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❁

❂ ÚVOD

Téma poistných podvodovĽ ktoré celosvetovo spôsobujú miliardové škody nielen 

poisťovniamĽ ale aj jej klientomĽ je aktuálnou ❃ významnou problematikouĽ ktorá úzko spája 

oblasť práva a poisťovníctva. Pri páchaní trestného činu poistného podvodu je zisťovaná 

čím alej❄ tým väčšia miera profesionality páchate ov. Preto je ve mi dôležité zoznámiť 

širokú verejnosť s touto problematikouĽ ktorá zasahuje do života takmer každého človeka.

Cie om diplomovej práce je zhodnotiť riešenieĽ odha ovanie poistných podvodov 

❃ ❅❆❇❉❡❋ ●❏kvidácie poistných udalostí v Českej republike a ▼ P❡◗❡❉❯❱❄ ❃ na základe zistených 

informácií navrhnúť možné riešenia.

Pri spracovávaní diplomovej práce bude použitých viacero metód. Vedeckou metódou 

analýzy budú rozobraté jednotlivé tematické úseky poistného podvodu a vedeckou metódou 

syntézy dôjde k uceleniu skúmanej problematiky. alej budú použité metódy zberu dát 

❅❆❏ kvantitatívnom výskume. V ❲❇◗❲❇ prípade to bude štúdium dokumentovĽ teda odborných 

kníhĽ článkov  i internetových zdrojovĽ a to českých a nemeckých. Na základe rozhovoru 

❋ poisťovacím makléromĽ Björnom BeckeromĽ budú poskytnuté informácie o právnej úprave 

poistného podvodu❄ ❃❯❇ ❏ ❇ procese likvidácie poistných udalostí v P❡◗❡❉❯❱❳

Diplomová práca bude členená do štyroch ve kých kapitol. Tie sa budú alej členiť 

❨❃ menšie podkapitoly a ❅❇♣❅❇♣❯❃❅❏❲❇●❬❳

Prvé dve kapitoly sa zaoberajú základnou charakteristikou a právnou úpravou poistného 

❅❇♣▼❇♣❱ ▼ Českej republike a ▼ Nemecku. Pozornosť bude venovaná hlavne právnej úprave 

poistnej zmluvyĽ právam ❃ ❅❇▼❏❨❨❇❋❲❏❃◗ ③ nej vyplývajúcim  a poistnému podvodu z h adiska 

trestne právneho. 

Tretia kapitola je venovaná riešeniu a odha ovaniu poistných podvodovĽ zaoberá sa 

nástrojmi prevencie proti poistným podvodom a systémamiĽ ktoré sú používané pri prevenci❏

❃ odha ovaní poistných podvodovĽ alej je tu popísaný proces likvidácie poistných udalostí 

▼ ČR a P❡◗❡❉❯❱❳

❭ poslednej záverečnej kapitole bude riešenie a odha ovanie poistných podvodov 

zhodnotené a na základe dostupných informácií budú navrhnuté možné riešenia



❪

❫ ❴HůRůKTERISTIKů ů PRÁVNů ÚPRůVů POISTNÉHO 

PODVODU V ČESKEJ REPUBLIKE

❵❜❝ Základná charakteristika poistného podvodu

Podvod je jedným z druhov trestných činovĽ ktoré patria do kategórie majetkovej 

kriminality. Podvody sú považované za ve mi nebezpečnú formu trestnej činnosti 

predovšetkým pre svoju kvalifikovanosť a výskyt❞ či už v ❢❣❤❧sti všeobecnej kriminalityĽ 

t❧q ✈ oblasti hospodárskej kriminality.

Všeobecne sa môže poistný podvod charakterizovať ako zámerné (úmyselné✇ q❤❧①❧④⑤⑥

⑦⑥⑧④⑥⑦ ⑨trany (poisťovne✇ ⑨t⑩❧④❢❶ ⑧⑩❶❷❢❶❞ za účelom získania výhody alebo obohateniaĽ 

q❶ ktorému by nedošloĽ ak by bol pravdivo vysvetlený skutkový stav. Klamlivé konanie ⑨❧

môže vzťahovať na akúko vek fázu poistnej zmluvy. V ❸⑩❧xi to môže znamenaťĽ že škoda 

