  pokračoval  v  nekontrolovatelné  jízdě  a  v  náklonu  se  nedokázal  vyhnout 

zaparkovanému  osobnímu  automobilu  Škoda  Octavia.  Došlo  prý  ke  střetu  a  poškození 

jízdního kola, levých předních dveří, skla a střechy vozu. Šetřením vyšlo najevo, že všichni 

účastníci  této  fingované  nehody  jsou  členy  organizované  skupiny  pachatelů  pojistných 

73 Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje. Policie.cz [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: 
www.policie.cz/clanek/pojistny-podvod-930140.aspx
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podvodů. Nadto bylo  dále  zjištěno,  že  předcházejícím majitelem poškozené škodovky byl 

zmiňovaný klient – cyklista.74

6.3  NEPOCTIVÁ MATKA

Matka  nahlásila  škodu,  kterou  mělo  způsobit  její  čtyřleté  dítě.  Během  návštěvy 

nehtového  studia  měl  její  potomek  v  nestřežený  okamžik  poškodit  nožem  na  bábovku 

koženou sedačku.  Škoda  byla  vyčíslena  na  60  tisíc  korun.  Po  individuálním  prošetření  a 

posouzení  míry  zavinění  se  obdobné  škody  uplatňují  z  pojištění  občanské  odpovědnosti, 

pokud je sjednáno. V tomto případě se ale jednalo o škodu, která byla totožná se škodou, která 

byla nahlášena majitelkou nehtového studia již před rokem u jiné pojišťovny. Matka se ji s 

ročním odstupem, pravděpodobně po dohodě s majitelkou nehtového studia, snažila uplatnit 

dvakrát.75

6.4  UKRADENÁ MOTOROVÁ PILA

Policejní komisař sdělil 43letému muži z Jeseníku podezření ze spáchání pojistného 

podvodu.  Na konci  roku 2010 chtěl  úmyslně  neoprávněně  získat  celkem 14.000 Kč.  Vše 

začalo tím, že se do jeho chaty vloupal neznámý pachatel a odcizil z ní určité věci. Protože 

měl  43letý  muž  sjednanou  pojistku,  nahlásil  tuto  škodní  událost  na  zákaznické  centrum. 

Mimo jiných věcí nahlásil odcizení i motorové pily značky Husqvarna. V době vloupání však 

tuto pilu již nevlastnil. O čtyři měsíce dříve ji totiž zastavil v zastavárně na Klatovsku a v 

termínu  splatnosti  si  ji  nevyzvedl.  Přestože  uplatňoval  vyplacení  pojistky,  nakonec  k 

pojistnému  plnění  ze  strany  pojišťovny  nedošlo.  Svým  jednáním  tak  mohl  43letý  muž 

způsobit společnosti škodu v celkové výši nejméně 14.000 Kč.76

Na těchto konkrétních případech, je jasně vidět, kam až jsou lidé schopní zajít, aby se 

obohatili. V rámci rozsahu diplomové práce je počet těchto případů pro názornost dostačující.

74 Pojišťovny loni odhalily pojistné podvody za půl miliardy. Jaké jsou triky podvodníků?. Nasepenize.cz 
[online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: http://www.nasepenize.cz/pojisovny-loni-odhalily-pojistne-podvody-
za-pul-miliardy-jake-jsou-triky-podvodniku-8262

75 Chcete si přivydělat? Nezkoušejte pojistný podvod!. Www.investujeme.cz [online]. [cit. 2012-04-19]. 
Dostupné z: http://www.investujeme.cz/chcete-si-privydelat-nezkousejte-pojistny-podvod/

76 Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje. Policie.cz [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: 
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-olomouckeho-kraje-zpravodajstvi-pojistny-podvod.aspx
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7  ANALÝZA STATISTICKÝCH DAT

V této kapitole se pokusím vyhodnotit rizikové skupiny pojistných podvodů a faktory 

vedoucí k jeho vzniku. Pro tento úkol jsem v podstatě neměl více možností, než si vytvořit 

určitý  dotazník  a  pomocí  odpovědí  od  náhodných  respondentů,  se  pokusit  sestavit  profil 

pachatele. Tato forma výzkumu je sama o sobě velmi komplikovaná, protože na tak specifické 

téma  by se v praxi využila nějaká agentura, např. agentura STEM77 a nebo jiná podobná 

statistická  společnost.  Tito  organizace  mají  více  možností,  prostředků  a  času  na  získání 

potřebných dat pro vyhodnocení výzkumu.

7.1  ANALÝZA ANONYMNÍHO DOTAZNÍKU

Pro mou diplomovou práci jsem vytvořil dotazník, do kterého jsem se snažil vybrat 

takový okruh otázek, aby se co nejvíce blížily k řešení zadání. Protože se jedná o dotazník s 

velmi citlivými daty,  bylo vše anonymní a průzkum probíhal na internetu.  Bylo by naivní 

zkoušet se ptát náhodných kolemjdoucích. Snažil jsem se, aby byl dotazník na internetu co 

nejdéle. Jelikož je to můj první výzkum v životě a nejsem odborník na statistiku, snažil jsem 

se o takových průzkumech co nejvíce nastudovat. Po přečtení diskuzí a názorů odborných 

firem jsem došel  k  názoru,  že  nemá cenu mít  dotazník  vystavený  půl  roku nebo několik 

měsíců. Důvod je prostý, internet je tak živý organismus, že se můj dotazník prakticky ztratí v 

záplavě informací, které každý den na internetu přibývají. Proto jsem se rozhodl využít služeb 

webu vyplnto.cz, který umožňuje velmi jednoduše vytvářet dotazníky a následně je na svém 

webu  publikuje  a  vyhodnocuje.  Takže  jsem  byl  schopný  získat  použitelná  data  do  své 

statistiky.  Po konzultaci  s administrátorem webu mi bylo doporučeno ať nechám dotazník 

vystavený jeden až dva týdny,  protože během prvních pěti  dnů je o něj  největší  zájem a 

následně klesá.  To se mi zdálo velmi málo,  protože odkaz na něj sem rozmístil  na velké 

množství diskuzí, které byly k tématu pojistných podvodů. Rozhodl jsem se pro střední cestu 

a nechal dotazník vystavený měsíc. Níže je vidět, z jakých stránek byly respondenti. V příloze 

č. 1, této práce je pak celý dotazník.

