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Abstrakt  

Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je 

rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou 

podvodu jako takového, jeho klasifikací, profilem pachatele a vůbec důvodem páchání 

takovéhoto podvodu. V následující části je popsána detekce pojistného podvodu a následný 

postup při vyšetřování podvodného jednání. Cílem praktické části diplomové práce je analýza 

pojistných podvodů a dotazníkové šetření. Následně budou popsána preventivní opatření 

pojistných podvodů a v závěru bude seznámeno s konkrétními případy pojistného podvodu. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with problems of insurance frauds in the Czech Republic. The thesis 

is decided into the several separate parts. The teoretical part describes characteristics of  

insuracne fraud itselfs, its classification, profile of fraud perpetor and reason of committing 

instance fraud at all. The next part describes detection of insurance fraud and the subsecvent 

procedure in investigating insurance fraud. The goal of practical part of diploma thesis is 

analysis of insurance fraud and questionnaire survey. There will be describe the prevetion of 

insurance fraud and in the end, there will be several specific cases of insurance fraud . 
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ÚVOD 

Pojistný podvod jako jev posledního desetiletí se v naší společnosti značně rozrůstá. 

V současné době, kdy se ekonomika vzpamatovává z krize je pojistný podvod příjemným 

prostředkem pro vlastní obohacení obyvatel. Obliba pojistných podvodů je dána také mírou 

odhalitelnosti, jež dosahuje nevalných hodnot. 

Pojišťovny zpracovávající bilanci pojistných podvodů ke konci roku, každoročně hovoří o 

nárůstu pojistných podvodů ale i výše škod. Záměrem diplomové práce bude také objasnění 

preventivních opatření a nových postupů, které pojišťovny vytváří v boji s tímto rostoucím 

neduhem. 

Cílem diplomové práce je popsání pojistného podvodu jako takového, objasnění důvodů 

páchání pojistných podvodů, seznámení s charakteristikami podvodného jednání a postupem 

vyšetřování pojistného podvodu. Dílčí složkou teoretické části je i popsání různých typů 

spolupachatelů či jednání, které napomáhá podvodnému jednání. 

Následně budou provedeny analýzy pojistných podvodů z dostupných databází. Východiskem 

práce bude především databáze České asociace pojišťoven a Policie České republiky. 

V diplomové práci budou stanoveny hypotézy, které analýza buď potvrdí či vyvrátí. 

Následuje dotazníkové šetření obyvatel, které objasní informovanost o pojistných podvodech 

a sklon páchat pojistné podvody. Závěrem práce budou praktické příklady podvodného 

jednání a preventivní opatření proti boji s pojistnými podvody. 

Pevně věřím, že diplomová práce poslouží nejen široké veřejnosti k pochopení problematiky 

pojistných podvodů, ale i odbornému publiku.  
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1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POJISTNÉHO 

PODVODU 

 

Základní myšlenka pojištění spočívá v přípravě na možné riziko a ochraně proti způsobeným 

škodám. Lidé mají obavu o svůj majetek, život i pohodlí a proto si chtějí zajistit, že budou 

tyto statky v případě neštěstí zaměněny alespoň za peněžní prostředky vyplacené pojišťovnou. 

Chtějí se zaopatřit proti negativnímu dopadu škodné události a uchovat si základní pocit 

bezpečí. Zneužití vzájemné důvěry mezi institucí pojišťovny a pojištěným (případně třetí 

osobou) vede k pojistným podvodům. 

Pojistný podvod se v České republice nejvíce rozvinul po pádu komunismu v 90. letech. 

Uvolněná atmosféra vedla k tomu, že se lidé přestali obávat velkých autorit a institucí. Multi-

polární rozdělení světa mělo také negativní vliv na zvýšení kriminality celkově, jakožto i na 

oblast pojistných podvodů. Policie České republiky nebyla připravená na nové typy 

kriminality, páchání trestné činnosti organizovanými skupinami v době komunismu bylo 

téměř minimální. 

Lidé se stále více orientují na konzumní způsob života a snadnější získávání finančních 

prostředků. Ekonomická krize a vysoká nezaměstnanost přiměla obyvatele České republiky 

stále více páchat pojistné podvody. V očích pachatelů je tento podvod páchaný na instituci 

pojišťovny chápán jako „ anonymní podvod“. Instituce nepředstavuje konkrétní osobu, 

jednodušeji se omluví podvod, který fakticky vlastně nikomu neublíží. Pachatelé se necítí být 

vinnými, pojistné podvody jsou lidmi chápány jako neškodné. Myslí si, že v případě odhalení 

takovéhoto chování pouze nedojde k vyplacení pojistného plnění. Povědomí o pojistném 

podvodu jako trestném činu, kdy hrozí v závažných případech odnětí svobody až na deset let, 

je mizivé.  

1.1 PROBLEMATIKA A TEORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 

Pojišťovnictví vzniklo jako určitá potřeba pomoci proti důsledkům nahodilých událostí, 

smyslem je rozdělit toto riziko a škody s ním spojené mezi více účastníků, kteří by pro tento 

účel byli smluvně vázaní. Tento právně-ekonomický vztah, v němž mají oba účastníci rovné 
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postavení a zároveň souhlasí s určitými právy a povinnostmi vychází z pojistné smlouvy, 

která je upravena v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě1. 

Potřeba pojištění má za  poslední roky rostoucí tendenci, patří k významným instrumentům 

při řešení nepříznivých dopadů nahodilostí. Význam pojištění lze spatřovat v následujících 

oblastech: 

• prostředek stabilizace ekonomické úrovně subjektů (jednotlivých i 

podnikatelských subjektů, zprostředkovaně potom i státu), 

• ovlivňování fungování tržní ekonomiky zásluhou krytí ztrát v případě realizace 

nahodilých událostí z pojistných plnění, 

• uplatnění odpovědnosti ekonomických subjektů za svoji finanční stabilitu i 

sociální situaci, 

• makroekonomický význam komerčního pojištění v souvislosti s tvorbou 

a investováním technických rezerv pojišťoven 
2
. 

Pojišťovnictví je úzce spjato s finančním odvětvím ekonomiky, kde má za úkol vyrovnat se 

s následky neočekávaných událostí. Na druhé straně se ale především komerční pojišťovnictví 

snaží nabídnout své pojistné produkty. 

Princip pojištění je spjat s vytvářením a přerozdělováním tzv. kolektivní rezervy, kterou 

vytvářejí všichni účastníci pojištění. Výše příspěvků členů rizikového kolektivu je závislá na 

velikosti rizika- tento princip se označuje ekvivalence v pojištění. Není příliš důležitá velikost 

jednotlivých příspěvků od zúčastněných, ale celkově vytvořená částka v kolektivní rezervě. 

V případě nahodilé události, se škoda vyplácí právě z této kolektivní rezervy členům 

rizikového kolektivu3. 

1.2 RIZIKO V RÁMCI POJISTNÉ TEORIE 

Je nutné chápat, že jakási nahodilost je velmi úzce spojena s pojišťovnictvím. Nahodilé 

události mohou mít pro společnost jako takovou nejen negativní důsledky ale i pozitivní. 

                                                 

1
Zákon č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů 

2 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, 2005,  s. 1. 

3 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, 2005,  s. 32. 
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Pojišťovnictví se ale zabývá právě negativními důsledky nahodilých událostí a to jak 

přírodními vlivy, tak i lidským elementem. Nebezpečí ohrožuje jistotu jednotlivce, jevy mají 

nejednoznačný výsledek- hovoří se o nejistotě subjektu4. 

Pojem riziko má mnoho definicí, jednou z tradičních je určitá pravděpodobnost k možnosti 

vzniku ztráty či nezdaru. S rizikem je spjat dvěma vymezenými pojmy: 

a) pojem neurčitého výsledku, výsledek je nejistý, má dvě varianty řešení a to zisk 

či ztráta 

b) alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí. 

Subjekt doufá, že nepříznivá situace nenastane a právě pravděpodobnost, že se jeho doufání 

neuskuteční, vytváří riziko5. 

Z hlediska charakteristiky pojištění a pojišťovnictví je důležité vymezit pojem riziko, ukázat 

na možné dopady rizika, specifikovat oblasti rizika, která jsou předmětem pojišťování. 

V oblasti pojišťovnictví lze riziko kvantifikovat, lze ho měřit pomocí pravděpodobnosti, která 

se vypočítá na základě předešlého vývoje. 

Riziko lze definovat z různých úhlů pohledu: 

• čisté riziko (vzniká ztráta či žádná ztráta), 

•  spekulativní riziko (vzniká ztráta či zisk), 

 

• subjektivní (na základě konání lidí, např. neopatrnost), 

• objektivní (na základě skutečností, např. blesk), 

 

• riziko přírodní, 

• vyvolané lidským faktorem 

o rizika technická, 

                                                 

4 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, 2005,  s. 14. 

5 RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: studijní text pro kombinovanou formu studia., 2007, s. 

47. 
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o rizika vyvolaná lidmi. 

Realizace rizika, která ohrožuje ekonomický subjekt, vede ke vzniku škody, která může mít 

různou povahu: 

• materiální škody, jenž mají dopad v oblasti: 

o věcné škody, 

o finanční škody, 

• nemateriální škody. 

Subjekty se snaží riziku a možným důsledkům vyvarovat, podmínkou je především uvědomit 

si reálnou existenci rizika a včasné rozpoznání. Obecně existují určité metody pro vyvarování 

se riziku a to: odvrácení rizika (např. rozptyl rizika pomocí rozdělení majetku na více druhů 

investic), zmenšení realizace rizika pomocí preventivních opatření (např. alarmy, požární 

ochrana)6. 

 

1.3 KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ 

Pojišťovny nabízejí širokou škálu pojištění, které se dělí dle různých kategorií. Z hlediska 

právního rozčlenění se pojištění dělí na pojištěné dobrovolné a pojištění povinné. 

1.3.1 Klasifikace pojištění dle formy vzniku pojištění 

Pojištěné smluvní- dobrovolné 

Pojistný vztah vzniká na základě dobrovolné vůle subjektu uchránit se před škodou. Pojistný 

vztah mezi pojišťovnou a pojištěným vzniká uzavřením pojistné smlouvy, kdy pro pojištěného 

vzniká: 

• povinnost platit pojistné v dohodnutých splátkách,  

• povinnost oznámit pojišťovně důležité skutečnosti, které mají vliv na průběh 

pojištění a jeho správu,  

• právo na pojistné plnění v případě pojistné události, kterou ve stanoveném 

termínu ohlásí pojišťovně 

                                                 

6 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, 2005, s. 18. 
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Pro komerční pojišťovnu (pojistitele) vzniká: 

• právo na pojistné 

• povinnost pojištění spravovat a poskytnout pojistné plnění (resp. pojistnou 

náhradu) v případě vzniku pojistné událost
7
. 

Toto dobrovolné pojištění patří k nejstarším způsobům pojištění, kdy je respektována 

svobodná vůle a rovné postavení účastníků. S dobrovolností souvisí i přizpůsobení ve vztahu 

ke škodnému průběhu jako je bonus či malus. 

Pojištěné smluvní- povinné 

Pojištění smluvní povinné je dáno právním předpisem, kde nařizuje občanům či 

hospodářským subjektům sjednat s pojišťovnou pojistnou smlouvu při výkonu určité činnosti. 

Většinou se jedná o pojištěné ve smyslu odpovědnosti za škodu např.myslivecká činnost, 

činnost lékařů, auditorů atd. Rozdíl oproti zákonnému pojištění spočívá v pružnosti, dává na 

výběr pojistitele či umožňuje využití bonusu, malusu. 

Pojištění zákonné 

Zákonné pojištění vzniká na základě právního předpisu, pojistná smlouva se tedy neuzavírá. 

Právní předpis přesně definuje pojišťovnu, pojistné podmínky, výši pojistného atd. Pojištění 

je platné i při neuhrazení výše pojistného, je však překročen zákon, z čehož jsou vyvozeny 

důsledky. 

 

1.3.2 Klasifikace pojištění dle způsobu tvorby rezerv 

Pojištění dle způsobu tvorby rezerv klasifikujeme: 

Neživotní  rizikové pojištění 

Jedná se o pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, léčebných výloh aj. Pojistitel 

neví, zda pojistná událost vznikne či nevznikne, jestli bude poskytovat pojistné plnění. 

Rezerva se stanoví dle rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistné události a dle rozlohy škod. 

                                                 

7 MARTINIČOVÁ, Dana.: Pojišťovnictví, 2006, s. 24. 
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Životní rezervotvorné pojištění 

Jde o události, které v budoucnosti jistě vzniknou. Pojistné plnění se vyplatí buď při dosažení 

konce pojistného období či úmrtí osoby. Vytváří se zde rezerva na pojistnou událost. 

 

1.3.3 Klasifikace pojištění dle předmětu pojištění 

Pojištění dle předmětu pojištění dělíme: 

Pojištění majetku 

Pojištění majetku se uzavírá pro případ ztráty, zničení odcizení, poškození. 