❹❸❢⑤⑨tná udalosť)❺ ⑨❧ ④⑥❸⑩⑤❷❢⑧⑤❤❧❞ nevznikla uvedeným spôsobom❞ alebo nespadá pod poistené 

⑩⑤❻⑤q❢❞ ❧❤⑥❣❢ ❻ nej nevyplýva poškodenieĽ ujma či ⑨t⑩❧t❧❼ ❹❽❤❢❣❧❤ ❾❿❸⑥⑩t❞ ➀➁➂➁✇

Poistný podvod môžeme chápať ako určitý druh zlyhania. Ide o ❻❤➃❷❧④⑤⑥ ❸oistenéh❢➄❞

či poistníka➅ ❞ ktorý sa dopustí podvodného q❢④❧④⑤❧ ⑨ cie om získať neoprávnenú výhodu 

prekračujúcu rámec zmluvného vzťahu daného uzavretou poistnou zmluvou. Taktiež ide 

❢ prípadné zlyhanie kontrolných systémov poisťovníĽ ktoré umožnia poistenému podviesť 

poisťov uĽ a t❢ ❧q❢ ✈ dobe procesu uzatvárania poistnej zmluvyĽ tak i ✈ prípade procesu 

❤ikvidácie poistnej udalosti. ( ezáčĽ Ň00ř)

Poistné podvody smerujú proti finančným inštitúciámĽ ktoré zhromaž ujú financie 

❧ potom ich prerozde ujú oprávneným osobám. Predovšetkým pre svoju kvalifikovate nosť 

❧ súčasnú latenciu sú poistné podvody považované za ve mi nebezpečnú formu trestnej 

činnosti. Často sú niektorými autormi označované ako krimi④❧❤⑤t❧ t❻✈❼ ❣⑤⑥❤➃➆❷ ➇❢❤⑤⑥⑩❢✈❼

❹➈t⑩❧❶⑨❞ ➀➁➁➉✇

➊ Poistnou udalosťou sa rozumie náhodná skutočnosť bližšie označená v poistnej zmluve alebo vo zvláštnom 
právnom predpiseĽ na ktorý sa poistná zmluva odvolávaĽ s ktorou je spojený vznik povinnosti poistite a 
poskytnúť poistné plnenie.
➋ Poisteným je osobaĽ na ktorej životĽ zdravieĽ majetokĽ zodpovednosť za škoduĽ alebo iné hodnoty poistného 
záujmu sa vzťahuje súkromné poistenie.
➌ Poistníkom je osobaĽ ktorá ➍ poistite om uzatvorila poistnú zmluvu.



➎

➏➐➏ Klasifikácia poistného ➑➒➓➔➒➓→

Poistné podvody môžeme klasifikovať pod a rôznych h adísk:

➣↔ Podľa druhu poistenia↕

 ➙oistné podvody v neživotnom poisteníĽ

 ➙oistné podvody v životnom poistení➛

➜↔ Podľa osoby páchateľa↕

 vonkajšie poistné podvody – páchate om je obvykle poistený alebo poistníkĽ

 vnútorné poistné podvody – páchate om je zamestnanec poisťovneĽ ktorý má 

obvykle spolupáchate a poistníka alebo poisteného.

➝↔ ➞ hľadiska osobnostných charakteristík, spôsobu spáchania↕

 náhodné poistné podvody ako príležitostnéĽ skôr ojedineléĽ individuálne 

páchané amatérmi pod a ich znalostí a schopnostíĽ

 organizované poistné podvodyĽ ktoré sú vedome spáchanéĽ dopredu plánované 

➟ využitím sofistikovaných metódĽ páchané profesionálnymi organizovanými 

➟➠➡➙➢➤➥➦➢➛

➧↔ Podľa miesta spáchania či ich dopadu na:

 vnútroštátneĽ ktoré sú spáchané a majú tak svoj negatívny dopad iba na územie 

jedného štátuĽ prevažne domovského štátu páchate ovĽ

 medzinárodnéĽ ktoré hranice jedného štátu presahujú ako miestom realizác➢➨➩

➫➥➠ ➢ samotnými aktérmi. 