77 STEM se zabývá aplikovaným sociologickým výzkumem, zaměřuje se na studium životních podmínek, 
hodnot, postojů a názorů obyvatelstva.
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Nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti:

Nezjištěno (47.3%)

Facebook.com (26.6%)

Vyplnto.cz (12.2%)

Google.cz (5.3%)

Nutno podotknout, že každý respondent měl před sebou dotazník, kdy má možnost 

přiznat se k pojistnému podvodu a to ve mně budilo velký rozpor, protože taková statistika 

nemůže být nikdy přesná a může být zavádějící. Nepodařilo se mi dohledat žádný podobný 

průzkum  profesionální  agentury  (pouze  průzkumy  veřejného  mínění).  Dohledal  jsem  jen 

průzkumy  a  statistiky  vytvořené  studenty  vysokých  škol.  A  podle  mého  názoru,  takový 

průzkum není ani realizovatelný.  Není možné oslovit všechny  osoby,  co pojistný podvod 

spáchaly nebo se ho budou snažit spáchat. A kdyby ano, budou jejich odpovědi pravdivé? 

Možná  z  části,  ale  spíše  pravdu  zamlčí.  Také  kdo  by  se,  i  když  anonymně  přiznával  k 

trestnému činu, kde horní hranice trestní sazby je 12 let odnětí svobody? Přišlo mi to, jako 

dělat  průzkum na otázku,  jaká skupina lidí  spáchala  vraždu a čekat,  kolik respondentů se 

přizná k vraždě.

Přesto jsem se o to pokusil. Snažil jsem se, aby dotazník nebyl pro čtení zdlouhavý a 

složitý,  aby  se  dalo  odpovědět,  jen  označením jedné   z  možností  nebo krátkou  stručnou 

odpovědí  a  popřípadě  na  konci  vyjádřit  svůj  názor  na  pojistné  podvody  (otázka  byla 

dobrovolná). Také jsem rozdělil dotazník na dvě části. Pokud respondent neodpověděl kladně 

na  otázku,  jestli  spáchal  pojistný  podvod,  tak  pro  něj  vyplňování  dotazníku  skončilo. 

Průměrně zabralo vyplňování asi 2 minuty. 

Podle  mého  očekávání  se  respondentů  pro  přesnější  statistické  vyhodnocení 

nedostavilo  dost.  Vyplněných  dotazníků  se  mi  vrátilo  pouze  93.  Tento  nízký  počet 

respondentů nemůže nikdy přesně vypovědět o situaci v celé české republice, i když odpovědi 

přicházely ze všech krajů. Nejvíce pak z Prahy a Brna. Tento počet byl zhruba 40% ze všech 

dotazníků. 

K trestnému činu pojistného podvodu se mi přiznali 3 respondenti. Což jsou zhruba 3 

procenta a  kdybych to měl aplikovat na celou republiku, mé tvrzení by bylo špatné. To by 
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odpovídalo zhruba 300 000 pachatelům, kteří nebyli odhaleni. Pro představu, to je jako by 

všichni  obyvatelé  Ostravy spáchali  pojistný podvod a  nikdo to  nikdy neodhalil.  Přitom z 

údajů,  které  podala  Česká  asociace  pojišťoven  se  za  rok  2011  prověřovalo  přes  6600 

podezřelých škod. Z toho byly odhaleny pojistné podvody za 840 miliónů korun, což je o 34 

procent více než předloni.78 To odpovídá přibližně 554 miliónům korunám (4353 škod). 

Řekněme, že stejný počet jako odhalených bylo i neodhalených případů. Takže máme 

6600 pojistných podvodů a  každý byl  spáchán pouze jednou a  jedním pachatelem,  tak  v 

celorepublikovém měřítku  (10,5 mil.)  to  odpovídá zhruba 0,063 procentům.  A to byl  rok 

2011, co se týče odhalení pojistných podvodů, nejsilnější. Pokud bychom se chtěli přiblížili 

alespoň ke zmiňovaným 3 procentům, bylo by k tomu potřeba přibližně 55let. 

Jak jsem zmiňoval, takový statistický výzkum je zavádějící a nepřesný. Jenomže nelze 

někoho nutit odpovídat. Průměrný věk respondenta byl 26 let, byl zaměstnaný nebo student a 

se mzdou do 10 tis. Kč, viz. tabulka č. 7. Červeně jsou označené odpovědi lidí, kteří spáchali 

pojistný podvod.