Pojištění osob 

Pojištění osob se sjednává pro případ smrti tělesného postižení, dožití se nebo pro případ jiné 

pojistné události týkající se osoby samotné. 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na věci, životě, zdraví či majetku. 

 

1.4 POJISTNÝ PODVOD 

Pojistný podvod jako trestný čin je zakotven v mnoha zákonech a ustanoveních a 

jejich pozdějších znění. Mezi nejvýznamnější patří: 

• Zákon č. 40/ 2008 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 28/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech 

pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 631/200 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 
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• Zákon č. 168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.4.1 Pojistný podvod z hlediska trestního zákoníku 

 

Pojistný podvod je trestný čin, který upravuje zákon č.40 /2009 Sb. v § 210, kde zákon hovoří 

o tom, že pojistný podvod spáchá ta osoba, která uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje nebo podstatné údaje zamlčí. A to v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné 

smlouvy (§210, 1a), s likvidací pojistné události (§210,1b) nebo při uplatnění práva na plnění 

z pojištění nebo jiné obdobné plnění. V takovémto případě je možné osobu potrestat odnětím 

svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty. 

Osoba, která předstírá škodnou událost, která je spojena s pojistným plněním a chce obohatit 

sebe či jinou osobu, bude také potrestána. I pouhá příprava pojistného podvodu je trestná. 

Pachateli, který během posledních třech let byl již potrestán či odsouzen za takovouto 

podvodnou činnost, hrozí odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let. V případě větší škody je 

možné pachatele odsoudit i na pět let. 

V případě, kdy je pojistný podvod páchán organizovanou skupinou, osobou, jenž má hájit 

zájmy poškozeného a v případě, že pojistným podvodem vznikla značná škoda, může být 

pachatel potrestán odnětím svobody od dvou do osmi let. 

Osoba, jež způsobí škodu velkého rozsahu nebo spáchá trestný čin v úmyslu umožnit nebo 

usnadnit spáchání trestního činu vlastizrady, teroristického útoku nebo teroru může být 

potrestána odnětím svobody na pět až deset let8. 

1.4.2 Pojistný podvod z hlediska zákonu o pojišťovnictví 

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví obsahuje určité pasáže, které pomáhají odkrývat 

podvodné jednání účastníků pojišťovnictví. Při prostudování §39 Mlčenlivost je zřejmé, že 

odstavec (13) a (14) se zabývá vzájemným sdělováním informací mezi pojišťovnami, což je 

pro odhalování, šetření a dokazování pojistných podvodů velice důležité. 

                                                 

8 Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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,,(13) Pojišťovny se mohou vzájemně informovat o skutečnostech týkajících se pojištění 

fyzických a právnických osob v případě 

a) uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, nebo zamlčení podstatných údajů při 

sjednávání pojištění, 

b) osoby, která není pojišťovnou ani za) šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny 

plnit, 

c) zániku pojištění z důvodů nezaplacení pojistného, a to i prostřednictvím právnické osoby, 

která není pojišťovnou ani zajišťovnou. Majetkový podíl či vklad v této právnické osobě 

mohou mít pouze pojišťovny. 

(14) Pojišťovna je povinna k získaným údajům jiné pojišťovny přistupovat tak, jako by šlo o 

údaje z její vlastní činnosti“9 . 

1.4.3 Pojistný podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti 

Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu neboli také „ zákon proti praní špinavých peněz“ nahrazuje zákon 

61/1996 Sb., který vychází z AML ( Anti-Money Laundering) směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 

,,§ 3  odst. (1) Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání 

sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné 

činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; 

uvedené jednání spočívá například 

a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho 

utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání 

takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, 

b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání 

s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z 

trestné činnosti, 

                                                 

9 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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c) v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné 

činnosti, nebo 

d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod 

písmeny a), b) nebo c)“10. 

Zákon dále definuje, jaké jednání mezi dvěma subjekty mohou nasvědčovat podvodnému 

jednání legalizace výnosů z trestné činnosti. 

„§ 6 Podezřelý obchod (1) Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod 

uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné 

činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, 

anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, a to pokud například 

a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech, 

b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně 

více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé, 

c) počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské 

činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, 

d) klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, 

e) prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho 

podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, 

f) účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen, 

g) klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření 

totožnosti skutečného majitele, 

h) klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec 

neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo 

                                                 

10 Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 

ve znění pozdějších předpisů 
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i) povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi. 

(2) Podezřelým je obchod vždy, pokud 

a) klientem nebo skutečným majitelem je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje 

mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17), 

b) předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika 

uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17), nebo 

c) klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou 

jedná“11. 

Zákon dále ukládá povinnost identifikovat účastníka obchodu v případě, že transakce 

přesahuje 1000 €. Instituce musí identifikovat účastníka vždy, když: se jedná o podezřelý 

obchod, vzniká obchodní vztah a v dalších případech, které zákon vymezuje v § 7, z. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. 

V souvislosti s pojišťovnictvím se mohou legalizovat výnosy z trestné činnosti. Jedním 

z nejčastějších je legalizace výnosů pomocí životního pojištění, kde může klient jednostranně 

uhrazovat pojistné nad rámec plateb jednorázového nebo běžně placeného pojistného. Např. 

Klient si uzavře životní pojištění se spořící složkou, kdy v průběhu pojistného období vkládá 

libovolně finanční prostředky, které se mu spoří a zároveň zhodnocují. V případě, že by tato 

aktivita nebyla sledována, může dojít k oné legalizaci výnosů z trestné činnosti neboli „praní 

špinavých peněz“. 

 

 

 

                                                 

11
 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
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1.4.4 Pojistný podvod z hlediska „nového“ občanského zákoníku 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který upravuje mnoho jiných zákonů, zasahuje i do oblasti 

pojištění. Jeho rozsahem se jedná o revoluci z hlediska historie práva. Nová právní úprava 

klade důraz na spravedlnost, svobodu a především zdravý rozum každého z nás. 

Nový zákoník upravuje mimo jiné i pojistné smlouvy s tím, že stávající zákon č. 37/2004 Sb., 

o pojistné smlouvě, se nabytím účinnosti nového ruší.  

Zákoník se snaží především ochránit spotřebitele a lépe definovat vzájemné vztahy, práva a 

povinnosti. Největší změny se týkají například oblasti úrazového pojištění, kde při výplatě 

pojistného plnění se již pojišťovny nemusí řídit bodovými tabulkami Ministerstva 

zdravotnictví, ale je směrodatná újma každého pojištěného, a to jak majetková tak 

nemajetková. Náhrada škody v takovýchto případech vzniká velmi individuálně. Nově mají 

nárok na náhradu újmy i osoby úzce spjaté s poškozeným, kterým vznikla pojistnou událostí 

duševní újma. A zde je prostor pro případné pojistné podvody, kdy lékař může napsat 

zkreslenou posudkovou zprávu či pojištěný může nadhodnotit svou duševní újmu, ušlou mzdu 

atd. 

Další oblastí, kterou nový zákoník zasáhl, je oblast životního pojištění. Pojištění pro případ 

vlastní smrti poněkud obchází dědické právo. Nově lze „obmyšleného“ určit neodvolatelně, 

pojistné plnění mu bude vyplaceno i přes nároky zákonných dědiců. A to může mít za 

následek organizovaný trestný čin pojistný podvod, kdy se obmyšlený může podílet na 

pojistné události, tedy smrti pojištěného 12. 

 

 

                                                 

12 HOLEŠ, Stanislav. Nový občanský zákoník a pojištění: Zdraví podraží. In: Penize.cz [online]. [cit. 2014-05-

22]. Dostupné z: http://www.penize.cz/pojisteni/275352-novy-obcansky-zakonik-a-pojisteni-zdravi-podrazi 
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2  DŮVODY PÁCHÁNÍ POJISTNÝCH PODVODŮ 

Motivace páchat pojistný podvod vychází z osobnosti jako takové.  Do rozhodování o 

spáchání trestného činu zasahují různá hlediska osobnosti, jako je struktura osobnosti, vývoj 

osobnosti, dynamika osobnosti atd. Kriminální osobnost zahrnuje souhrn takových vlastností, 

které vedou ke kriminálnímu jednání.  V souvislosti s osobností pachatele kriminologická 

psychologie hledá odpovědi na dvě základní otázky a to: jak jedinec dospívá k tomu, že je 

připraven páchat kriminální činnost a zda se jedinec nevyznačuje odchylujícími se 

psychickými vlastnostmi oproti osobám, které kriminální činnost nepáchají. Naproti tomu, 

mimo psychologických důvodů existují i důvody ekonomické pro páchání pojistných 

podvodů, které vedou jedince ke kriminální činnosti. 

„ Pojem motivace označuje vnitřní duševní proces, který vzbuzuje určité chování, udržuje ho 

v chodu a zaměřuje ho na konkrétní cíl“13. 

V zásadě se snažíme nalézt odpověď na otázky, proč pachatel spáchal trestný čin, jaké 

pohnutky ho k podvodnému jednání vedly. Každá pohnutka se v podstatě může stát 

potenciálně kriminogenní. Je už na jedinci samotném, zda se trestnému jednání poddá či 

nikoliv. 

 

2.1.1 Psychologické důvody 

Jak již bylo popsáno výše, kriminalistická psychologie hovoří o dvou základních otázkách, na 

které hledá odpovědi. Prvním přístupem k řešení otázky zaměřující se na popis a pochopení 

duševních procesů je procesuální neboli dynamický přístup. 

Mezi znaky kriminálního jednání patří sklon k subjektivizaci morálních a právních norem, 

dispozice k bezprostřednímu uspokojování potřeb a různé motivační pochody jako je 

například impulzivita, schopnost bagatelizace kriminálního jednání, sociální necitlivost, 

egocentričnost, defekt charakteru, odmítání spáchání trestného činu. 

                                                 

13
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a František ČERVINKA. Forenzní psychologie: Psychologie pro soudce, advokáty, 

stát.zástupce, vyšetřovatele, policisty a pro všechny, kteří se v souvislosti s trestným činem dostanou do 

kontaktu s policií a soudy, 1994,  s. 164. 



14 

Druhým přístupem k pochopení psychologických důvodů páchání trestných činů je 

strukturální přístup. Tento přístup hovoří o typologii pachatele kriminálního jednání, který má 

určité vlastnosti, které jej vedou k páchání trestných činů oproti osobám, jež nepáchají 

kriminální činnost. Tato otázka odlišnosti již delší dobu vyvolává diskuze zda-li opravdu 

existují typové vlastnosti, kterými by se pachatel kriminální činnosti lišil od osob 

beztrestných.   

V 19. století se lékař Lombroso rozhodl prozkoumat biologické vlastnosti 25 000 osob 

usvědčených z trestných činů v Itálii. Podle jeho průzkumu byl vytvořen typický zločinec, 

který měl dané psychické vlastnosti a biologické parametry. Lombroso tvrdil, že zločinnost je 

dědičná, přičemž se opíral i o Darwinovu teorii. Lombrosova teorie měla svého času velký 

počet zastánců, autor ovšem pozapomněl porovnat své výsledky s italskou populací, která 

trestné činy nepáchá a jeho studie tedy nebyla objektivní.  V posledních letech se také 

rozvinula teorie tzv. labellingu. Sociolog Anthony Giddens hovoří o tom, že deviace je takové 

chování, které nedodržuje stanovené normy, či soustavy norem, jenž většina populace 

dodržuje. Hovoří také o tom, že v dnešní době nejde jednoznačně určit jaké chování je 

deviantní či nikoliv. Existují případy, kdy zdánlivě nepochopitelné jednání má logické jádro, 

tudíž lze kategorizovat jako normální14. 

Nelze říci, že osoby s nižší inteligencí či osoby s nižší empatií by měly mítvětší sklon ke 

kriminalitě, jak to tvrdil například Lombroso. V současné době se nepodařilo zjistit vlastnosti, 

které by obecně vedly ke kriminálnímu jednání a pouze prohloubení znalostí vědy a genetiky 

může do budoucna přispět k objasnění tohoto problému. 

Čírtková15 v knize Forenzní psychologie rozděluje pachatele dle osobnosti člověka do 5 

skupin. Prvním typem je socializovaná osoba, která by se dala kategorizovat jako osoba 

normální. Její životní dráha se vyvíjela standardním způsobem, nevybočuje z norem. 

Spáchaný trestný čin má jasně pochopitelné pohnutky, reakce na něj odpovídají obvyklým 

představám. Kontakt s takovouto osobou lze snadno navázat a jednání probíhá bez větších 

obtíží.  