➭ životnom poistení ➟➥ podvodníci pokúšajú navýšiť výplaty poistných plnení 

➯➥ škody na zdravíĽ či už boli skutočne spôsobené➩ alebo len predstierané. Tento typ poistného 

podvodu môže súvisieť so zhoršujúcou sa finančnou situáciouĽ a ➫➲ ➳➵➥➸➤➨ ➡ udíĽ ktorí trpia 

výrazným nedostatkom finančných prostriedkov. Lákadlom pre podvodníkov býva 

➢ skutočnosťĽ že u ➫➲➳➫➲ ➺➻➡➳➡ ➙➲➢➟➫➨➤➢➥ ➤ie je považované za trestný čin prijatie poistných 

plnení z viacero poistných zmlúv za jednu poistnú udalosť. V ➦➢➤➡➵➲➟➫➢ ➟➥ ➤➨➙➻➨➺➙➲➠➵➥➺➥➵➲➩

že si poistený bude napríklad zámerne lámať ruku za účelom získania poistného plnenia 

➯ viacero poisťovní. Z h adiska odha ovania je u ➫➲➳➫➲ ➫➼pu podvodov problémomĽ že sa 

➤➥ nich podie ajú i samotní lekári.



➽

➾ ➚➪➶➹➘➴➷ neživotného poistenia patria medzi najčastejšie páchané podvodyĽ ➬➚➮➱➚➮✃

páchané v oblasti poistenia motorových vozidielĽ ➬➚➮➱➚➮✃ ➱ ➬➚➷➘tení domácností ➹ ➪❐➮➚➱

občanov. Medzi často páchané podvody u neživotného poistenia sa môžu zaradiť i živelné 

škody po víchriciĽ povodniachĽ či úmyselne založených požiarov objektov poistených 

❒➹ mnohonásobne vyššie čiastky. ( ezáčĽ Ň011)

❮❰Ï Právna úprava poistného podvodu

Významným externým vplyvom riadenia agendy poistných podvodov je legislatívne 

➬Ð➚➘➴ÐÑ➮➷ÑÒ ➾ českom právnom poriadku je dôležitou súčasťou zákon č. 40/Ň00ř Sb.Ľ trestní 

zákonníkĽ kde je definovaný trestný čin poistného podvodu v § ÓÔÕÒ (VýchodskýĽ Ň010)

Dôležitou právnou normou pre riešenie účelového a podvodného jednania pre potreby 

poisťovní bol zákon č. ň7/Ň004 Sb.Ľ o poistnej zmluve. Od 1.1.Ň014 je úprava poistnej zmluvy 

súčasťou nového občianskeho zákonníku ÖÓÕÔÓ×Ø zákona č. Řř/Ň01Ň Ù➪Ò Ö alej len ÚÛÜÝÚ×Ò

Poistná zmluva je upravená v § Ň75Ř až § Ó➽ÞÓÒ

Nový občiansky zákonník by mal brániť podvodom zo strany poistných 

sprostredkovate ovÒ Sprostredkovate Ľ ktorý pri uzatváraní poistnej zmluvy nesprávnou 

informáciouØ či radou danou za odmenu spôsobí škoduĽ bude mať povinnosť túto škodu 

nahradiť.

alšou významnou právnou normouĽ ktorá je k účová pre oblasť prevencie a ➪➚ß➹

➘ poistnými podvodmi na českom poistnom trhu je zákon č. Ň77/Ň00ř Sb.Ľ o poisťovníctveĽ 

ktorý nadobudol účinnosť 1.1.Ň010. (VýchodskýĽ Ň010)

❮❰à Poistný podvod z h adiska trestne – právneho

Skutková podstata trestného činu poistného podvodu bola zavedená zákonom 

č. Ň5ň/1řř7 Sb.Ľ ktorým sa mení a dopl uje zákon č. 140/1ř61 Sb.Ľ trestný zákonĽ v znení 

❒Ñ➘á➚rších predpisovĽ a á➴orý nadobudol účinnosť d om 1. januára 1řřŘØ ➹ rozšírila skutkovú 

podstatu trestného činu podvodu pod a § Ň50 skôr platného trestného zákona.