Tabulka č. 7: Informace o respondentech v dotazníku

          Zdroj: Vlastní tvorba

78 Česká asociace pojišťoven [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.cap.cz/ItemP.aspx?t=0
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POHLAVÍ KRAJ KATEGORIE
žena 63 Jihomoravský Zaměstnaný
muž Praha Student

VĚK Středočeský 11 Živnostník 4
18-24 42 Ústecký Nezaměstnaný 3
25-34 Moravskoslezský 6 Rodičovská dovolená 2
35-44 10 Olomoucký 6 Mateřská dovolená 1
45 a více 7 Jihočeský 5 Osvč 1

Liberecký 3
VZDĚLÁNÍ Vysočina 3 MZDA

SŠ s maturitou Královehradecký 3 do 10 tis.Kč
Vysokoškolské Plzeňský 2 do 20 tis.Kč 18
Vyučený Zlínský 1 do 30 tis.Kč 
Základní 1 Pardubický 1 do 15  tis.Kč 8

Karlovarský 1 do 25 tis.Kč 7
nad 30 tis.Kč

24/1 42/2
30/3 20/1 40/1

7/1
34/3

53/1 45/1
37/1
2/1 9/1

6/1



Z  tohoto  vzorku  respondentů,  jak  už  jsem  zmiňoval  pouze  tři  spáchali  pojistný 

podvod, viz tabulka č. 8, kde jak z odpovědí vyplynulo byl pojistný podvod spáchán pouze v 

oblasti movitého majetku a jednalo se vždy o podvod s automobilem. Pouze jeden respondent 

řekl, že by pojistný podvod spáchal znovu. A hlavním důvodem bylo vždy obohacení.

Dále  mne  tedy  zajímaly  názory  lidí,  kteří  pojistný  názor  nespáchali.  Pouze  čtyři 

nevěděli, že pojistný podvod je trestný čin a deset si myslí, že když ho spáchají, nikomu tím 

neškodí.  Zkusil  jsem položit  otázku,  jestli  širší  veřejnost  dokáže  odhadnout,  jaká  věková 

skupina pojistný podvod páchá. Podle 64 respondentů nezáleží na věku pachatele, ale na typu 

člověka. 

Tabulka č. 8: Hodnoty pojistných podvodů v dotazníku

                                                        Zdroj: Vlastní tvorba

V  kap.  3 jsem zmiňoval  časté  přehlížení  (viz.  graf  č.  3) a  tolerování  pojistných 

podvodů. Z průzkumu však vyšel pozitivní výsledek, že většina respondentů byla toho názoru, 

že pojistný podvod je jev špatný, nesouhlasí s jeho pácháním a netolerovali by ho.

7.2  ANALÝZA STATISTICKÝCH DAT ČESKÉ ASOCIACE 

POJIŠŤOVEN

Na základě  obdržených informací  a  odkazů na  internetové  zdroje  výročních  zpráv 

České  asociace  pojišťoven,  jsem  zpracoval  tabulky  pojistných  podvodů,  které  si  vedou 
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POJISTNÝ PODVOD
ne 90
ano 3

OBLAST PP
movitého majetku 3

ZPŮSOB PP
navýšení škody 2
vymyšlená pojistná událost 1

OPAKOVANÝ PP
ne 2
ano 1

ŠKODA
do 10 tis.Kč 2
nad 100 tis.Kč 1



pojišťovny. Vlastně se jedná o jedinou podrobnější celorepublikovou statistiku. V tabulce č. 9  

jsem zpracoval data od roku 2005 do roku 2011. Pro stručnost jsem tabulku rozdělil do dvou 

částí,  v  první  jsou oblasti  odhalených pojistných podvodů a  ve druhé  pak jejich finanční 

hodnota.

Zde je vidět, že pojišťovny mají větší úspěšnost při odhalování pojistných podvodů 

než Policie ČR. Na druhou stranu, je to tak správné, protože není policie tolik zatěžovaná a 

může se věnovat “důležitější“ případům. 

Tabulka č. 9 : Statistická data pojistných podvodů ČAP

  Zdroj: Vlastní úprava79 

Nejvyšší hodnoty prokázaly pojišťovny za loňský rok vůbec poprvé v oblasti pojištění 

majetku a odpovědnosti,  kde celková výše prokázané hodnoty meziročně stoupla o 58 %. 

Tento nárůst byl do značné míry zapříčiněn odhalením několika závažných případů pojistného 

podvodu v pojištění podnikatelů, ve kterém nárokované hodnoty dosahují zpravidla vysokých 

částek. Poměrně značný nárůst hodnoty odhalených pojistných podvodů vykázaly pojišťovny 

také v pojištění osob, kde celkovému počtu 1 046 odhalených případů odpovídala prokázaná 

hodnota překračující částku 82 milionů Kč. 80

 V této statistice lze najít hodně souvislostí s životní situací v České republice. V roce 

2008  přichází  celosvětová  ekonomická  krize.  Milióny  lidí  přichází  o  práci,  stovky  firem 

krachují,  měna  ztrácí  svoji  hodnotu  a  není  jisté,  co  přinese  budoucnost.  V  tomto  roce 

zaznamenává ČAP nárůst pojistných podvodů oproti předešlému roku o 30 mil. korun. Tento 

79 Česká asociace pojišťoven [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.cap.cz
80 Česká asociace pojišťoven [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.cap.cz
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POČET POJISTNÝCH PODVODŮ HODNOTA PROKÁZANÝCH POJISTNÝCH PODVODŮ (v tis. Kč)Druh pojištění
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

17 21 28 11 15 14 4

891 967 817 595 654 559 506

Pojištění osob 943 523 690 520 253 459

Celkem

Pojištění 
vozidel 4 728 3 211 3 110 3 510 3 359 4 150 2 341 329 730 302 904 358 585 347 484 269 593 262 315 224 363

Pojištění 
přepravy 1 317 6 353 3 803 1 875 4 955 29 815 25 086

Pojištění 
majetku a 
odpovědnosti

425 569 268 517 237 868 168 375 216 617 193 944 268 679

1 046 82 461 47 213 30 672 32 919 32 803 29 918 198 043

6 682 5 142 4 478 4 806 4 548 4 976 3 310 839 077 624 987 630 928 550 653 523 968 515 992 716 171



vzrůstající trend je v podstatě až do roku 2011, kde je už rozdíl oproti roku markantní. Nárůst 

je už 300 mil. korun. Pro přehlednost jsou data zpracovaná v grafu č. 7 a grafu č. 8.