                                                 

14 GIDDENS, Anthony a Philip W SUTTON. Sociologie, 2013, s.185.  

15 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a František ČERVINKA. Forenzní psychologie: Psychologie pro soudce, advokáty, 

stát.zástupce, vyšetřovatele, policisty a pro všechny, kteří se v souvislosti s trestným činem dostanou do 

kontaktu s policií a soudy, 1994, s. 164. 
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Osoba neurotická je druhým typem pachatele. Psychické rysy takovéto osoby jsou více či 

méně neurotické poruchy jako je např.: hysterie, úzkost, depresivní chování. Tyto poruchy se 

promítají i do páchání trestného činu. Neurotický pachatel je převážně osoba mladistvá, 

pocházející ze střední třídy, trestný čin je namířen proti rodině z důvodu neuspokojení či 

přehlížení rodičů atd. Osoba neurotická je emocionálně labilní a motivy trestných činů jsou ve 

větší míře z důvodu potřeby uznání nebo z pocitu viny. Jednání s neurotickou osobou je 

komplikovanější, jeho svědomí má zřejmé trhliny, díky kterým se za svůj trestný čin necítí 

vinnými. 

Psychopatický typ osobnosti má výrazně odlišné a nápadné způsoby chování. Psychopatie je 

označována jako trvalá odchylka od normálního stavu. Laické okolí takovéto osobnosti často 

snadno rozpozná, označuje je jako podivíny. V kriminální populaci zastávají velké procento 

především psychopati. Je ovšem nutno podotknout, že nelze obecně kategorizovat psychopata 

jako kriminální osobu. Psychopatické osoby mohou postrádat agresivitu či impulzivitu, 

svědomí mají utvořené a je nutné přikládat důraz i citovým vazbám a chování na základě 

zkušenosti. Jednání s takovýmito osobnosti je obtížné při běžné situaci, natož tak při situaci 

výjimečné. Selhání komunikace nastává i z důvodu utkvělé neviny. 

Mentálně nedostatečný typ osobnosti se charakterizuje nízkou inteligencí. Tato osoba se často 

dopouští násilných trestných činů, sexuálních útoků. Rozpoznání osobnosti bývá snadné kvůli 

nízkému rozumovému vybavení a snadné ovlivnitelnosti například při přejímání názorů. 

Psychotický typ osoby se rozumí osoba, jež trpí těžkým duševním onemocněním. Motivace je 

nápadně přímočará a zvrácená. Činy jsou pro normálního člověka nepochopené. V takovémto 

případě přichází na řadu odborná psychologie, osoba bývá zbavena viny na základě 

nepříčetnosti16. 

2.1.2 Ekonomicko-politické důvody 

Mezi ekonomické důvody páchání pojistných podvodů patří jistě vlastní obohacení pachatele 

na úkor pojišťovny. Vliv má dozajista i míra nezaměstnanosti, která se v roce 2013 pohybuje 

kolem 7 %. Růst pojišťoven a vznik nových pojišťovacích subjektů vede k nárůstu počtu 

zaměstnanců a tím i k větším možnostem vnitřních pojistných podvodů. Vznik nových 

                                                 

16 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a František ČERVINKA. Forenzní psychologie: Psychologie pro soudce, advokáty, 

stát.zástupce, vyšetřovatele, policisty a pro všechny, kteří se v souvislosti s trestným činem dostanou do 

kontaktu s policií a soudy, 1994, s. 183. 
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distribučních kanálů, jako je hlášení škodné události pomocí internetového formuláře, dává 

možnost pachatelům upravit údaje při vkládání informací do systému pojišťovny. Vliv na 

pojistné podvody má i ekonomická krize, která byť vznikla v USA, pomohla odkrýt problémy 

v Evropě a s jejími důsledky se celá populace potýká dosud. Fenoménem posledních let je 

v České republice i vysoká míra zadluženosti, ze které se lidé často nedokážou bez odborné 

pomoci vymanit a pomocí pojistných podvodů se chtějí alespoň krátkodobě uchránit od 

nesplácení půjček17. Dalšími důvody mohou být právní či justiční systém, který nepružně 

reaguje na změny ve společnosti. Příkladem může být privatizace státního majetku po roce 

1989, kdy nebyla dostatečně zajištěna kontrola celého procesu. Zároveň v České republice 

existuje jakási nedůvěru vůči právnímu systému zakořeněná ještě z dob totalitního režimu18. 

                                                 

17 PRČÍKOVÁ, J. Vývoj zadluženosti domácností v ČR a v EU a možné dopady na subjekty finančního trhu, 

2012. s. 41. 

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

podvodným jednáním), s. 37. 
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3  CHARAKTERISTIKA PODVODNÉHO JEDNÁNÍ 

Existují dvě skupiny pachatelů, kteří páchají podvodné jednání proti organizaci či 

organizacím. První velkou skupinu tvoří podvodná jednání vnější, ty koná pachatel z venku, 

jedná se o pachatele externího. Druhou skupinu představují podvodná jednání vnitřní, která 

páchají pachatelé uvnitř organizace, většinou se jedná o zaměstnance pojišťovny. 

3.1 VNITŘNÍ PODVODNÉ JEDNÁNÍ 

Vnitřní podvodné jednání se často také nazývá interní kriminalita či zaměstnanecký podvod. 

Je charakteristické zneužitím postavení zaměstnance uvnitř pojišťovny. Pachatelé jsou často 

zaměstnanci pojišťovny a to buď současní, nebo již bývalí, soukromé organizace, které mají 

dostatečné znalosti o dané problematice, případně mají přístup k citlivým informacím a 

datům. 

Oproti vnějšímu pojistnému jednání pachatel pojistných podvodů páchá trestný čin zneužitím 

jemu svěřených citlivých informací. Pachatel je většinou pouze jeden, málokdy se jedná o 

organizovanou skupinu. Osoba páchající trestný čin většinou páchá vnitřní podvodné jednání 

dlouhodobě, hledá skuliny ve vnitropodnikových procesech, které velmi dobře zná. Tím, že se 

podvodné jednání odehrává dlouhodobě, finanční ztráta pojišťovny se často objevuje 

v menším finančním množství, které ale díky opakovatelnosti dosahuje velkých rozměrů. 

Odhalení takovéhoto trestného činu je ve většině případů odkryto náhodně. Dokazování bývá 

velice složité, důkazy proti pachateli těžko dosažitelné. Pachatel mívá vymyšlený příběh, 

kterým dokáže vysvětlit případné nesrovnalosti. Při zjištění podvodného jednání se zpravidla 

nejdříve vyšetřuje v organizaci samotné, po nalezení konkrétního viníka organizace přivolá 

orgány činné v trestním řízení. 

Velká většina podvodných jednání skončí mimo soudní jednání, organizace nemá zájem o 

medializování soudního procesu. Důvodem může být poškození dobrého jména společnosti, 

prozrazení podrobností podvodného jednání a odhalení postupu podvodného jednání, který by 

bylo případně možné zopakovat. Organizace se snaží utajit podvodná jednání tím více, čím 

výše je postavena podvádějící osoba. Mimosoudní jednání s náhradou škody je nejčastější 

rozřešení pojistných podvodů uvnitř firmy. Toho si jsou vědomi i zaměstnanci pojišťovny, 

kterým tato politika nepřispívá k prevenci kriminality. K podvodnému jednání přispívají i 

špatné mezilidské vztahy na pracovišti, chybějící etický kodex.  
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Důležitým aspektem při páchání vnitřního podvodného jednání je využití výpočetní 

technologie. V současné době je počítačově gramotný i velice mladý člověk. Povědomí o 

technologiích mají od 90. let 20. století i žáci základních škol. Zároveň pro starší generaci 

existuje velké množství kurzů zaměřených na znalosti PC a jednotlivých programů. Vnitřního 

podvodného jednání se tak dopouštějí inteligentní jedinci, u nichž je znalost práce na počítači 

a manipulace s jinými technologiemi na velmi dobré úrovni19. 

Existují určité signály, díky kterým je možné rozpoznat pachatele vnitřního podvodného 

jednání. Mezi ně mimo jiné patří:  

• překročení pracovní doby na pracovišti, 

• dokumenty se kterými pachatel pracuje, obsahují znaky přeměny či mazání, 

• odmítá pomoc druhých osob, 

• odpírá si dlouhodobější dovolenou či ji jinak sabotuje, 

• nedodržuje stanovaná pravidla, nahrazuje je svými vlastními, 

• žije nad rámec svých regulérních příjmů 20. 

3.2 VNĚJŠÍ PODVODNÉ JEDNÁNÍ 

„Vnější podvodná jednání představují nežádoucí působení osob na organizaci zvenčí 

zaměřené na získání neoprávněného prospěchu na úkor organizace tím, že pomocí 

padělaných listin nebo jiným způsobem uvedou v omyl její pracovníky nebo jejich omylu 

využijí. Současné technické vymoženosti pachatelům vnějších podvodných jednání usnadňují 

páchání tohoto druhu kriminální činnosti, zejména tím, že jsou využívány k výrobě falzifikátů 

a padělků, které jim slouží k usnadnění, vlastnímu provedení a zakrytí činu”21. 

Jak již ze samotné definice vyplývá, vnější podvodné jednání může mít různou podobu. 

Pachatelé nejčastěji chtějí ovlivnit zaměstnance organizace prostřednictvím falšované 

dokumentace, díky které se chtějí neoprávněně obohatit. Další podvodné jednání se odehrává 

                                                 

19 DOMBROVSKÁ, M.; LANDOVÁ, H.: Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna 

knihovnická revue [online]. 2004, roč. 15, č. 1. Dostupné online.ISSN1214-0678 

 
20

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

podvodným jednáním), 2005, s. 138 -142. 

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

podvodným jednáním), 2005, s.18. 
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ve složitější rovině dodavatelsko-odběratelských vztahů projevující se jako pojistný či 

fakturační podvod.  

3.2.1 Pojistný podvod při sjednání pojistné smlouvy 

Pojistný podvod lze spáchat již při samotném sepisování pojistné smlouvy. Pachatel uvede 

v omyl pojišťovnu již při samotném založení vztahu pojistitel- pojistník, kdy uvede 

nepravdivé informace či jinak klamné údaje o skutečnostech, které mají přímý vliv na 

pojištění.  

 

3.2.2 Pojistný podvod při pojistné události 

 

Je však důležité zmínit, že vnitřní podvodné jednání se často prolíná s vnějším podvodným 

jednáním a opačně. Pachatelé se podvodného jednání dopouští především v případě, kdy jsou 

na obou stranách přátelské vztahy, které prohlubují smělost obou pachatelů. Např.: Externímu 

pachateli vznikne škoda na pojištěné věci, na které by za stávající situace nevznikl nárok na 

pojistné plnění. Zaměstnanec pojišťovny však pomůže pachateli upravit dokumenty pojistné 

události, případně pachateli poradí, jak by měl danou situaci poupravit, aby došlo k úhradě 

pojistného plnění ze strany pojišťovny. Po úspěšném inkasování peněz od pojišťovny se 

pachatel rozdělí se zaměstnancem pojišťovny o zisk a tím pádem jsou pachatelé pojistného 

podvodu hned dva. 
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4  CHARAKTERISTIKA PACHATELŮ POJISTNÝCH 

PODVODŮ 

Pachatele pojistných podvodů je třeba rozlišit do dvou skupin. První skupinou jsou vnitřní 

pachatelé tj. zaměstnanci pojišťovny - jako například vedoucí managementu či nejčastěji 

likvidátor. Druhou skupinou jsou pachatelé vnější, kteří nejsou zaměstnanci pojišťovny a 

s pojišťovnou mají vztah pouze zvenčí. 

Trestnou činnost z řad vrcholového managementu nelze očekávat tak často jako například 

v bankovním sektoru či ve vedení kapitálových fondů, kde je pravděpodobnost výskytu 

daleko vyšší. Přesto mohou pojistné podvody vzniknout například při nákupu akcií spřátelené 

firmy, kde je možné, že se některé finanční prostředky mohou rozplynout do soukromých 

zdrojů manažera pojišťovny. Další trestné činnosti mohou vzniknout na poli ochrany 

osobních dat pojištěnců, kde může dojít k jejich zneužití. Případně je i možné odepřít výplatu 

pojistného plnění.  

Z řad provozních zaměstnanců, jako je například likvidátor, je možné, že může dojít 

k poupravení rozhodujících skutečností pojistné události. Provozní pracovník také může 

poupravit dokumentaci, tak aby pojištěnému pomohla k výplatě pojistného plnění, ze kterého 

bude mít zaměstnanec provizi. 

Druhá skupina vnějších pachatelů se neštítí žádného druhu pojištění, proto neexistují žádné 

ucelené vlastnosti či typický vzorec pachatele. Vnější pachatel má za cíl obohatit se na úkor 

pojišťovny a své podvodné jednání koná buď ohlášením škody, která se vůbec nestala anebo 

zvětšuje způsobenou škodu22. 