Pod a trestného zákonníku účinného od 1.1.ÓÕÔÕ ➘➹ ❐ základnej skutkovej podstaty

Ö§ ÓÔÕ ➚➮➘Ñá 1) nevyžaduje spôsobenie škody na majetku Ö➴â➱Ò ohrozujúci trestný čin)Ľ 

á ➴ÐÑ➘➴❒➚sti stačí nepravdivé uvedenie (resp. zatajenie) relevantných údajov pre poistnú 



ã

äåæçèç éæêëì è súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti alebo pre posúdenie nároku 

íé îìïðñné plíêíïêò óôæìëéæ õöîê÷ñø ùúûúü

Skutková podstata trestného činu je súhrn typových znakov óobjektĽ objektívna stránkaĽ 

ðçëýêþñ é subjektívna stránka)Ľ ktoré umož ujú trestné činy právne kvalifikovať. Trestný čin 

poistného podvodu zahŕ a dve samostatné základné skutkové podstatyĽ ktoré sú popísané v

§ ùûú ìÿðêþ û é ìÿðêþ ù ❚÷❩ é alej kvalifikované skutkové podstaty popísané v § ✷�✁ ♦✂✄❡❦

✸ – ✥ ☎r✆✝
✹ (JelínekĽ Ň01ň)

Toto ustanovenie obsahuje dve samostatné základné skutkové podstaty:

éü è î÷èêý ä nich páchate  v súvislosti s uzatváranímø éæêëì äåêíìç îìïðñíêý äåæçè②ø

è súvislosti s likvidáciou poistnej udalostiø alebo pri uplatnení práva na plnenie 

ä îìïðñêíïéø alebo iné obdobné plnenie uvedie nepravdivéø alebo hrubo skreslené údaje 

éæêëì îodstatné údaje zamlčí (§ ùûú ìÿðêþ ûü. Táto skutková podstata teda poskytuje 

ì✞❤÷éíç ✞çÿäïêåç åéýêñþç è súvislosti s riadnym zjednávaním poistných zmlúvĽ 

likvidáciou poistnej udalosti a poskytovaním poistného plneniaĽ vrátane tzv. iného 

obdobného plnenia.

ëü è ÿ÷ç❤êý ä nich páchate  v úmysle zaopatriť ðêëêø alebo inému prospech vyvoláø éæêëì

predstiera udalosťĽ s ktorou je spojené právo na plnenie z poistenia či iné obdobné 

îæíêíïêĽ alebo stav vyvolaný poistnou udalosťou udržuje✺ø é spôsobí tak na cudzom 

majetku škodu nie nepatrnú✻ ó§ Ň10 odsek Ň). Objektom je tu ochrana majetkových 

záujmov poistite ov poskytujúcich plnenie na podklade uvedených udalostíĽ teda 

è konečnom dôsledku opäť cudzí majetok.✼

✟ Presné znenie § Ň10 Zákona č. 40/Ň00řSb.Ľ trestného zákonníkaĽ je uvedené v prílohe č. 1
✠ Udržovaním stavu vyvolaného poistnou udalosťou sa rozumie konanie páchate aĽ ktorým poistnú udalosťĽ 
ktorá nastala bez jeho zavinenia alebo jeho nedbalostným konanímĽ resp. dôsledky tejto poistnej udalostiĽ 
úmyselne predlžuje alebo rozvíja ( napr. pri poistení finančných strátĽ preťahuje trvanie škodnej udalostiĽ aby 
bolo možné vykázať väčší ušlý zisk a alšie finančné stratyĽ alebo svoje skutočne utrpené zranenieĽ na ktoré sa 
vzťahuje úrazové poistenieĽ úmyselne riadne nelieči).
✡ ❱ poistnej praxi sa škodou nie nepatrnou rozumie škoda dosahujúca čiastku najmenej 5 000 KčĽ škodou nie 
malou sa rozumie škoda dosahujúca čiastku najmenej Ň5 000 KčĽ  väčšou škodou sa  rozumie škoda dosahujúca 
čiastku najmenej 50 000 KčĽ za značnú škodu je považovaná škoda dosahujúca najmenej 500 000 KčĽ škodou 
ve kého rozsahu sa rozumie škoda presahujúca 5 000 000 Kč.
☛ Zatia  čo skutková podstata pod a §  Ň10 odsek 1 nevyžaduje spôsobenie škodyĽ pre naplnenie znakov 
skutkovej podstaty pod a §  Ň10 odsek Ň je treba uvedeným konaním spôsobiť škodu nie nepatrnúĽ teda najmenej 
vo výške 5000 Kč.