Graf č. 7: Počet pojistných podvodů odhalených pojišťovnami

                                      Zdroj: Vlastní úprava81

Graf č. 8: Hodnota pojistných podvodů odhalených pojišťovnami

                                 Zdroj: Vlastní úprava82 

81 Česká asociace pojišťoven [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.cap.cz
82 Česká asociace pojišťoven [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.cap.cz
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7.3  ANALÝZA STATISTICKÝCH DAT POLICIE ČR

Oslovil  jsme Policejní  prezidium České republiky s prosbou, jestli  je možné získat 

statistiky pojistných podvodů. Moje žádost byla  vyřízena kladně.  Dostaly se mi do rukou 

statistiky všech trestných činů, které vede PPČR83 od roku 1994. Vyselektoval jsem pouze 

data k pojistným podvodům a to za 9 let (viz. tabulka č. 9), protože do roku 2003 nejsou ve 

statistikách  započítané  ženy viz  tab.  3.  Jak  je  na první  pohled  zřejmé,  oproti  odhaleným 

případům pojišťoven je statistika odhalených případů PČR velmi rozdílná. Když vezmeme v 

úvahu, že za rok 2011 eviduje ČAP odhalené pojistné podvody za 840 mil. korun, tak PČR 

pouze za necelých 200 mil korun. 

Tabulka 9 : Statistická data pojistných podvodů PČR

Zdroj: Vlastní úprava84

Podle statistik PČR by se zdálo, že pojistných podvodů ubývá oproti statistikám ČAP, 

kde je trend opačný. Nejvíce objasněných případů má Policie ČR v roce 2003, kdy se podle 

statistiky podařilo objasnit neskutečných 93,5 procent případů. Velmi zajímavý je podíl žen 

na této trestné činnosti, kde se tyto čísla pohybují v rozmezí 10 - 20 procent všech stíhaných 

osob. Ale co je alarmující, že se prakticky nemění hodnota podílu recidivistů na pojistných 

podvodech, ta se stále pohybuje kolem 20 procent. Problematice prevence bude věnovaná celá 

kapitola.

83 Policejní prezidium České republiky
84 Statistická data Policie ČR, získané od kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíkové, vrchní komisařky
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z toho Celkem Objasněno Spácháno skutků Stíháno, vyšetřováno osob Škody
ROK Zjištěno ukončeno v prově- Doda- Reci- Mladiství Děti Reci- Mladiství  v tis. Kč

prověřování řování Počet tečně divisté 15-17 let 1-17 let Celkem divisté 15-17 let Ženy Celkem Zajištěno
2011 378 280 117 273 57 91 0 0 421 81 0 88 203
2010 354 250 128 245 75 78 1 1 456 87 1 75 0
2009 429 293 154 283 39 90 0 0 420 89 0 80 0
2008 408 319 102 303 37 89 1 1 468 96 0 70 1
2007 582 490 95 470 11 208 0 0 502 119 0 86 75
2006 496 479 20 455 11 178 0 0 580 138 0 84 40
2005 489 468 24 452 15 132 0 0 589 118 0 84 410
2004 611 591 39 576 11 163 0 0 731 155 0 126 0
2003 617 588 55 577 38 152 0 0 822 153 0 108 345

177 270
102 858
136 614
92 409
74 502
93 335
86 205

115 035
121 376



8  PROFIL PACHATELE

Touto problematikou se začali odborníci zabývat na přelomu a v první polovině 20. 

stol. V podstatě neexistuje vyhraněný profil vlastností podvodníka. Za určitých okolností se 

může dopustit pojistného podvodu i dosud bezúhonný člověk.

Předcházející  spolehlivost  a  korektnost  nevylučuje  riziko  nepoctivého  chování  do 

budoucna.  Z  množství  konkrétních   psychologických  poznatků  vybírám některá  praktická 

vodítka:

• slušní lidí podvádějí, zejména když mají vysokou potřebu úspěchu, anebo čím vyšší je 

atraktivita zvoleného cíle

• pozor na falešné mýty o profesích (i profese s vysokým morálním kreditem nejsou 

zárukou poctivého chování jejich nositelů, např. pojistného podvodu se může dopustit 

právník i vysokoškolský profesor)

• psychologické  profily  jsou  odvozeny  od  skutečně  dopadených  a  usvědčených 

pachatelů

• riziko  podvodného jednání  se  zvyšuje  tehdy,  jestliže  dochází  ke  změnám vnějších 

podmínek, které pak nahrávají podvodům85

Většina pachatelů pojistných podvodů nevykazuje speciální psychologické odlišnosti 

(poruchy osobnosti).  Samozřejmě,  že pár  jedinců může vykazovat  určitou psychologickou 

výjimečnost, ale v celkovém měřítku se jedná o normálního člověka, které denně potkáváme, 

např. v práci, ve škole na ulici apod. 

Po prostudování literatury odborníků na kriminální psychologii  bych odhadoval, že 

tito lidé pouze vidí příležitost k podvodnému jednání a využijí ji. V této množině pachatelů 

můžeme  sledovat  rozdíly  snad  jen  v  základních  lidských  vlastnostech,  jako  je 

komunikativnost, reakce na stres a různé emocionální vlastnosti. A hlavně morální zábrany. 