Všeobecně lze říci, že pachatelem trestného činu pojistného podvodu může být kdokoliv, kdo 

může uzavřít pojistnou smlouvu, tedy ten, kdo je způsobilý k právním úkonům. Skutkové 

podstaty některých trestných činů pojistných podvodů předpokládá vlastnictví či nájem 

pojištěné věci např.: havarijní pojištění motorového vozidla. Naproti tomu vysoká inteligence, 

schopnost navazovat společenské kontakty, schopnost přizpůsobit se a vyjednávat je 

                                                 

22 BALOUN, VLADIMÍR.: Finanční kriminalita v České republice: dílčí studie úkolu "Výzkum ekonomické 

kriminality"., 2004, s. 87. 
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předpokládána u pachatelů trestného činu pojistný podvod v rámci pojištění podnikatelů, 

průmyslu a úvěrový podvod23. 

                                                 

23 PORADA, Viktor. Kriminalistika., 2001, s. 746. 
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5  ROZPOZNÁNÍ, VYŠETŘOVÁNÍ A DOKAZOVÁNÍ 

POJISTNÉHO PODVODU 

5.1 ROZPOZNÁNÍ POJISTNÉHO PODVODU 

Rozpoznáním pojistného podvodu se zabývá kriminální policie ale i detektivní oddělení každé 

pojišťovny či outsourcované společnosti pojišťovny. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestný 

čin, který pachatelé nechtějí, aby byl odhalen, a různými metodami se jej snaží zastřít, 

podvodné jednání není vždy možné včas rozpoznat. 

Mezi důležité podněty k vyšetřování trestného činu pojistný podvod patří: zaprvé oznámení 

pojistitele, jenž se domnívá, že došlo k neoprávněnému vyplacení pojistného plnění. Zadruhé 

pátrací činnost vyšetřující složky, kdy se zpravidla jedná o organizovanou skupinu páchající 

trestný čin. 

Při vyšetřování pojistného podvodu je pachatel ve většině případů známý. Je důležité 

rozpoznat, zdali byl trestný čin opravdu spáchán. 

V případě, že se podaří prokázat trestnou činnost pojistný podvod, nastanou tyto situace: 

• Obviněný trestnou činnost pojistného podvodu přiznává. Zde je velice důležité 

pečlivě zdokumentovat celou trestnou činnost, včetně naložení prostředků 

získaných z trestné činnosti. Pachatelé jsou schopni nalézt skulinky při 

soudním řízení a tak zmařit celé trestné řízení. 

• Obviněný trestnou činnost zcela popírá. Významnou roli hrají důkladné 

výslechy svědků poškozených a obviněného či obviněných. Jde především o 

odhalení objektivní pravdy s využitím prokazatelných skutečností. 

• Obviněný doznává jednání, popírá však úmysl uvést někoho v omyl, nebo 

využít omylu poškozeného. Stěžejním cílem vyšetřování je nalézt fakta 

prokazující úmysl spáchání podvodného jednání jako například odhalení 

životního stylu pojištěného, společenských styků atd. 

• Obviněný odmítá vypovídat, využívá své ústavní právo nevyjadřovat se ke 

skutečnostem, ze kterých je viněn. Vyšetřování se zaměřuje především na 
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nalezení důkazů svědčících o nevině obviněného (presumpce neviny), ale i na 

důkazy podporující vinu obviněného24. 

Místo činu je pro vyšetřovatele v případě vyšetřování trestného činu pojistného podvodu 

podružné. Vyšetřovatelé se zaměřují především na dokumenty, které mohou být zfalšované, 

zkreslené či jinak nepravdivé. Jedná se o listiny, které se předkládají pachateli při založení 

pojistné smlouvy, kdy se snaží zkreslit např. zdravotní stav či vybavení vozidla. A nebo to 

jsou listiny, jenž se vyplňují při hlášení pojistné události, kdy pachatel nárokuje pojistné 

plnění. Pachatel se především snaží zamlčet okolnosti vzniku škody, které dle smluvních 

podmínek nevedou k vyplacení pojistného plnění.   

Počáteční úkony a opatření, které vyšetřovatelé provádí, závisí na kvalitě odvedeného šetření 

pojistitele. V případě, že poškození spolupracují, počátečním úkonem je především výslech 

poškozeného pojistitele či pojišťovny. Zpravidla se šetří: 

• předmět pojistné smlouvy a dokumenty, na základě kterých, byla pojistná 

smlouva uzavřena, 

• místo a čas uzavření pojistné smlouvy, 

•  osoba, místo a čas oznámení pojistné události policii České republiky, 

• osoba, místo a čas oznámení pojistné události pojistiteli, 

• doklady předané pojištěným při hlášení pojistné události pojistiteli, 

• svědek jednání mezi pojištěným a pojišťovnou, 

• odhadovaná výše pojistného plnění, 

• jednání pojištěného vůči pojistiteli, 

• okolnosti, které pojistitele vedly k úsudku, že se stal trestný čin pojistný 

podvod, 

• vlastní šetření a výsledek pojistitele. 

Mezi počáteční úkony lze také zařadit pátrání po pobytu pachatele. Zjišťování bývá většinou 

bezproblémové, neboť pachatel je ve většině případů známý a místo pobytu neskrývá. 

Následuje zadržení podezřelého z trestného činu pojistný podvod. 

                                                 

24
 PORADA, Viktor. Kriminalistika., 2001, s. 658. 
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5.2 VYŠETŘOVÁNÍTRESTNÉHO ČINU POJISTNÝ PODVOD 

Nejprve se sestaví několik vyšetřovacích verzí, po vyhodnocení počátečních úkonů. Zpravidla 

lze vyšetřovací verze rozdělit na tři kategorie: vyšetřovací verze k totožnosti pachatele, 

vyšetřovací verze k pobytu známého pachatele a vyšetřovací verze k samotnému trestnému 

činu. Při vyšetřování trestného činu pojistný podvod se vyšetřování orientuje na informace 

získané od pojistitele a poté od pachatele. Cílem je získání především objektivních důkazů. 

5.3 DOKAZOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU POJISTNÝ PODVOD 

Vzhledem k tomu, že poškozený je vždy pojistitel, není v případě pojistného podvodu nutné 

dokazovat, že poškozený nemá vliv či zájem na trestném činu pojistného podvodu. Je však 

důležité zmínit, že dokazování uvedení v omyl poškozeného či využití uvedení v omyl je 

v tomto případě jednodušší, neboť veškeré důkazy jsou písemné dokumenty, které pachatel 

předložit při sepsání pojistné smlouvy, anebo při hlášení pojistného plnění. Podstatné je však 

dokazování smyslu a účelu pojistného plnění. 

Mezi hlavní složky dokazování patří výslechy obviněného, svědků a poškozeného. Smyslem 

výslechu obviněného z pojistného podvodu je objasnit způsob a jednání při spáchání trestného 

činu pojistný podvod, naložení s prostředky z trestné činnosti, zjistit podíl na trestné činnosti 

zaměstnance pojišťovny, společenské postavení a finanční situaci obviněného. 

Výslechy svědků nejsou zcela běžnou součástí dokazování pojistného podvodu z důvodu 

skutkové podstaty trestného činu. Konají se nejčastěji v případech vyšetřování organizované 

trestné činnosti. 

Výslech poškozeného jako právnické osoby má váhu nejvyšší. Cílem je zjistit rozsah a 

uzavření pojistné smlouvy a její podmínky, ověření údajů dodaných pachatelem, předmět 

podvodného jednání, vzniklá škoda, případně spolupachatelé z řad zaměstnanců. 

Jako další může následovat osobní prohlídka, která není úplně běžná v případě trestného činu 

pojistný podvod, ale má za cíl zajištění dokumentace usvědčující pachatele z trestní činnosti. 

Ve složitějších případech pojistných podvodů existují různé další druhy vyšetřovacích úkonů, 

jako je například znalecké expertní zkoumání listin z hlediska pravosti podpisu obviněného, 



25 

znalecké posudky k technickému stavu vozidla při odhalování pojistného podvodu v rámci 

havarijního pojištění25. 

                                                 

25 PORADA, Viktor. Kriminalistika., 2001, s. 662. 
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6  NAPOMÁHÁNÍ PŘI POJISTNÉM PODVODU 

 
Napomáhání pojistnému podvodu se může odehrávat v několika rovinách. Mezi hlavní patří 

jistě spolupachatel, který podporuje pachatele trestného činu pojistný podvod svým jednáním 

či zdržením se jednání. Dále napomáhá, byť neúmyslně, legislativní nařízení či omezení, které 

pachatelé využívají ve svůj prospěch. Přírodní katastrofy jsou také jedním z druhů 

„pomocníků“ při pojistných podvodech, neboť pachatelé využívají této nepředvídané situace. 

Mezi další instituce, které napomáhají pojistným podvodům, patří i pojišťovna samotná. A to 

například pomocí jejího kladného přístupu ve vztahu ke klientovi, zachování pozitivního 

obrazu pojišťovny a udržení si klientů. 

 

6.1 SPOLUPACHATELÉ A ÚČASTNÍCI TRESTNÉHO ČINU 

POJISTNÝ PODVOD 

 

Ve většině případů, existují osoby, které pachatelům trestného činu pojistný podvod 

napomáhají a to buď přímo, či nepřímo. Jako přímého spolupachatele lze označit osoby, které 

specifikuje zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku jako: 

„§ 23 Spolupachatel. Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo 

více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).“ 

Dále zákon hovoří o účastníkovi, trestného činu, který je definován následovně: 

„§ 24 Účastník (1): Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je ten, kdo 

úmyslně 

a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), 

b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo 

c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, 

odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, 

utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník). 

Účastník trestného činu ve smyslu § 10 odst. (1), trestního zákoníku je tedy osoba, která se 

účastnila protiprávního trestného činu nepřímo, samotné jednání však nezakládá skutkovou 

podstatu trestného činu. Odpovědnost účastníka trestného činu je podřízená trestnosti 



27 

hlavního pachatele. Naproti tomu, spolupachatel se přímo účastní trestné činnosti, podílí se 

stejným či obdobným dílem26. 

Jako hlavního spolupachatele lze označit osoby, které např.: vystavily falešnou lékařskou 

zprávu, sepsaly falešný protokol o způsobené dopravní nehodě. Dále také zaměstnanci 

autoservisu, kteří vystavili nadhodnocenou fakturu opravy vozu; znalci, kteří úmyslně špatně 

ocenili nemovitost atd. 

 

6.2 POJIŠŤOVNA  JAKO POMOCNÍK PŘI TRESTNÉM ČINU 

POJISTNÝ PODVOD 

 

Byť to jistě pojišťovna neměla v úmyslu, stala se také jedním z faktorů, které napomáhají 

pojistným podvodům. Za vinu to má především konkurenční boj o každého zákazníka mezi 

pojišťovnami. Ty se snaží nalákat pomocí moderních technologií klienta najednodušší vznik 

pojistného vztahu mezi klientem a pojišťovnou či na výhodnější podmínky pojistné smlouvy. 

Příkladem může být sjednání pojištění na internetových stránkách, pomocí telefonu nebo 

mobilní aplikace, kdy odpadá nutnost navštívit kamennou pobočku pojišťovny, kde by 

pracovník pobočky mohl rozpoznat případné podvodné jednání.Již tady připadají v úvahu 

možnosti pojistného podvodu jako je uvedení nepravdivých informací, které by mohly být za 

standardních okolností sjednání pojistné smlouvy přímo s pracovníkem pojišťovny 

eliminovány. 

Druhým příkladem napomáhání pojišťovny při vzniku pojistného podvodu je ohlášení 

pojistné události pomocí telefonu, internetu. Zde vzniká významný prostor pro pachatele, 

kteří chtějí uvést nepravdivé informace do formulářů oznámení škodné události.  

Lze říci, že pojišťovna ve snaze získat a udržet klienty sahá po moderních technologiích, které 

zrychlují celý proces od založení pojištění přes likvidaci pojištění až po jeho ukončení. 

Zároveň s tím, však roste prostor pro pachatele, kteří chtějí spáchat pojistný podvod. 

                                                 

26 Zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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6.3 LEGISLATIVNÍ NAŘÍZENÍ JAKO POMOCNÍK POJISTNÉHO 

PODVODU 

Od roku 2008 platí zákon 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o Policii České republiky. Tento zákon zasáhl i do oblasti pojistných 

podvodů, nejvíce do oblasti pojistných podvodů při dopravních nehodách.  

Nově se povinnost ohlásit dopravní nehodu stanoví od limitu poškození vozu nad 100 tis. Kč, 

kdy do té doby byla povinnost hlásit dopravní nehodu při škodě nad 50 tis. Kč za podmínky, 

že nedošlo ke zranění, usmrcení osob či poškození práv, majetku třetích osob. Polici ČR je 

možné také přivolat v případě, že se účastníci nedohodli na viníkovi nehody27. 