✶☞

ůby bol trestný čin trestným činom musia byť splnené všetky znaky skutkovej podstaty:

 ✌✍✎✏✑✒✓

 objektívna stránka✓

 s✔✍✎✏✑✒ ✕

 subjektívna stránka✳

Objekt trestného činu poistného podvodu

Pod a § ✖✶☞ ✌✗s✏✑✔ ✶ ✘✙Z je objektom trestného činu poistného podvodu cudzí 

♠✕✎✏✒✌✑
✽Ľ ktorý sa týka predovšetkým súkromného ♣✌✚s✒✏♥✚✕ ✕ plneniaĽ ktoré je na základe 

poistenia poskytované. Toto ustanovenie poskytuje ochranu cudziemu majetku v súvislosti 

s riadnym uzatváraním✓ alebo zmenou poistných zmlúvĽ likvidáciou poistnej udalosti 

✕ poskytovaním poistného plnenia. 

Vzťahuje sa iba na prípady zmluvného poistenia dobrovo ného a povinného✓ ✕ ♥✕✌♣✕✑

sa nevzťahuje na poistné podvody uskutočnené v súvislosti so zákonným poistením 

zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze✓ ✕❧✏✍✌ ❝✛✌✙✌✍✜ ③ ♣✌✢✌❧✕♥✚✕✓ ✔ ktorého nie je 

uzatváraná poistná zmluva. ůk sa páchate  dopustí podvodného ✑✌♥✕♥✚✕ ✔ zákonného 

♣✌✚s✒✏♥✚✕ ✕ bola mu spôsobená škodaĽ a páchate  či iná osoba sa obohatiliĽ je toto 

postihnute né pod a všeobecného ustanovenia trestného činu podvodu v § ✣✤✦ ✧★✩ (JelínekĽ 

✣✤✪✫✬ ●❧✌✍✕❧ ✭①♣✏✙✒✓ ✖☞✶☞✮

Objektívna stránka trestného činu poistného podvodu

Objektívna stránka poistného podvodu záleží na tomĽ či páchate  v súvislosti 

s uzatváraním alebo zmenou poistnej zmluvyĽ v súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti✓

alebo pri uplatnení práva na plnenie z ♣✌✚s✒✏♥✚✕✓ alebo iného obdobného plnenia uvedie 

nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje podstatné údaje zamlčíĽ alebo ak v úmysle zaobstarať 

sebe alebo inému prospech vyvolá alebo predst✚✏✙✕ ✔✗✕❧✌sťĽ s ktorou je spojené právo 

♥✕ ♣❧♥✏♥✚✏ ③ poistenia alebo iné obdobné plnenieĽ alebo stav vyvolaný poistnou udalosťou 

udržujeĽ a spôsobí tak na cudzom majetku škodu✾ nie nepatrnú.

✯ Právo vlastniť majetok je jedným zo základných udských práv. Základným ustanovením je tu čl. 11 LPSĽ 
pod a  ktorého odseku 1 má každý právo vlastniť majetok. 
✰ Škodou na cudzom majetku je ujma majetkovej povahyĽ ktorá tu má vždy formu vyplateného poistného 
plneniaĽ alebo iného obdobného plnenia. V prípade vyvolania alebo predstierania ✉❞❛✱✲✴t✵✿ ✴ ktorou je spojené 



❀❀

❑ trestnosti činu pod a § Ň10 odsek 1 postačí nepravdivé uvedenie ❁❂❃❄❅❆ ❇❈❉❈❊❃❋❍❃■

relevantných údajov pre poistnú zmluvu. Ide o tzv. predčasne dokonaný trestný čin ❁❅❏▲▼❏▲■

▼ štádiu prípravy.(JelínekĽ Ň01ň)

ůk oznámenie poistnej udalosti obsahuje vedome nepravdivé alebo hrubo skreslené 

podstatné údajeĽ týkajúce sa rozsahu oznámenej udalostiĽ alebo ak sa v om vedome zamlčia 

údaje týkajúce sa tejto udalostiĽ poistite  má právo na náhradu nákladov vynaložených 

❋❈ šetrenie skutočnostíĽ o ktorých mu boli tieto údaje poskytnuté alebo zamlčané.◆❖

P❈ nepravdivé údaje sa považujú údajeĽ ktoré nezodpovedajú reálnemu stavu. 