Pro  lepší  představu  jsem tedy citoval  názor  odborníka  na  hospodářskou kriminalitu  Doc. 

JUDr. Jana Chmelíka, PhD. „Jestliže u trestného činu podvod spočívá úspěch podvodného 

jednání v  intelektuálních schopnostech pachatele,  ve schopnosti  navazovat  kontakty,  jeho 

85 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Podvody, zpronevěry, machinace: (možnosti prevence, odhalování a ochrany před 
podvodným jednáním). Vyd. 1. Praha: Armex, 2005, s.117 - 118. ISBN 80-867-9512-8.

60



znalostech  a  výřečnosti,  schopnosti  improvizovat  a  přizpůsobit  se  situaci,  nedá  se  tato 

charakteristika  obecně  převzít  pro  pachatele  všech  výše  uvedených  pojistných  podvodů 

rozdělených  podle  předmětu  útoku  pachatele.  Obecně  lze  říci,  že  pachatel  trestného  činu 

pojistný podvod nemusí vykazovat výrazné intelektové nebo jiné schopnosti. Pachatelem zde 

může být kdokoliv, kdo má způsobilost k právním úkonům a je oprávněný uzavřít pojistnou 

smlouvu. Spáchání některých pojistných podvodů předpokládá, že pachatel musí vlastnit nebo 

mít v nájmu určitou věc, která je předmětem pojištění, uskutečnit jednání nebo provozovat 

činnost, které jsou předmětem pojištění. Například pachatelé pojistných podvodů směřujících 

proti  havarijnímu pojištěni motorových vozidel, kteří jsou nejpočetnější skupinou pachatelů 

trestných činů pojistného podvodu, jsou obvykle osoby:

• bez středoškolského vzdělání,

• nemajetní, jsou tzv. bílými koňmi,

• ve věku 20–30 let,

• bez výjimečných intelektových schopností,

kteří se nechají zlákat (za velmi malou finanční odměnu, která představuje asi 1–5 % ceny 

vozidla)  organizátory pojistných podvodů, aby si  na svoji  osobu vzali  na leasing vozidlo, 

které poté oni sami, nebo další osoby vyvezou mimo území České republiky, kde je prodají a 

nahlásí policii v zahraničí nebo v České republice jeho údajné odcizení.86

86 CHMELÍK, Jan. CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ. Sinz.cz [online]. 2006 [cit. 2012-04-
09]. Dostupné z: http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-2006-03-152-157.pdf
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9  PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Problematikou preventivních opatření se zabývá snad každá pojišťovna. Odpovědět na 

otázku, jak zabránit pojistným podvodům ale není vůbec jednoduché. Podle mého názoru to 

ani nejde. Každý kdo se rozhodne spáchat pojistný podvod, si najde možnost a způsob, jakým 

pojistný  podvod provede.  V  dnešní  době,  kdy jsme  zahlceni  moderními  technologiemi  a 

vymoženostmi,  je velmi snadné pojistný podvod provést,  tak aby byly zahlazeny všechny 

stopy, které by následně mohly vést k dopadení. 

Z  pohledu  legislativy,  kdy  přibyl  1.1.  1998  v  novele  trestního  zákona  §  250a,  je 

výchovný účinek zákona dostačující (popsáno v kap. 3.3). A tresty za pojistný podvod už byly 

mnohokrát uděleny. V této oblasti bych hlavní problém neviděl. Už prakticky není prostor pro 

udělování vyšší hranice odnětí svobody. 

Kdo by se měl zaměřit na prevenci jsou hlavně  pojišťovny. Jsou to právě ony, které 

denně  přichází  do  kontaktu  s  klienty  a  tudíž  i  “potenciálními  pachateli“.  A logicky jsou 

pojišťovny hlavním cílem pachatelů  pojistných podvodů.  Samozřejmě,  že  je  nemožné  při 

každé pojistné smlouvě klienta okamžitě varovat, že když spáchá pojistný podvod, hrozí mu 

za to  vězení.  To už je věcí morálky.  Pojišťovny by se měly snažit  vytvořit  si určitý druh 

občanského podvědomí, že jejich systém odhalování pojistných podvodů je na takové úrovni, 

že to potencionálního pachatele odradí. Bohužel se jim to podle statistik nedaří i když stále 

usilovněji pracují na svém PR.87 Stačí zadat do vyhledávače na internetu „pojistné podvody“ a 

hned se objeví dlouhá řada článků, které popisují úspěšné odhalování pojistných podvodů a 

doložené konkrétní případy. Jak je tedy možné, že pojistné podvody narůstají? Podle mého 

názoru, je to hlavně nezájmem ze strany občanů tuto skutečnost akceptovat.  Pořád pro ně 

zůstává pojišťovna institucí, která když přijde o nějaké peníze, tak se nic nestane.

Další neméně důležitou roli hrají samotní zaměstnanci.  Prevenci pojistného podvodu 

je  vhodné  zaměřit  jak  dovnitř,  tak  vně  pojišťovny.  Nejdůležitější  vnitřní  prevencí  je 

posilování pracovních vztahů, cílené vytváření loajality zaměstnanců vůči pojišťovně. Mělo 

by se  jednat  o  komplexní  přístup zejména k těm zaměstnancům,  kteří  pracují  v  likvidaci 

pojistných  událostí.  Oni  budují  s  místní  znalostí  portfolio  klientů  a  na  jejich  odborné  a 

morální kvalitě závisí výplata pojistného plnění. Jsou tedy citlivým vstupním a výstupním 

87 Public relations: „vztahy s veřejností“
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místem  do  finančního  ústavu  a  výsledek  zejména  jejich  práce  rozhoduje  o  výši  zisku. 