Tudíž, když nevznikne povinnost přivolat policii, účastníci nehody vyplní pro pojišťovnu 

jednotný formulář záznamu o dopravní nehodě, kde popíší vznik dopravní nehody, přiloží 

nákres situace, fotodokumentaci, určí se viník nehody, sdělí se informace o účastnících 

nehody a ohlásí se pojistná událost pojišťovně. Při všech těchto úkonech je možné spáchat 

pojistný podvod, a to jak zkreslením vniku pojistného podvodu, tak i uvedením nepravdivých 

informací o účastnících nehody. Tento postup značně ztěžuje objektivní posouzení celé 

události. 

6.4 PŘÍRODNÍ POHROMY PŘI POJISTNÝCH PODVODECH 

 

Přírodní katastrofy nelze vždy s určitostí předpovědět, proto si účastníci pojištění sjednávají 

pojistku proti následkům z těchto pohrom. Se současnou klimatickou prognózou, kdy se 

předpovídá nárůst extrémních výkyvů počasí, zaznamenávají pojišťovny nárůst pojistek 

v oboru majetku a života osob či zvířat. 

V případě, že nastane přírodní katastrofa, neštěstí zasáhne velkou skupinu obyvatel a 

pojišťovny musí řešit enormní nárůst pojistných událostí. Za krátký čas musí prošetřit nároky 

mnoha účastníků pojištění a odškodnit je, tak aby zbytečně neodkládaly výplatu pojistného 

plnění. Proto pojišťovny často neřeší všechny nahlášené pojistné události tak důkladně, jako 

za běžné situace.  

                                                 

27 Zákon č. 274/2008 Sb. 
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Někteří účastníci pojištění využívají těchto přírodních katastrof ve svůj prospěch. Škoda, které 

pojištěným vznikla je často uměle navýšena. Např. při povodních si účastníci pojistných 

podvodů úmyslně namočí elektrospotřebiče, které byly již dávno nefunkční a nahlásí je 

k ostatním spotřebičům opravdu poškozeným povodněmi. Pojišťovna při velkém množství 

nebude prozkoumávat úplně každý spotřebič a tak pachatelé využijí příležitosti k vlastnímu 

obohacení. 
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7  ANALÝZA POJISTNÝCH PODVODŮ 

 

Hlavním cílem praktické části diplomové práce je provedení analýzy pojistných podvodů 

v České republice, kdy budeme analyzovat stanovené hypotézy dle statistických údajů 

dostupných ze zdrojů Policie České republiky a České asociace pojišťoven. Následně bude 

provedeno dotazníkové šetření obyvatelstva na téma pojistné podvody, jejich povědomí o 

tomto trestném činu a také sklon respondentů páchat pojistný podvod. V závěru práce budou 

názorně popsány faktické příklady pojistných podvodů zjištěných Policií České republiky. 

Analýza bude zkoumat pouze území České republiky, přičemž pojistné podvody mimo 

Českou republiku mají obdobný průběh. Většina zástupců pojišťoven potvrzuje fakt, že se 

v České republice neprovádí v rámci pojišťovnictví více pojistných podvodů, něž v ostatních 

evropských státech „Určitě se nedá říct, že by Češi podváděli víc než zbytek Evropy. S 

pojistnými podvody se potýkají pojišťovny na celém světě. Roli hraje řada faktorů, například 

to, jak funguje místní policie, jaký prostor dostávají organizované skupiny páchající trestnou 

činnost, jaká je míra korupce, jak častý je výskyt používání bezpečnostních systémů, které 

umožňují vyhledat vůz přes satelit,“ vysvětluje Tomáš Zavoral, tiskový mluvčí České 

pojišťovny. Vyspělé severské země s nízkým procentem kriminality se pojistným podvodům 

také nevyhnou. Např. V Norsku je reprezentativním příkladem pojistný podvod v rámci 

pojištění vozidel, kdy pachatel shodí automobil z fjordů a nahlásí jej jako zmizelý/ 

ukradený28. 

 

 

 

 

 

                                                 

28 TŮMA, Ondřej. Fixluju, fixluješ, fixlujeme: národní rekord v pojistných podvodech padl!. In: Penize.cz 

[online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.penize.cz/pojisteni/229921-fixluju-fixlujes-fixlujeme-

narodni-rekord-v-pojistnych-podvodech-padl! 
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7.1 STATISTICKÉ ÚDAJE  POČTU POJISTNÝCH PODVODŮ 

V LETECH 2005-2013 

 

V České republice existují dvě instituce, které veřejnosti zveřejňují statistické informace o 

pojistných podvodech. Jedná se o Policii České republiky a Českou asociaci pojišťoven,jejíž 

hlavní poslání je prosazování společných zájmů pojišťoven a to jak ve vztahu k orgánům 

státní správy, ostatním osobám a to nejen v České republice ale i v zahraničí. Policie České 

republiky zveřejňuje informace o veškeré spáchané kriminalitě na území České republiky, do 

které spadá i trestný čin pojistný podvod. Statistiky pojistných podvodů se rozdělují 

z hlediska zjištěných a objasněných pojistných podvodů, dále dle pachatele, skutkové 

podstaty a výše škody pojistného podvodu. Naproti tomu, ČAP obohacuje statistky o počet 

vyšetřovaných pojistných podvodů a oboru pojištění, ve kterém byl trestný čin spáchán. Díky 

těmto statistikám máme k dispozici komplexní pohled na problematiku pojistných podvodů.  

Statistické údaje Policie České republiky však během let prošly mírnou modifikací, a to 

především kvůli přerozdělení pravomocí či sloučení jednotlivých oddělení. Proto například 

statistické údaje neřeší rozdělení pohlaví pachatele do roku 2009, a při analýza pohlaví 

pachatele je třeba vycházet z dat od roku 2010 – 2013. 

Statistika v následující tabulce (Tab. 1) se zabývá šetřenými případy pojistných podvodů od 

roku 2005 až do roku 2013 u všech členských pojišťoven České asociace pojišťoven, která 

sdružuje 98% všech pojišťoven na českém trhu pojišťovnictví. Je důležité říci, že pojistné 

podvody mají rok od roku rostoucí tendenci, s přihlédnutím k občasným odchylkám. Za 

poslední rok 2013 jsou však hodnoty pojistných podvodů abnormálně vysoké oproti 

předcházejícímu roku 2012. Pojištění osob zaznamenalo nárůst přes 70%, počet pojistných 

podvodů v rámci pojištění vozidel vzrostl o 82 %, pojištění majetku a odpovědnosti vzrostlo o 

41%. Naproti tomu odhalené pojistné podvody v rámci pojištění přepravy, které si obecně 

uzavírá užší skupina klientely, se meziročně snížily opět razantně, a to o 73%. Celkově je tak 

rok 2013 z hlediska počtu šetřených případů pojistných podvodů velice závažný, za sledované 

období nabývá nejvyšších hodnot. 
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Tab. 1.: Počet pojistných podvodů v letech 2005-2013 

Obor pojištění  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pojištění vozidel 2341 4150 3359 3510 3110 3211 4728 3855 7047 

Pojištění přepravy  4 14 15 11 28 21 17 38 10 

Pojištění majetku a 
odpovědnosti 506 559 654 595 817 967 891 954 1353 

Pojištění osob 480 253 520 690 523 943 1046 1296 2214 

Celkem 3331 4976 4548 4806 4478 5142 6682 6143 10624 

(Zdroj: Česká asociace pojišťoven) 

 

Lze říci, že tradičně se pojistné podvody vyšetřují nejvíce u pojištění vozidel, kdy počet 

těchto podvodů má více než padesátiprocentní podíl na celkovém počtu pojistných podvodů. 

Pojištění přepravy nabývá v podstatě stabilních hodnot za sledované období.  

Pojištění majetku a pojištění osob bylo do roku 2011 více méně ustálené. Po roce 2011 

hodnoty zaznamenaly mírný nárůst. 

 

 

Obr. 1: Počet pojistných podvodů v letech 2005-2013 

(Zdroj: Česká asociace pojišťoven) 
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7.2 STATISTICKÉ ÚDAJE PROKÁZANÉ VÝŠE  POJISTNÝCH 

PODVODŮ V LETECH 2005-2013 

 

S rostoucí tendencí pojistných podvodů jde ruku v ruce i prokázaná výše pojistných podvodů. 

Za poslední tři roky sledovaného období zaznamenala výše škody pojišťovny nárůst o více 

než polovinu. Nejvyšších hodnot nabývá již tradičně pojištění vozidel a také pojištění majetku 

a odpovědnosti. 

Pojistné podvody v rámci pojištění vozidel jsou velmi častým případem pojistných podvodů 

z toho důvodu, že při vzniku škody do 100 tis. Kč odpadá nutnost přivolat Policii ČR, která 

by objektivně prošetřila celou událost. Účastníci nehody vyplní pouze jednotný formulář 

záznamu o dopravní nehodě. Spoléhají se na to, že dopravní nehoda s nižším pojistným 

plněním nebude prošetřována natolik důkladně, jako nehody vozidel se škodou v řádech 

stovek tisíc. 

 

Tab. 2: Prokázaná výše pojistných podvodů v letech 2005-2013 v tis. Kč 

Obor pojištění 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pojištění vozidel 267060 262315 269593 347484 358585 302904 329730 371495 398427 

Pojištění přepravy 27092 29815 4 955 1875 3803 6353 1317 19079 1664 

Pojištění majetku a 
odpovědnosti 205744 193944 216617 168375 237868 268517 425569 562831 458974 

Pojištění osob 46094 29918 32803 32919 30672 47213 82461 111171 227891 

Celkem 545990 515992 523968 550653 630928 624987 839077 1064576 1086956 

(Zdroj: Česká asociace pojišťoven) 

 

V grafu je možné si všimnout, že od roku 2010 pojištění odpovědnosti a majetku prokazuje 

vyšší hodnoty škod, než do té doby nejvíce škodové pojištění vozidel. Tento nárůst zapříčinilo 

ohdalení několika závažných pojistných podvodů v rámci pojištění odpovědnosti podnikatelů, 

které má téměř vždy vysoké pojistné plnění. 

Rok 2013 je pro pojišťovny z hlediska prokázené výše pojistných podvodů opět velmi 

závažný. Pojištění majetku a odpovědnosti sice zaznamenalo pokles o více než 103 mil.Kč 

oproti předchozímu roku, nejenže v roce 2012 byl odhalen jeden pojistný podvod s výši škody 
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přes 100 mil. Kč , který tyto výsledky ovlivnil z více než 20 %. Hodnoty prokázané výše škod 

jsou tedy z dlouhodbého hlediska velice vysoké. 

 

 

Obr. 2: Prokázaná výše škod pojistných podvodů v letech 2005-2013 

(Zdroj: Česká asociace pojišťoven) 



35 

8  VYTYČENÍ HYPOTÉZ POJISTNÉHO PODVODU A 

METODY PROVEDENÉHO ŠETŘENÍ 

 

Jednotlivé hypotézy o pojistných podvodech v České republice jsou stanoveny následovně: 

Hypotéza H1: Recidiva v Ústeckém kraji je rostoucí.  

Hypotéza H2: Pachatel pojistného podvodu je muž z okolí Prahy. 

Hypotéza H3: Výše objasněných případů pojistných podvodů zastává 20% na všech 

vyšetřovaných případech. 

Hypotéza H4: Výše škody pojistného podvodu v rámci pojištění majetku a odpovědnosti je 

průměrně do 300 tis. Kč 

 

8.1 STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY ČASOVÝCH ŘAD 

• Průměr intervalové řady 

Počítá se jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. Vzorec je 

následující: 29 

 

Vzorec 1: Průměr intervalové řady (Zdroj: Kropáč, 2009, s. 117) 

 

• První diference 

První diferenci vypočteme jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Vyjadřuje 

přírůstek hodnoty časové řady, neboli o kolik se změnila hodnota oproti hodnotě 

předcházející. Když první diference kolísá kolem konstanty, tak lze hovořit o tom, že časová 

                                                 

29 KROPÁČ, Statistika A, 2009, s. 117. 
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řada má lineární trend. Jedná se o nejjednodušší charakteristiku vývoje časové řady. Vzorec je 

následující: 30 

 

1di(y) = yi – yi-1 ,i = 2, 3,.. n. 

Vzorec 2 : První diference (Zdroj: Kropáč, 2009, s. 119) 

 

• Průměr prvních diferencí 

Při výpočtu průměru prvních diferencí je brán zřetel na první diferenci. Vzorec vyjadřuje o 

kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval32. 
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Vzorec 3: Průměr prvních diferencí (Zdroj: Kropáč, 2009, s. 119) 

• Koeficient růstu 

Koeficient růstu se vypočítá jako poměr dvou po sobě následujících hodnot časové řady. 