◗ prípadeĽ kedy poistník či poistený pri uzatváraní poistnej zmluvy vedome poskytol 

nepravdivé alebo neúplné odpovedeĽ ktoré poistite  nemohol pri uzatváraní poistnej zmlu▼❘

zistiťĽ a ktoré boli pre toto uzatvorenie podstatné a keby poznal pravdivé skutočnostiĽ túto 

zmluvu by neuzatvorilĽ alebo ak by ju uzatvorilĽ tak za iných podmienok. Rovnaké právo 

❅❂❃ odstúpenie od zmluvy má i poistníkĽ v prípade poskytnutia nepravdivých údajov 

❏▲ poistite aĽ alebo jeho zástupcu. 

Hrubo skreslené údaje sú údajeĽ ktoré informujú mylne alebo neúplneĽ čiastočne 

❏ skutočnostiachĽ ktoré sa týkajú uzatvorenia poistnej zmluvy. Môžu viesť k chybným 

záverom týkajúcich sa uzatvorenie poistnej zmlu▼❘❆ ❙ ▼ tomto prípade má poistite  právo 

❏▲❯ietnuť poistné plnenie. 

Podstatné údaje zamlčí ten, ❲❉❏ ▼ súvislosti s uzatváraním poistnej zmluvy neuvedie 

akéko vek údajeĽ ktoré sú rozhodujúce alebo zásadné pre jej uzatvorenie. Teda také údajeĽ 

ktoré by viedliĽ ak by boli druhej strane známeĽ k tomuĽ že poistná zmluva by nebola

uzatvorená alebo by síce uzatvorená bolaĽ ale za podstatne menej výhodnejších podmienok 

pre tú stranuĽ ktorá tieto údaje zamlčala alebo v jej prospech boli zamlčané◆◆❆

Za nepravdivéĽ hrubo skreslené❳ alebo za zamlčanie podstatných údajov sa môže považovať 

❋❈❅❂❨

 údaje o hodnote poisteného ❯❈❊❃❉❲❬❳

právo na plnenie z poistenia alebo iné obdobné plnenieĽ bude škodou celé vyplatené plnenie z poistenia alebo iné 
obdobné plnenieĽ zatia  čo v prípade udržiavania stavu vyvolaného poistnou udalosťou to bude iba rozdiel medzi 
❭lnenímĽ na ktoré oprávnenej osobe vznikol nárok pod a skutočne vzniknutej poistnej udalostiĽ a plnenímĽ ktoré 
bolo vyplatené na základe úmyselného udržovania stavu vyvolaného poistnou udalosťou.
❪❫ ❴ tomto prípade sa má za toĽ že poistite  vynaložil náklady ✈ preukázanej výške účelne.
❪❪ ❵❜❢❜❣✐❥ q❥ ✇❜④⑤ ⑤ ⑥④❥✐⑦ ❭❜⑧⑨✇✐❥q ⑥④⑩⑤✈⑦❶ ⑤ likvidácie poistnej udalostiĽ alebo pri uplat ovaní práva na 
❭⑩✐❥✐⑧❥ ⑥ poistenia alebo iné obdobné plnenie.



❷❸

 informácie o všetkých zmluvách❹ ❺ ktorých poistník vieĽ že je nimi rovnaká vec 

poistená proti rovnakému nebezpečenstvu u viacerých poistite ovĽ ako aj údaj o výške 

poistných čiastok alebo limitoch poistného plneniaĽ

 ❻ ❼❺❽❾❿➀➁❽➂ ➃➂➄➀❿➅❻ údaje o ➆➀➅❻❹ ❾❿➂➆➀ ➂ cene poisťovanej veciĽ a ➆ prípade vzniku 

poistnej udalosti údaje o rozsahu zničenia alebo poškodenia poistených vecíĽ

 ❻ poistenia osôb úda➄➀ ❺ ➆➀➅❻ ➂ zdravotnom staveĽ informácie o užívaní návykových 

látokĽ

 ❻ úrazového poistenia údaje o úrazeĽ závažnosti úrazu a dĺžke jeho liečenia. (ŠámalĽ 

❸➇❷❸➈ ŠámalĽ Ň010)