Všechny formy pozitivní motivace mohou výrazně ovlivnit ochotu ke korupčnímu jednání. 88

Výrazným způsobem se posunula problematika boje s pojistným podvodem. Diskuse v 

posledních  letech  přinesly  definitivní  rozhodnutí  o  potřebě  zavedení  systému  výměny 

informací o podezřelých okolnostech mezi pojišťovnami. Bylo uskutečněno výběrové řízení 

na dodavatele  systému a byla  zahájena realizace samotného záměru.  Systém sdílení  dat  o 

podezřelých okolnostech při likvidacích pojistných událostí a nestandardním chování klientů 

umožní  výměnu  informací  o  všech  podezřelých  transakcích  a  okolnostech,  které  mohou 

pojistnému podvodu nasvědčovat. Jeho spuštění je naplánováno na rok 2011 a zařadí nás mezi 

ty evropské země, které s pojistným podvodem bojují pomocí sdílených sofistikovaných a 

efektivních softwarových nástrojů.89

9.1  SYSTÉM PRO VÝMĚNU INFORMACÍ (SVIPO)

Česká asociace  pojišťoven (ČAP)  vytvořila  a  zahájila  provoz  nového systému pro 

odhalování pojistných podvodů mezi pojišťovnami. Nový nástroj má zvýšit efektivitu boje s 

praktikami podvodníků, které ukazuje i bezprecedentní počet odhalených pojistných podvodů 

v roce 2011. 

SVIPO umožňuje systémově  identifikovat pojistné události, u nichž existuje vysoká 

pravděpodobnost, že se jedná o pojistné podvody. Systém identifikuje sofistikované případy 

pojistného podvodu, které bývají zpravidla dopředu připravovány a páchány organizovanými 

skupinami pachatelů. Jde například o pokusy získat pojistné plnění za stejnou škodu u více 

pojišťoven  současně  (při  zatajení  vícenásobného  pojištění)  nebo  opakovaně  (při  zatajení 

předchozí  škody),  případy  příliš  častých  škod  subjektu  nebo  předmětu  pojištění  (např. 

vozidla),  pokud  jejich  četnost  statistickou  pravděpodobnost  nahodilosti,  nebo  případy 

opakovaného výskytu stejných subjektů v různých škodných událostech, v nichž se střídají 

jejich  role.  SVIPO tyto  podezřelé  okolnosti  identifikuje  a  automaticky  předá  informaci 

dotčeným  pojišťovnám.  Pojišťovny  podezřelé  pojistné  události  dále  prověřují  za  účelem 

potvrzení nebo vyvrácení podezření a přijetí náležitých opatření.90

88 Pojistný obzor: Časopis českého pojišťovnictví. Pardubice: Česká asociace pojišťoven, roč. 2005, č. 9. ISSN 
0032-2393.

89 Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, roč. 2011, č. 3. ISSN 0032-2393
90 Česká asociace pojišťoven. Cap.cz [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: 

http___www.cap.cz_FileFromWSS.ashx_file=http___capsrv02_DOKUMENTY_01_TZ_
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Jedná se o první verzi programu, nejsou v ní zahrnuty všechny obory pojištění. Projekt 

se připravoval od roku 2007, v roce 2011 se začal realizovat.

V této úvodní fázi systém pracuje s daty pojištění motorových vozidel, tedy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění vozidel. V další 

etapě plánují  pojišťovny využití  systému i  pro oblast  pojištění  majetku.  V současnosti  ho 

využívá 9 pojistitelů, postupem času ho budou využívat všechny pojišťovny.

Cílem SVIPO není nahradit dosud užívané systémy a metody na úrovni jednotlivých 

pojišťoven, ale umožnit  systematicky odhalovat některé typy podvodů, které jsou páchány 

„napříč  trhem“  a  v  současné  době  systematicky odhalovány nejsou.  SVIPO tedy nástroje 

pojišťoven v tomto ohledu doplní.91 

V rámci rozšíření se plánuje přidat oblast neživotního pojištění a to mezi roky 2013 až 

2014.

%u010cAP_20120314_Pojistn%u00e9+podvody2011
91 Pojistný podvod: Otázky a odpovědi - 3. díl. Cap.cz [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: 

http://astorieas.cz/novinky/815
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ZÁVĚR
Během  psaní  této  diplomové  práce  jsem  měl  možnost  setkat  se  s  celou  škálou 

pojistných podvodů. Tato problematika je velmi složitá, protože jde o individuální jev jedince 

ve společnosti,  popřípadě skupiny jedinců.  Nelze přesně určit,  kdo a kdy pojistný podvod 

spáchá, lze pouze podezřelé okolnosti při nahlášených pojistných událostech prověřovat. Jak 

jsem v předešlé kapitole popsal, byl vyvinut počítačový program (databáze), která sdílí data o 

podezřelých jevech. Tohle opatření má určitě do budoucnosti velký potenciál a záleží pouze 

na pojišťovnách, jak se do daného procesu zapojí. Je to novinka na našem pojistném trhu, 

takže jistě ještě pár let potrvá, než bude tento program dotažen k dokonalosti. 