Udává, jak rychle nastal růst či pokles hodnot časové řady. V případě, že se hodnoty pohybují 

kolem konstanty, lze říci, že sledovaná řada má exponenciální trend 32. 
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Vzorec 4 : Koeficient růstu (Zdroj: Kropáč, 2009, s. 119) 

• Průměrný koeficient růstu 

Označuje průměrnou změnu koeficientu růstu za jednotkový časový interval. Průměrný 

koeficient růstu usuzujeme z koeficientu růstu.31 
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Vzorec 5 : Průměrný koeficient růstu (Zdroj: Kropáč, 2009, s. 120) 

                                                 

30 KROPÁČ, Statistika A, 2009, s. 119. 

31 KROPÁČ, Statistika A, 2009, s. 120. 
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Z předchozích vzorců usuzujeme závislost na první a poslední hodnotě časové řady. Hodnoty 

uvnitř intervalu nás tedy nezajímají. Výklad těchto charakteristik má význam pouze v případě, 

že má časová řada monotónní vývin.32 

 

8.2 VÝCHODISKA ANALÝZY POJISTNÝCH PODVODŮ 

Pojistné podvody budeme analyzovat z hlediska: 

1) Pachatele:  

• pohlaví, 

• územní příslušnosti, 

• četnosti kriminality pachatele (recidiva, náhodné chování)  

2) Předmětu pojištění: 

• pojištění majetku a odpovědnosti, 

• pojištění přepravy, 

• pojištění osob, 

• pojištění vozidel. 

3) Případu 

• vyšetřovaných případů 

• zjištěných případů 

• objasněných případů 

4) Výše způsobené škody 

                                                 

32 KROPÁČ, Statistika A, 2009, s. 120. 
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9  CHARAKTERISTIKY ZKOUMANÉHO SOUBORU 

Jednotlivé statistiky budou následně popsány podle několika okruhů a to:  

• analýzy pachatele, 

• analýza stíhaných pachatelů dle četnosti prokázané kriminality, 

• analýza pojistných podvodů z hlediska šetřených a objasněných případů, 

• analýza pojistných podvodů z hlediska výše škody. 

 

9.1 ANALÝZA PACHATELE 

9.1.1 Analýza pohlaví pachatele 

 

Tab. 3: Pachatel muž 

2010 2011 2012 2013 

279 290 311 293 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Během sledovaného období dosáhl průměrný počet pachatelů mužského pohlaví 294 osob. 

 

Tab. 4: Pachatel žena 

2010 2011 2012 2013 

75 88 65 82 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 
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Průměr intervalové řady: 

 

V průběhu sledovaného období dosáhl počet žen páchajících pojistný podvod průměrně  

76 osob. 

 

 

Obr. 3: Stíhané ženy, muži za pojistný podvod v letech 2008 - 2011 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

 

9.1.2 Analýza územní příslušnosti pachatele 

 

Tab. 5: Pojistné podvody v Praze 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

139 147 101 106 96 84 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 
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Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Praze průměrně 113 osob. 

 

Tab. 6: Pojistné podvody v Středočeském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

83 103 109 83 68 40 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo ve Středočeském kraji průměrně 81 osob. 

 

Tab. 7: Pojistné podvody v Jihočeském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9 13 17 12 18 23 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

V Jihočeském kraji spáchalo pojistný podvod za sledované období průměrně 16 osob. 

 

Tab. 8: Pojistné podvody v Plzeňském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

8 14 4 6 11 13 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 
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Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Plzeňském kraji průměrně 10 osob. 

Tab. 9: Pojistné podvody v Karlovarském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 5 2 0 5 12 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Karlovarském kraji průměrně 5 osob. 

 

Tab. 10:Pojistné podvody v Ústeckém kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

67 25 27 29 35 39 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

V Ústeckém kraji spáchalo za sledované období průměrně 37 osob. 
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Tab. 11: Pojistné podvody v Libereckém kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

28 24 17 11 18 32 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Libereckém kraji průměrně 22 osob. 

 

Tab. 12: Pojistné podvody v Královéhradeckém kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15 10 7 8 11 20 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Královéhradeckém kraji průměrně 12 osob. 

 

Tab. 13: Pojistné podvody v Pardubickém kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5 10 9 12 12 23 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Za sledované období spáchalo v Pardubickém kraji pojistný podvod průměrně 12 osob. 
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Tab. 14: Pojistné podvody v kraji Vysočina 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4 11 6 13 7 5 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

V kraji Vysočina spáchalo pojistný podvod za sledované období průměrně 8 osob. 

 

Tab. 15:  Pojistné podvody v Jihomoravském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

19 23 16 20 33 22 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Jihomoravském kraji průměrně 23 osob. 

 

Tab. 16: Pojistné podvody v Olomouckém kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2 13 10 15 15 22 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Za sledované období spáchalo v Olomouckém kraji pojistný podvod průměrně 13 osob. 
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Tab. 17: Pojistné podvody v Moravskoslezském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

22 23 24 51 28 29 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo v Moravskoslezském kraji průměrně 32 osob. 

 

Tab. 18: Pojistné podvody v Zlínském kraji 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4 8 5 12 8 11 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Pojistný podvod za sledované období spáchalo ve Zlínském kraji průměrně 8 osob. 

 

9.2 ANALÝZA STÍHANÝCH PACHATELŮ DLE ČETNOSTI 

PROKÁZANÉ KRIMINALITY 

Tab. 19: Pojistné podvody spáchané celkově, spáchané recidivisty v celé ČR 

Rok Stíhaní pachatelé celkově 
Stíhaní pachatelé 
recidivisti 

2008 468 89 

2009 420 90 

2010 456 87 

2011 421 81 

2012 350 112 

2013 387 99 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 
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Obr. 4: Stíhané osoby v letech 2008 - 2013 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

 

Tab. 20: Stíhané osoby celkově v Ústeckém kraji 

i t y ₁di ki(y) 
1 2008 65 X x 

2 2009 29 -36 0,446154 

3 2010 29 0 1 

4 2011 30 1 1,034483 

5 2012 34 4 1,133333 

6 2013 34 0 1 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

Průměr intervalové řady: 

 

Průměr první diference: 
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Průměrný koeficient růstu: 
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Počet stíhaných osob v Ústeckém kraji v období od roku 2008-2013 je průměrně 37 osob. 

První diference má kolísavý průběh, největší výkyv hodnot byl zaznamenán v roce 2009, kdy 

počet stíhaných osob klesl o 36 osob. Především díky této změně je průměr prvních diferencí 

zápornou hodnotu -6,2; tedy -7 osob. Hodnoty koeficientu růstu mají také klesající charakter, 

přičemž průměru koeficientu růstu připadá hodnota 0,878 na každý rok sledovaného období. 

 

Tab. 21: Stíhaní recidivisté v Ústeckém kraji 

i t Y ₁di ki(y) 
1 2008 13 x x 

2 2009 7 -6 0,538462 

3 2010 2 -5 0,285714 

4 2011 8 6 4 

5 2012 6 -2 0,75 

6 2013 14 8 2,333333 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

 

Průměr intervalové řady: 

 

Průměr první diference: 
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Průměrný koeficient růstu: 
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Na každý rok sledovaného období připadá průměrně 9 stíhaných recidivistů na Ústecký kraj. 

Za sledované období dosahuje počet stíhaných recidivistů v Ústeckém kraji nejvyšších hodnot 

v letech 2008 a 2013. Rok 2013 zaznamenal největší nárůst hodnot oproti předcházejícímu 

roku 2012, a to přírůstek 8 osob. Koeficient růstu u stíhaných recidivistů má rostoucí 

tendenci, průměrný koeficient růstu každý rok je za sledovaného období 1,014.
 

 

9.3 ANALÝZA POJISTNÝCH PODVODŮ Z HLEDISKA 

ŠETŘENÝCH AOBJASNĚNÝCHPŘÍPADŮ 

Tab. 22: Pojistné podvody z hlediska šetřených a objasněných případů 

Rok  Šetřené pojistné podvody 
Objasněné pojistné 
podvody 

2008 4806 340 

2009 4478 322 

2010 5142 320 

2011 6682 330 

2012 6143 307 

2013 10624 312 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 

 

Obr. 5: Pojistné podvody z hlediska šetřených a objasněných případů 

(Zdroj: Vlastní, dle statistiky Policie ČR) 
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Průměr intervalové řady šetřených pojistných podvodů: 

 

Průměr intervalové řady objasněných pojistných podvodů: 

 

Procentní podíl objasněných pojistných podvodů na šetřených případech: 

 

Průměrný počet šetřených případů za sledované období je 6 313 případů každý rok. 

Počet objasněných pojistných podvodů se za sledované období rovná 322 případů za rok.  

Procentní podíl objasněných pojistných podvodů na šetřených pojistných podvodech v letech 

2008 – 2013 je 5,098%. 

 

9.4 ANALÝZA POJISTNÝCH PODVODŮ Z HLEDISKA VÝŠE 

ŠKODY 

Tab. 23: Počet pojistných podvodů v oboru pojištění majetku a odpovědnosti 

Obor pojištění  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pojištění majetku a 
odpovědnosti 506 559 654 595 817 967 891 954 1353 

(Zdroj: Vlastní, dle statistik ČAP) 

 

Počet pojistných podvodů v oboru pojištění majetku a odpovědnosti od roku 2005 do roku 

2013 stoupá. Nevyšších hodnot nabývají pojistné podvody v posledním roce 2013. 
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Tab. 24: Výše škody pojistných podvodů v oboru pojištění majetku a odpovědnosti  

Obor pojištění 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pojištění majetku a 
odpovědnosti 205744 193944 216617 168375 237868 268517 425569 562831 458974 

(Zdroj: Vlastní, dle statistik ČAP) 

 

Výše škody pojistných podvodů roku 2013 se oproti roku 2005 více než zdvojnásobila. 

Nejnižší škoda pojistných podvodů v oboru pojištění majetku a odpovědnosti za sledované 

období nabývá rok 2008. 

 

Průměr intervalové řady výše škody: 

 

Průměr intervalové řady počet pojistných podvodů: 

 

Průměrná škoda na 1 pojistný podvod: 

 

Výše škody pojistných podvodů v oboru pojištění majetku a odpovědnosti je každý rok 

průměrně 304 271 tis. Kč, přičemž na tento počet škod připadá každý rok 811 pojistných 

podvodů. Ze statistik vyplývá, že průměrná škoda na jeden pojistný podvod v rámci pojištění 

majetku a odpovědnosti je 375 tis. Kč. 
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10  VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

 

Vyhodnocení hypotézy H1 

Hypotéza H1: Recidiva je v Ústeckém kraji rostoucí. 

Dle statistických údajů za sledované období lze říci, že recidiva v České republice klesá. 

Podíváme-li se na hodnoty statistických údajů, lze říci, že průměrný počet recidivistů 

pojistných podvodů je za sledované období 36,83, tedy zhruba 39 pachatelů pojistných 

podvodů. Z toho přírůstek mezi jednotlivými lety je -6,2 pachatele, trend časové řady je tedy 

klesající a koeficientem růstu 0,878. 

Když se zaměříme na Ústecký kraj, hodnoty roku 2008 a 2013 jsou oproti průměrným 

hodnotám nadmíru vysoké. Ostatní roky se pohybovaly kolem stanovené průměrné hodnoty, 

která je přibližně 8 pachatelů pojistných podvodů v Ústeckém kraji za rok. Když pomineme 

tyto dvě mezní hodnoty, lze říci, že recidiva v Ústeckém kraji klesá. 

 Podíváme-li se však na hodnoty v plném rozsahu, hypotéza H1 platí, recidiva v Ústeckém 

kraji je opravdu rostoucí přičemž první diference je 0,2 a koeficient růstu je roven 1,014. 

 

Vyhodnocení hypotézy H2 

Hypotéza H2: Pachatel pojistného podvodu je muž z okolí Prahy. 

Vyhodnocení statistických dat Policie České republiky ukázalo, že nejvíce pachatelů 

pojistných podvodů páchá podvody v těchto oblastech: 

1. hlavní město Praha 

2. Středočeský kraj, 

3. Ústecký kraj. 

Vliv na počet pachatelů má i počet populace, v daném místě. Dle Českého statistického úřadu 

patří hlavní město Praha a Středočeský kraj k nejvíce lidnatým místům České republiky. 

V Ústeckém kraji je nadprůměrná obecná kriminalita, na počet obyvatel. Také díky těmto 

důvodům lze zhodnotit tyto oblasti jako místa, kde se s vysokou pravděpodobností střetnete 

s pachatelem pojistného podvodu oproti ostatním územním celkům České republiky. 
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Statistické údaje prokázaly, že ve většině případů páchá pojistný podvod muž.  

Tím pádem lze tvrdit, že hypotéza H2 je pravdivá. Pojistný podvod v České republice páchá 

ve většině případů muž z Prahy. 

Vyhodnocení hypotézy H3 

Hypotéza H3: Výše objasněných případů pojistných podvodů zastává 20% na všech 

vyšetřovaných případech. 

Ze statistik vyplývá, že průměrný počet všech vyšetřených případů za sledované období je 

6313 případu za rok. Oproti tomu průměrný počet objasněných pojistných podvodů za 

sledované období je pouze 322 případů za rok. Je tedy zřejmé, že je průměrně objasněno 

pouze 5% ze všech vyšetřovaných případů, a tedy hypotéza H3 neplatí. 