Česká asociácia poisťovní uvádza najčastejšie príklady podvodného konaniaĽ ktoré vedú 

➅ trestnému činu poistného podvodu:

 zamlčovanie podstatných údajovĽ

 úmyselné uvádzanie nepravdivých alebo hrubo skreslených údajov ➉vekĽ zdravotný 

stavĽ ve kosť rizikaĽ výška škodyĽ dôvod vznikuĽ doložené doklady a ❼❺➊➋➌❹

 úmyselné nadhodnotenie náhodne vzniknutej škodyĽ 

 úmyselné spôsobenie škody ➉➂❻❿❺➁➀➍odaĽ ublíženie na zdraví a ❼❺➊➋)Ľ ktorá je 

prezentovaná ako náhodná udalosť krytá poistenímĽ

 nadhodnotenie majetku pri uzatváraní poistenia a následne umelo vyvolaná poistná 

udalosťĽ

 poistenie už poškodenej veci ako novej ➉napr. havarovaného vozidla)Ľ

 rôzne kombinácie uvedených konaní. ( ezáčĽ Ň011)

Subjektívna stránka trestného činu poistného podvodu

Po subjektívnej stránke je poistný podvod úmyselným trestným činomĽ ktoréh❺ ❾➂

môže dopustiť ktoko vek z účastníkov poistnej zmluvy. (JelínekĽ Ň01ň)

Táto stránka popisuje trestný čin z vnútorného h adiskaĽ tzn. z poh adu páchate a. 

Pod a § Ň10 odsek ŇĽ je tu požadovaný úmyselĽ resp. úmyselné zavinenie. V tomto prípade 

❼➎➀❾➂➍❻➄➀ úmysel objektívnu stránku. Páchate  sa tak dopúšťa konania tzv. druhého úmyslu 

„zaopatriť sebe➏ alebo inému prospech“



➐➑

Páchate ➒➓➔→ koná v úmysle zaobstarať sebe➣ alebo inému prospechĽ a to majetkový 

↔ nemajetkový. V prípade poistného podvodu pôjde skôr o majetkový prospech ↕ ➙➛➔➛➜➓

poistného plneni→➣ alebo iného obdobného plneniaĽ a to bu  pre páchate a➣ alebo inú osobu. 

(ŠámalĽ Ň01Ň)

Motív trestného činu poistného podvodu

Motiváciou trestnej činnosti na úseku poistného podvodu je zisk. Páchatelia svojou 

podvodnou činnosťou usilujú o materiálne obohatenie vo forme reštitúcie poškodených vecí 

→➝➓➜➛ ➛ finančné náhrady údajne stratenýchĽ zničených➣ či inak znehodnotených predmetov 

➙➛↔➞➒➟➓➠ ➛➡➢➤→➟➥➦

Mnohí z páchate ov majú pocit➣ či dojemĽ že majú nárok na primerané prilepšenie 

↕ dôsledku platenia poistnéhoĽ a že sa v podstate nejedná o nemorálne či protiprávne ➧➛➟→➟↔➓➦

➨ mnohých prípadoch sa jedná o istú kompenzáciu stratovej činnosti podnikate ovĽ únik 

➩ krachu. Vyčíslené zisky z trestnej činnosti sa pohybujú od sto korún až po státisíceĽ to však 

závisí od charakteru poistenia a predmetu poistných zmlúv➦ ➫➭➒➤→➯➞➣ ➲➳➳➵➸

Subjekt trestného činu poistného podvodu

SubjektomĽ či páchate om poistného podvodu môže byť ktoko vekĽ predovšetkým 

ktoko vek z účastníkov poistnej zmluvy. Teda poistníkĽ poistenýĽ poistite  alebo fyzická 

osoba vykonávajúca sprostredkovate skú činnosť v ➙➛↔➞ťovníctve➺➻➦ ➼➔ ➐➦ ➠anuára Ň01Ň môže 

byť páchate om takisto právnická osoba pod a zákona č. 41Ř/Ň011 Sb. o ➒➤➓➞➒➟➓➠

zodpovednosti právnických osôb a riadenia proti nim. Právnická osoba bude zodpovedať 

➩→ poistný podvod spáchaný jej menomĽ v jej záujme➣ →➝➓➜➛ ↕ rámci jej činnostiĽ ak ➧➛➟→➟↔➓

vykonali fyzické osobyĽ ktoré sú súčasťou organizácie právnickej osoby (napr. člen 