Jak už jsem zmiňoval, hlavní roli v problematice pojistných podvodů hrají pouze a jen 

pojišťovny. Nelze do tohoto boje, dlouhodobě zapojovat policejní složky. Ty mají plnit jiné 

úkoly a nemůžou vyšetřovat, každý podezřelý případ, který jim předá pojišťovna. Policie by 

byla  zahlcena a byla by do určité míry ohrožen bezpečnost státu. Už v této době je policistů 

málo. Vezměme v potaz, že k 1. lednu roku 2009 nabyla platnost novela zákona č. 274/2008 

Sb., která zásadně změnila souvislosti s ohlašováním dopravních nehod. Touto novelou byla 

ulehčena  práce  dopravní  policii,  které  ubyly  povinnosti  dojíždět  a  zaznamenávat  každou 

menší nehodu pro následné odškodnění pro pojišťovnu. Dnes už stačí pouze vyplnit speciální 

dokument,  nechat ho podepsat druhou stranou, která se zúčastnila nehody a následně si to 

pojišťovny vyřeší  mezi  s sebou. Tohle je podle mého názoru dobré řešení, protože to byl 

naprosto neudržitelný stav. 

Tím chci  říct,  že  policie  nemůže neustále  suplovat  práci  pojišťovny.  Pojišťovna je 

podnikatelský subjekt a tak by se měla i  chovat.  Když bychom to vzali  do důsledku, pak 

každé  takové vyšetřování  platí  daňoví  poplatníci  a  to  je  nemorální.  Přeci,  když  bych  byl 

vlastníkem firmy, která například vyrábí strojní součástky a vnitřním auditem zjistil, že se mi 

každý měsíc ztrácí materiál, nebudu volat policii, aby přišla a daný problém za mě vyřešila. 

Tak by mělo být pohlíženo i na pojišťovny. Ony mají každoročně vysoké zisky a na nich by 

mělo být, kolik z nich rozdělí na prevenci a boj s pojistnými podvody. Je nepřípustné brát si 

jako  alibi,  že  policie  je  ve  vyšetřování  laxní.  Tohle  by  bylo  zajímavé  téma  na  další 

diplomovou práci. Zjistit, kolik finančních zdrojů na tuto problematiku pojišťovny ze svého 

rozpočtu vyčleňují. 
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Pojišťovny se na to ovšem dívají naprosto opačně. Mají pocit, že policie se nevěnuje 

všem případům důkladně a že šetření je zdlouhavé. Stěžují si na to, že musí policistům kauzy 

předkládat už skoro vyřešené.  To je podle mého názoru správně. Například, když si někdo 

úmyslně  poškodí  auto,  proč  by  měla  policie  vyšetřovat  a  shánět  důkazy?  Je  v  zájmu 

pojišťovny,  aby  její  detektivové  prozkoumali  všechny  okolnosti  a  opatřili  si  důkazy. 

Pojišťovna by si  pak  měla  dané podklady pro policii  zpracovat  sama.  V kapitole  7  jsem 

uváděl statistiky pojistných podvodů. Jen v roce 2011 bylo pojišťovnami odhaleno skoro 7 

tisíc těchto podvodů. Ze strany pojišťoven je naprosto naivní si myslet, že by se policie všemi 

případy zabývala. 

Cílem této práce bylo zjistit,  jaké faktory vedou ke vzniku pojistného podvodu. Po 

prostudování literatury a z výzkumu pomocí anonymního dotazníku, jsem došel k názoru, že 

hlavní  faktor  je  společenská  nálada.  Pokusil  jsem  se  kontaktovat  doc.  PhDr.  Ludmilu 

Čírtkovou, Csc., která je přední policejní psycholožkou v České republice a následně ji ve své 

práci odcitovat. Bohužel do odevzdání této diplomové práce na můj email nezareagovala. 

Pokusím se tedy formulovat svoje poznatky. Jak už jsem zmiňoval, jedná se hlavně o 

společenskou náladu, ale co si pod tímto pojmem představit. Běžný občan už je frustrovaný 

politickými a sociálními poměry, které panují v naší republice. Denně se setkáváme v médiích 

s korupcí a politickými rozhodnutími, které hlavně zasahují střední třídu, která je v každém 

státě hlavní hnací silou státní ekonomiky. Lidé mají pocit, že ten, kdo má peníze a moc, si 

může beztrestně dovolit cokoli. Pak tedy, proč mít nějaké morální zásady, když ti, kteří by 

měli  být  vzorem,  se  těmito  zásadami  neřídí.  Nelze  to  samozřejmě  vztahovat  na  každého 

člověka. Jenže v otázce pojistných podvodů tento faktor hraje zásadní roli. Je velmi důležité 

nastavit  společenské  mechanismy tak,  aby lidé  v české republice  neměli  pocit  bezmoci  a 

bezvýznamnosti. 

V mém dotazníku  jsem obdržel  velmi  zajímavý komentář  k otázce -  váš názor  na 

pojistný  podvod.  Byl  od  jednoho  nejmenovaného  pracovníka  pojišťovny.  Po  gramatické 

úpravě cituji: „Bohužel v dnešní době je to jeden ze způsobů, jak snadno přijít k penězům, 

práce je málo a český člověk si lehce poradí, bohužel. Pojistných podvodů je opravdu dost, 

pracuji v jedné velké pojišťovně a vím o čem mluvím. Podvody narůstají a to mají pojišťovny 

své detektivy.  S podvody zásadně nesouhlasím, ale na to, aby se situace změnila, byl bylo 

potřeba mnoho změn. Je špatná situace v celém našem státě, kradou politici a tak se potom na 
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jednu  stranu  nemůžeme  divit,  že  to  zkouší  i  ostatní.  A  když  to  projde,  tak  proč  v  tom 

nepokračovat  dále.  Všechno  se  stejně  odhalit  nepodaří,  bohužel.  Muselo  by  se  změnit 

povědomí celého národa, ale toho se hned tak nedočkáme, spíše bude situace ještě horší.“92 

Takže, podle mého názoru, je toto dostačující ilustrace prvního faktoru vedoucího k pojistným 

podvodům. 