Vyhodnocení hypotézy H4 

Hypotéza H4: Výše škody pojistného podvodu v rámci pojištění majetku a odpovědnosti do 

300 tis. Kč 

Podle statistický údajů dostupných z České asociace pojišťoven je nepochybné, že průměrná 

výše pojistných podvodů v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti je 304 271 tis. Kč/rok, 

přičemž průměrný počet pojistných podvodů v oboru pojištění majetku a odpovědnosti je 811 

případů. Hypotéza H4 neplatí, neboť průměrná škoda v rámci pojištění majetku a 

odpovědnosti je 375 tis. Kč na jeden případ. 
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11  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Pomocí dotazníku byl proveden průzkum obyvatelstva o povědomí o pojistných podvodech. 

Metoda šetření byla zvolena elektronická - je nejrychlejší a také nejekonomičtější metodou 

šetření. A zároveň byla použita i metoda písemná, kdy byl respondentům předán dotazník, 

který následně vyplnili. Průzkum byl zahájen 5. dubna 2014 a trval 14 dní, tedy do 19. dubna 

2014. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 158 respondentů. 

Otázky se dají rozdělit tematicky na několik okruhů: 

• osobní otázky na respondenta, 

• obecné povědomí respondenta o pojišťovnictví a pojistných podvodech, 

• střetnutí s pojistným podvodem, 

• sklon k pojistným podvodům. 

První sada otázek se týkala osobních otázek na dotázané a to: věk, pohlaví a vzdělání. 

 

Obr. 6: Věk respondentů 

(Zdroj: Vlastní) 
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Obr. 7: Pohlaví respondentů 

(Zdroj: Vlastní) 

 

 

Obr. 8: Vzdělání respondentů 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Nejčastěji odpovídala skupina od 21 - 40 let, a to především díky elektronické formě 

dotazníku, ale také z důvodu větší ochoty se vůbec zůčastnit dotazníkového šetření. Ženy 

versus muži byly zastoupeny většinou respondentek. Mužů byla pouhá třetina dotázaných. 
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Nejpočetnější skupinu respondentů tvořili především vzdělaní lidé se střední školou a vyšší či 

vysokou školou.  

 

Druhý okruh otázek se týkal jejich obecného povědomí o pojištění a pojistných podvodech. 

Mezi tyto otázky patřil:  

• vztah respondentů k pojišťovnictví 

• povědomí o trestní sazbě za spáchaný pojistný podvod 

 

Obr. 9: Vztah respondentů k pojišťovnictví 

(Zdroj: Vlastní) 

Tab. 25: Vztah respondentů k pojišťovnictví 

Kladný 74 

Záporný 82 

(Zdroj: Vlastní) 
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Obr. 10: Povědomí o pojistném podvodu jako o trestném činu 

(Zdroj: Vlastní) 

Tab. 26: Povědomí o pojistném podvodu jako o trestném činu 

Ano 96 

Ne 60 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Z dotazníku vyplynulo, že občané jsou s pojišťovnou obecně nespokojeni, že více než 

polovina respondentů má záporný vztah k pojišťovnictví. A to z důvodu vysokého pojistného 

a zároveň minimální výplaty pojistného plnění, což se týká především neživotníhopojištění, 

jak vyplynulo z doskuze s některými respondenty. Zároveň si je většina dotázaných vědoma 

faktu, že pojistný podvod je trestný čin se sazbou odnětí svobody až na 10 let. 
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Třetí typ otázek se dotazoval na setkání se s pojistným podvodem. 

 

Obr. 11: Spáchal(a) jste v minulosti pojistný podvod? 

(Zdroj: Vlastní) 

Tab. 27: Spáchal(a) jste v minulosti pojistný podvod? 

Ano 8 

Ne 136 

Nevím o tom 12 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Obr. 12: Spáchal(a) jste v minulosti pojistný podvod? 

(Zdroj: Vlastní) 
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Tab. 28: Odvětní spáchaného pojistného podvodu 

Pojištění vozidel 6 

pojištění přepravy 0 

Pojištění majetku a odpovědnosti 2 

Pojištění osob 0 

(Zdroj: Vlastní) 

 

 

Obr. 13: Znáte ve svém okolí někohom kdo spáchal(a) pojistný podvod? 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Tab. 29: Znáte ve svém okolí někohom kdo spáchal(a) pojistný podvod? 

Ano 38 

Ne 118 

(Zdroj: Vlastní) 
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Obr. 14: Byla osoba, která spáchala pojistný podvod odhalena? 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Tab. 30: Byla osoba, která spáchala pojistný podvod odhalena? 

Ano 4 

Ne 34 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Pouhých 5% dotázaných se přiznalo, že vědomě spáchalo trestný čin pojistný podvod, z toho 

bylo 75% bylo spácháno v oboru pojištění motorových vozidel a 25% se dopustilo 

podvodného jednání v rámci pojištění odpovědnosti. Ve svém okolí zná 25% respondentů 

pachatle pojistného podvodu, z toho bylo však uvdětčeno pouhých 11%.  

Další typ otázek prověřoval respondentův sklon páchat pojistný podvod. 
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Obr. 15: Sklon páchat pojistný podvod v případě minimální šance odhalení 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Obr. 16: V případě, že by se Vám osobně stala pojistná událost,uvažoval(a) by 

jste o tom, že pojišťovně nahlásíte vyšší hodnotu škody než jaká byla opravdu 

způsobená? 

(Zdroj: Vlastní) 
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Obr. 17: Uvažoval(a) jste při uzavírání pojistné smlouvy o uvedení nepravdivých 

informacím které by vedly ve Váš prospěch? 

(Zdroj: Vlastní) 

V tomto typu otázek byli respondenti dotazováni na citlivost k pojistným podvodům, neboli 

jak jsou náchylní k tomu, aby spáchali pojistný podvod. Přes 64 % dotázaných by pojistný 

podvod nespáchalo, ani v případě, že by existovala minimální šance odhalení tohoto trestného 

činu. Naproti tomu, zhruba 42% respondentů, by spáchalo pojistný podvod navýšením 

hodnoty škody. O pojistném podvodu pomocí nadhodnocení škodové události by v žádném 

případě nepřemýšlelo celých 41%. V následující otázce o uvedení nepravdivých informací při 

sepsání pojistné smlouvy byli respondenti rozhodnější v odmítání pojistného podvodu, pro 

pojistný podvod se v tomto případě rozhodne pouze zhruba 10 %. 

 

Závěrem dotazníkového šetření lze říci, že v průzkumu převládaly ženy se středoškolským a 

vyšším vzděláním, jejichž věk se pohyboval od 21 – 40 let. Obecně mají respondenti záporný 

vztah k pojišťovnictví. Přestože více jak 60 % dotázaných ví o tom, že pojistný podvod je 

trestný čin se sazbou odnětí svobody až na 10 let, počet přiznaných spáchaných pojistných 

podvodů se pohybuje okolo 5 %. Pojištění vozidel a odpovědnosti si udrželo pomyslné 
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prvenství nejen ve statistikách pojistných podvodů Policie České republiky, ale i 

v provedeném dotazníkovém šetření. Vysoká tolerance pojistných podvodů ve společnosti 

přispívá i k nízkému odhalení pojistných podvodů. Dvacet pět procent respondentů potvrdilo, 

že v okruhu svých známých znají pachatele pojistných podvodů. Odhaleno bylo však pouze 

10% případů.  V případě posledního okruhu otázek vyšlo najevo, že váhavých respondentů je 

v České republice více než polovina dotázaných. Nejvíce spornou mezi respondenty byla 

shledána předposlední otázka zaměřená na páchání pojistného podvodu pomocí 

nadhodnocené škody. Zde si byli dotazovaní nejvíce jistí v případě odpovědi ano a ne. 

Pojistný podvod by určitě nespáchalo přes 41% respondentů, a s jistotou by podvod spáchalo 

pouze 6,5% dotázaných. Poslední otázku páchaní pojistného podvodu při sepisování pojistné 

smlouvy respondenti zodpověděli téměř jasně, pojistný podvod by zajistné nespáchali.  
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12  PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

 

Škodám způsobenými pojistnými podvody je vždy lépe předem předcházet, proto společnost 

neustále vyvíjí nové metody a postupy preventivních opatření. Vlastní povahu člověka 

pojišťovny nezmění, snaží se jí tedy alespoň částečně porozumět. Díky tomu, lze pak lépe 

předvídat pojistný podvod, případně mu rovnou předejít. 

Společnost lze rozdělit na skupiny jedinců, kteří jsou: poctiví, mají občasný sklon podvádět a 

nepoctivé jedince. V rámci prevence, je důležité se zaměřit na prostřední skupinu obyvatel, 

která je v zásadě poctivá, ale v případě, že nastanou vhodné podmínky pro nepoctivé jednání, 

při kterém mají šanci se obohatit, neváhají a trestný čin pojistný podvod spáchají. 

„Prevence spočívá především v odhalení přípravy podvodu při vzniku pojištění a v jeho 

průběhu (tedy v rozpoznání „podvodníků“) a dále v přijetí opatření, která spáchání zabrání, 

nebo od provedení odradí („podvodníky“ i „váhající“)“
33

. 

Preventivní opatření mají nezastupitelnou roli při odhalování pojistných podvodů. V první 

řadě, pachatele pojistného podvodu může odhalit již zprostředkovatel pojištění při samotném 

sjednávání pojištění. Pomocí různých školení, která konkrétní pojišťovny realizují pro své 

zaměstnance a zprostředkovatele jsou informováni o indikátorech pojistných podvodů. 

Zprostředkovatel tedy může odhalit pachatele, již při sepisování pojistné smlouvy. Zde však 

přichází do konfliktu role zprostředkovatele jako loajálního zaměstnance pojišťovny a role 

zprostředkovatele, který je hodnocen dle počtu uzavřených pojistných smluv. Nemluvě o tom, 

že zprostředkovatelé pojištění bývají někdy sami zapleteni do podvodného jednání. 

Co se týká jednotlivých oddělení pojišťoven, i zde je možné v každém úseku prověřit, zda se 

nestal, či v blízké budoucnosti nestane, pojistný podvod. Například oddělení správy 

pojistných smluv by v případě odhalení jedné podvodné pojistné události měla prošetřit 

všechny pojistné smlouvy, daného klienta. PR a marketing by měly vytvářet takové povědomí 

o společnosti, aby každého pachatele odradily svou strategií, že podvodné jednání v jejich 

společnosti nemá místo a je okamžitě odhaleno. Klientská zóna, kde pojištění sjednávají či 

ohlašují pojistné podvody, by měla být velmi všímavá k maličkostem. Jakýkoliv náznak 

                                                 

33LHOTSKÁ, Kateřina. Boj s pojistným podvodem – kudy vede cesta?. In: Poljistný obzor [online]. [cit. 2014-

05-21]. Dostupné z: www.pojistnyobzor.cz/Clanek/ 
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nestandardního postupování klienta by měl být zaznamenán. Nově některé pojišťovny 

využívají při telefonických rozhovorech analýzu hlasu volajícího, kdy je možné odhalit 

pravdivé a nepravdivé chování.  

Nedílnou součástí prevence pojistných podvodů jsou interní informace pojišťoven. Mezi ně 

patří: černé listinky účastníků pojištění, historie pojistných událostí a pojištění atd. Sdílení 

informací o pojištěných však bývá v praxi největší problém. Pojišťovny si mezi sebou 

nechtějí vyměňovat interní důvěrné informace. Pojišťovny se v současné době nedozví, zda je 

objekt pojištění pojištěn u více pojišťoven či jestli byl v minulosti objekt pojištěn a došlo 

k výplatě pojistného plnění. 

V současné době by tomuto mohl zabránit systém SVIPO. Jedná se o systém pro výměnu 

informací o podezřených okolnostech, který organizuje Česká asociace pojišťoven pro své 

členské pojišťovny, ale i pro pojišťovny, které pod ČAP nepatří. Jde o systém, který má 

pomoci odhalit podvodné pojistné jednání pomocí výměny informací o pojištěných fyzických 

osobách a právnických osobách ve smyslu ustanovení § 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví.  

SVIPO dovede označit pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoká pravděpodobnost 

podvodného jednání. Dokáže identifikovat pachatele a kontaktovat jednotlivé dotčené 

pojišťovny.  

Tento systém funguje od roku 2012 a uvádí se, že i díky tomuto systému stoupnul počet 

odhalených podvodných jednání o 30%. Ze statistik je však možné vyčíst, že rapidní nárůst 

zaznamenal především počet vyšetřovaných pojistných podvodů a to zhruba o 50% oproti 

předcházejícímu roku 2012. 34 

Je důležité zdůraznit, že na odhalení pojistných podvodů má vliv především důkladné 

prošetření každé pojistné události ale i sepsané pojistné smlouvy. V obrovském množství 

pojistných smluv, však není možné každou konkrétní smlouvu prověřit z důvodu vysokých 

mzdových nákladů, které by potom pojištění obecně velmi prodražily. Proto pojišťovny 

neprošetřují každý případ pojistné události, tak důkladně, jako když by měli podezření, že se 

jedná o pojistný podvod.  

                                                 

34 České asociace pojišťoven. Tiskové zprávy [online]. [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.cap.cz/tiskove-

centrum/tiskove-zpravy-a-informace/tiskove-zpravy 
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13  KONKRÉTNÍ PŘÍPADY PODVODNÉHO JEDNÁNÍ 

13.1 JIHLAVSKO: MUŽ UZAVŘEL FALEŠNOU SMLOUVU, ABY 

ZÍSKAL PROVIZI   

„Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu pojistného podvodu 

čtyřiadvacetiletému muži z Polenska. Podezřelý muž jako zaměstnanec firmy sjednával 

pojištění. V květnu loňského roku využil znalosti osobních údajů jiné rodiny a v místě svého 

bydliště uzavřel smlouvu na životní a úrazové pojištění. Do smlouvy uvedl data muže, ženy a 

jejich dítěte, aniž by o tom oni věděli. Za partnery se na smlouvě i podepsal a uhradil první 

splátku. Poté již ale nikdo splátky nehradil a následně se finanční společnost obrátila na 

osoby uvedené ve smlouvě, které se tak o existenci smlouvy dozvěděly. Na konci února podaly 

trestní oznámení a případem se začali zabývat policisté. Na základě provedeného prověřování 

zjistili pachatele i veškeré okolnosti spáchaného podvodu. Za uzavření pojistné smlouvy 

obdržel pachatel provizi přes tři tisíce korun a firma, pro kterou pracoval, přes čtrnáct tisíc 

korun. Policisté po shromáždění důkazů sdělili pachateli podezření ze spáchání trestného 

činu.“ 
35

. 

13.2 PŘÍKLAD POJISTNÉHO PODVODU U ČESKÉ POJIŠŤOVNY – 

ÚČELOVĚ ZALOŽENÝ POŽÁR PENZIONU 

 

 

„Delší dobu neobývaný penzion měl zničit požár, ke kterému došlo v důsledku výbuchu 

propanbutanové lahve. Celý případ se pracovníkům České pojišťovny zdál od samého počátku 

podezřelý. „Jakoby náhodou“ byla totiž nemovitost pojištěna necelé tři měsíce před vznikem 

škody a objekt byl navíc o šest milionů korun přepojištěn. 

 

Ke slovu tedy přišli detektivové České pojišťovny, kteří začali prošetřovat možnost účelového 

                                                 

35 KROUTILOVÁ, Jana. Pojistný podvod: JIHLAVSKO: Muž uzavřel falešnou smlouvu, aby získal provizi. In: 

Policie České republiky [online]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/zpravodajstvi-uo-

jihlava-pojistny-podvod.aspx 
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jednání ze strany pojištěného. V rámci šetření se ve spolupráci s policií podařilo zjistit, že 

vznik této mimořádné události byl velmi pravděpodobně způsoben otevřeným lahvovým 

ventilem a netěsným připojením regulátoru tlaku k ventilu v místě nedotažené převlečné 

matice. Z šetření rovněž vyplynulo, že iniciátorem výbuchu byl zapnutý elektrický vařič, který 

se opět „jakoby náhodou“ nacházel nedaleko propanbutanové lahve. Na základě těchto i 

dalších zjištění bylo následně „poškozenému“ sděleno obvinění ze spáchání trestného činu 

pokusu o pojistný podvod“
36

. 

 

13.3 POJISTNÝ PODVOD- ŘIDIČKA RENAULTU HAVAROVALA DO 

STROMU 

 

„Řidička Renaultu, klientka České pojišťovny, nabourala do stromu u nefrekventované silnice. 

Sice nebyla zraněna, ale auto bylo velmi poškozené. Vystoupila tedy z vozu a někam 

telefonovala. Zanedlouho už její vůz odvážela odtahová služba.  

Zhruba o 24 hodin později se na tom samém místě žena objevila znovu i s odtahovou službou 

a havarovaným autem. Vůz nechala složit ke stromu, aby to vypadalo, že k nehodě došlo 

právě teď. Řidička opět dlouze telefonovala a za chvíli dorazila policie s jinou odtahovou 

službou. 

Divadlo žena sehrála proto, že první den měla vysokou hladinu alkoholu v krvi. Nejprve 

potřebovala vystřízlivět, jinak by z havarijního pojištění nic nedostala. V nouzi jí pomohl 

kamarád, který vlastní odtahovou službu. Vše by pravděpodobně vyšlo, ale podvodnice 

netušila, že se na její podivné představení někdo po oba dva dny dívá. Na své nedaleké pole 

                                                 

36 BUBÁK, Michal. Pojistné podvody v tomto roce - podvádí se častěji a v menších částkách. In: Finoaráda.cz 

[online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://finparada.cz/1379-Pojistne-podvody-v-prvnim-ctvrtleti-tohoto-

roku.aspx 
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chodila totiž starší paní okopávat brambory a sledovala celé dění. Vše 

nahlásila vyšetřovatelům a tím překazila akci podnapilé řidičky“ 37. 

13.4 ČESKÉ BUDĚJOVICE - 49 LETÝ MUŽ CHTĚL PODVODEM NA 

POJIŠŤOVNĚ ZÍSKAT FINANČNÍ HOTOVOST 

 

„Českobudějovičtí kriminalisté, z oddělení hospodářské kriminality, objasnili pojistný podvod 

muže z krajského města. Ten své pojišťovně předložil fiktivní a zfalšované doklady potvrzující 

nákup jízdního kola, které mělo být odcizeno při vloupání do rodinného domu. Kriminalisté 

provedli šetření u prodejce kol, který však nikdy takové kolo neprodal, ani je neměl 

skladem“
38

. 

13.5 PRACHATICE – POŽÁR NOVOSTAVBY NA PRACHATICKU 

BYL ZALOŽEN ÚMYSLNĚ 

„Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 34letého muže z Prachaticka jako 

obviněného z pokusu zločinu pojistného podvodu a z přečinu poškození cizí věci. Obviněný 

v září 2013 v nočních hodinách úmyslně založil požár v nezkolaudovaném rodinném domě na 

Prachaticku, který byl z části jeho majetkem a z části majetkem jeho přítelkyně. Důvodem 

založení požáru bylo zajistit si pojistné plnění. Obviněný pojistnou událost telefonicky oznámil 

makléřce, se kterou rovněž uzavíral pojistnou smlouvu, přičemž k pojistnému plnění dosud 

nedošlo. Svým protiprávním jednáním způsobil obviněný škodu za nejméně 2 800 000 

korun“
39

. 

  

 

                                                 

37 HRUŠKOVÁ, Monika. Pachatelem byl jelen aneb kuriózní případy z pojištění vozidel. In: [online]. [cit. 2014-

05-24]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/pachatelem-byl-jelen-aneb-kuriozni-pripady-z-pojisteni-vozidel-psc-

/poj.aspx?c=A091007_112550_ruceni_hru 

38 BAJCURA, Milan. Pojistný podvod: České Budějovice - 49 letý muž chtěl podvodem na pojišťovně získat 

finanční hotovost. In: [online]. [cit. 2014-05-24]. ISBN Policie České republiky. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/pojistny-podvod-489491.aspx 

39 
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14  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo popsání fenoménu posledních let, kterým se stal pojistný 

podvod. S tímto trestným činem se v poslední době setkáváme nejen v České republice ale i 

jinde ve světě stále častěji. Pachatelé pojistných podvodů se domnívají, že neokrádají 

konkrétní osobu, ale instituci, ve které se malý zločin ztratí. Bagatelizují svůj trestný čin a 

mají za to, že v podstatě nikomu neublížili. Opak je však pravdou. Každý účastník pojištění 

doplácí na důsledky pojistných podvodů a to buď změnou pojistných podmínek či sazbou 

pojištění. 

Ve své teoretické části se diplomová práce zaměřuje především na charakteristiku pojistných 

podvodů, důvody páchání pojistných podvodů, znaky podvodného jednání a pachatelů, 

samotnému vyšetřování pojistného podvodu a na ke konci teoretické části i na spolupachatele 

a jiné účastníky trestného činu pojistný podvod. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena nejprve na analýzu pojistných podvodů a poté 

na dotazníkové šetření obyvatelstva. Analýza byla provedena za pomoci statistik České 

asociace pojišťoven a Policie České republiky, přičemž bylo využito statistických metod 

časových řad. Jednotlivé hypotézy o pojistných podvodech byly stanoveny takto: Hypotéza 

H1: Recidiva v Ústeckém kraji je rostoucí, hypotéza H2: pachatel pojistného podvodu je muž 

z okolí Prahy, hypotéza H3: výše objasněných případů pojistných podvodů zastává 20% na 

všech vyšetřovaných případech, hypotéza H4: výše škody pojistného podvodu v rámci 

pojištění majetku a odpovědnosti je průměrně do 300 tis. Kč. 

Po následné analýze byly vyvráceny hypotézy H3 a H4, které představovali tezi o tom, že 

výše objasněných případů pojistných podvodů zastává 20% na všech vyšetřovaných 

případech a že, výše škody pojistného podvodu v rámci pojištění majetku a odpovědnosti je 

průměrně do 300 tis. Kč. Z analýzy vyplývá, že pouze 5% vyšetřovaných případů je i 

objasněných. Za poslední rok zaznamenal počet vyšetřovaných případů značný nárůst a to 

především díky systému SVIPO, který organizuje Česká asociace pojišťoven, ve snaze 

sjednotit a usnadnit boj proti této kriminální činnosti. 

Průměrná výše škod pojistných podvodů v oblasti majetku a odpovědnosti za sledované 

období dosáhla 375 tis. Kč., což vyvrací hypotézu H4. Prvenství ve výši škod vždy ovládly 

škody v oboru pojištění vozidel. Za poslední tři roky sledovaného období však vedení tohoto 

pomyslného žebříčku přebraly právě pojistné podvody v oblasti majetku a odpovědnosti.  
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Zároveň s výší škody rostou i počty pojistných podvodů. Tak zvané „pojistky na blbost“ jsou 

v současné době mezi obyvateli velmi populární. A spolu s růstem obliby roste i počet 

spáchaných pojistných podvodů. Na výši škod se ale nejvíce projevuje pojištění majetku, jako 

jsou nemovitosti- kdy pak při pojistných podvodech dochází i k vysokým škodám. 

Dotazníkové šetření obyvatelstva bylo provedeno elektronicky i písemně v období od 5. 4. 

2014- 19. 4. 2014. Otázky na respondenty byly kladeny ve 4 okruzích o to: osobní otázky na 

respondenta, obecné povědomí respondenta o pojišťovnictví a pojistných podvodech, střetnutí 

s pojistným podvodem, sklon k pojistným podvodům. Z průzkumu, ve kterém nejčastěji 

odpovídaly ženy ve věku od 21 – 40, s vyšším či vysokoškolským vzděláním, vyplynulo, že 

většina respondentů ví o tom, že pojistný podvod je trestný čin se sazbou odnětí svobody až 

na 10 let, přesto jich v minulosti spáchalo pojistný podvod alespoň 5% z nich, převážně 

v oblasti pojištění vozidel.  U respondentů převládal záporný vztah k pojišťovnictví. Více jak 

25% dotázaných zná ve svém okolí někoho, kdo trestný čin pojistný podvod spáchal, ale 

téměř 90% z těchto pachatelů nebylo odhaleno. Poslední okruh otázek směřoval na sklon 

dotázaných páchat pojistný podvod. V případě, že by existovala minimální šance odhalení 

pachatele, pojistného podvodu by se zúčastnilo zřejmě 36% dotázaných, z toho by 

jednoznačně neváhalo spáchat pojistný podvod 5% dotázaných, což odpovídá statistickému 

zjištění, že pojistné podvody páchá zhruba 5 % populace. Z dotazníku vyplynulo, že pojistný 

podvod při sepsání pojistné smlouvy by mělo odvahu spáchat zhruba 11%, s jistotou by 

pojistný podvod v takovémto případě spáchalo pouhá 2% dotázaných. Naproti tomu, 

nadhodnocení vzniklé škody by nepochybně spáchalo již 6,5% respondentů, přičemž dalších 

35% dotázaných, by o pojistném podvodu uvažovalo. Z dotazníkového šetření jednoznačně 

vyplývá, že více než polovina tázaných by pojistný podvod nerealizovala. Víme však, že 

„váhavá“ skupina respondentů převažovala nad jednoznačně rozhodnutými jedinci pojistný 

podvod spáchat či nespáchat. Právě tato „váhavá“ většina, je přitom velice rizikovou 

skupinou, která v případě vhodné příležitosti je schopná pojistný podvod spáchat. 

V závěru diplomové práce jsou popsány konkrétní případy pojistných podvodů a preventivní 

metody, které pomáhají odhalit nebo předcházet pojistným podvodům. 
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