Další  faktor,  bych  uvedl,  jako  pohled  společnosti  na  pojistný  podvod.  Touto 

problematikou  jsem se  zabýval  v  kap.  4.1. Velice  laxně  a  s  nezájmem vnímá  společnost 

pojistný podvod,  jako trestný  čin.  Uvedu zase  názor  nejmenovaného  respondenta z  mého 

dotazníku, cituji: „Nemám pocit, že když někdo spáchá pojistný podvod, že tím okrádá přímo 

mě, takže je to jeho risk. Může vydělat, ale myslím si, že v dnešní době se podvody často 

odhalí a proto i dost riskuje.“93 Pachatelé jsou si toho velmi dobře vědomi a tím pádem je jim 

trestná činnost ulehčena. Nejvíce pojistných podvodů, je v oblasti pojištění vozidel, kde je 

trend  malých  fingovaných  škod  zhruba  mezi  20  –  30  tis.  Kč.  Jedná  se  tedy  většinou  o 

navýšení škody při nehodě nebo dotyčný nahlásí něco, co už měl před nehodou rozbité. Takže 

tento jev se pro jeho okolí jeví, jako neškodný. Asi každý, se s něčím podobným setkal. A 

popravdě, před psaním této diplomové práce, jsem netušil, že za pojistný podvod může být až 

tak vysoká trestní sazba. Myslel, jsem si, že pojišťovna zruší s dotyčným smlouvu a bude po 

něm vymáhat zaplacenou částku. 

Podle  mého  názoru  se  cíl  práce  podařil  splnit  a  vyhodnocení  analýzy  vedlo  k 

pozitivnímu zjištění, že jsou si lidé problematiky pojistných podvodů vědomi. Když by jsme 

tedy dali dohromady oba předešlé faktory, negativní společenskou náladu k státnímu systému 

a nezájem společnosti k pojistným podvodům, otvírá se pro pachatele volný prostor k trestné 

činnosti.  Což  se  může  ve  výsledku  projevit  jako  velký  problém.  Pocit  nepostihnutí  a 

neodhalitelnosti je pak velkou motivací k “přivydělání“ si pojistným podvodem. 

Proto je velmi důležité, aby se při sjednávání pojistné smlouvy postupovalo pečlivě. 

Dále pak, aby pojišťovací makléři byli opravdu zkušení odborníci a likvidátoři škod, aby měli 

potřebné technické znalosti. Nelze například pojistit nemovitost na částku několika miliónů 

bez toho aniž by se provedl odborný posudek. Bohužel v hodně případech se tomu tak děje. 

92 Pojistné podvody: Základní údaje o provedeném průzkumu. Vyplnto.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-19]. 
Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/19708/#oo

93 Pojistné podvody: Základní údaje o provedeném průzkumu. Vyplnto.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-19]. 
Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/19708/#oo
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Neméně důležitou částí  je vnitřní  mechanismus pojišťovny,  kterým kontroluje práci svých 

zaměstnanců. Ten by měl být nastaven, tak aby nedocházelo ke sporným situacím a chybám. 

Pojišťovny by se měli  také zaměřit  více na osobní styk s klientem, a to ze dvou důvodů. 

Jedním je  klientská  péče – spokojený zákazník  nemá potřebu vymýšlet  a  páchat  pojistné 

podvody.  V druhém případě se pak zaměřit  na důsledné prověření  klienta,  při  sjednávání 

pojistné smlouvy,  např.  v  případech kdy se jedná o zdravotní  pojištění.  Na závěr  je tedy 

důležité  připomenout,  že  v  oblasti  pojistných  podvodů  se  vždy jedná  o  selhání  lidského 

faktoru.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČAP – Česká asociace pojišťoven

STEM – středisko empirických výzkumů

ČR – Česká republika

ČP – Česká pojišťovna

atd. – a tak dále

apod. – a podobně

tzv. – tak zvaný

tzn. – to znamená

resp. – respektive
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1

Anonymní internetový průzkum pojistných podvodů.

1. Pohlaví:

Muž Žena

2. Věk:

Kladné číslo

3. Kraj v kterém bydlíte:

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Vysočina, Moravskoslezský, Ústecký, 

Olomoucký, Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Karlovarský, Liberecký, Praha

4. Dosažené vzdělání:

Zaměstnaný, Nezaměstnaný, Student, Živnostník, Jiná odpověď

5. Jste:

Zaměstnaný, Nezaměstnaný, Student, Živnostník, Jiná odpověď

6. Váš hrubý měsíční příjem:

do 10 000, do 15 000, do 20 000, do 25 000, do 30 000, nad 30 000

7. Spáchal jste někdy pojistný podvod?

Ano Ne

8.  Co Vás k tomu vedlo?

9. Pojistný podvod se týkal?
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Nemovitého majetku, Movitého majetku, Úrazového pojištění, Jiná odpověď

10. Jakým způsobem byl pojistný podvod spáchán?

Navýšením hodnoty škody, Vymyšlená pojistná událost, Jiná odpověď

11. Spáchal jste pojistný podvod opakovaně?

Ano Ne

12. Plánujete pojistný podvod i v budoucnu?

Ano Ne

13. Jakou škodu jste pojišťovně způsobil?

do 1000, do 10 000, do 100 000, do 1 000 000, nad 1 000 000

14. Myslíte si, že když spácháte pojistný podvod, že o nic nejde?

Ano Ne

15. Víte, že je pojistný podvod trestný čin?

Ano Ne

16. Jaká věková skupina myslíte, že pojistné podvody páchá?

17. Váš názor na pojistný podvod:
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PŘÍLOHA 2
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