štatutárneho orgánuĽ osoba oprávnená konať za právnickú osobuĽ zamestnanec). Ved a 

trestnoprávneho postihu osoby fyzickej tak môže dochádzať i ➧ trestnému postihu osoby 

právnickej. (SobotkováĽ Ň01Ň)

Páchatelia poistných podvodov sa nevyznačujú výraznými zvláštnosťami. Široká 

paleta spôsobu spáchania trestného činu poistného podvodu sa premieta do rôznorodosti 

intelektových schopností jednotlivých páchate ov. Dá sa povedaťĽ že ide hlavne 

➽➾ Do kategórie poisťovacích sprostredkovate ov sú zaradení: viazaný poisťovací sprostredkovate Ľ podriadený 
poisťovací sprostredkovate Ľ výhradný poisťovací agentĽ poisťovací agentĽ poisťovací maklérĽ poisťovací 
sprostredkovate Ľ ktorého domovským členským štátom nie je Česká republika.  



➚➪

➶ bezproblémových a bezúhonných občanovĽ ktorí využívajú príležitosti. Typická môže byť 

znalosť podmienok jednotlivých poistných inštitútovĽ dobrá znalosť problematiky riešenia 

poistných udalostíĽ dobrá komunikatívnosť a schopnosť presvedčiť o svojej morálnej čistote. 

➹ri ich odhalení býva problémom preukázať úmyselĽ ktorý je obligatórnym znakom skutkovej 

podstaty trestného činu poistného podvodu.

Páchatelia sa môžu rozdeliť na tzv. vnútorných a vonkajších.

 Vnútorným páchateľom je zamestnanec poisťovneĽ ktorého spolupáchate om je 

poistený či poistník. Tieto osoby využívajú nedokonalosti daného druhu poisteniaĽ 

sú dokonale oboznámené s jeho úskaliami a ➘ činnosťou celej poisťovne.

 Vonkajší páchatelia nemajú spravidla žiadnych spolupáchate ov medzi 

zamestnancami poisťovní. Ide o osobu poistníka alebo poisteného. 

Spolupáchate mi vonkajších a vnútorných páchate ov sú často zamestnanci 

zdravotných zariadeníĽ osoby pohybujúce sa v oblasti znaleckej činnostiĽ pracovníci 

➴➷➬➶➮➶➱ilových servisov či polícia. (StrausĽ Ň00ř)

✃❐❒ Právna úprava poistnej zmluvy

Základným pojmom z h adiska poistného podvodu pod a § ❮➚❰ ➶Ï➘ÐÑ ➚ ÒÓÔ ÕÐ Ö➶×➘tná 

zmluvaĽ ktorou sa poistite  zaväzuje voči poistníkovi poskytnúť jemu alebo tretÐÕ ➶➘➶➱Ð

poistné plnenieĽ ak nastane náhodná udalosť krytá poistením Øpoistná udalosť)Ľ a poistník sa 

zaväzuje zaplatiť poistite ovi poistné.(ŠámalĽ Ň01Ň)

ůko bolo už vyššie spomínanéĽ úprava poistnej zmluvy je od 1.1.Ň014 súčasťou nového 

občianskeho zákonníku.

Právne konanie týkajúce sa poistenia vyžaduje písomnú formuĽ iba ak sa strany 

dohodnúĽ že písomná forma nie je potrebná. Pod a § ❮ÙÚÛ Zákona č. Řř/Ň01Ň Sb.Ľ 

občianskeho zákonníka („NOZ“)Ľ ➴Ñ Ü×Ð ÕÐ Ö➶×➘➬ÐÜ×Ð ÝÕÐÏÜané na poistnú dobu kratšiu 

➴Ñ➶ ÕÐÏÐÜ rokĽ vyžaduje zmluva písomnú formu. ůk prijal poistník ponuku včasným 

zaplatením poistnéhoĽ považuje sa písomná forma zmluvy za zachovanú. ÞÑ ➘➴ ß Ö➶Ü➷ÑÐ

neurčíĽ do kedy má byť zmluva prijatáĽ vyžaduje sa jej prijatie do 1 mesiaca odo d a 

doručenia ponuky druhej straneĽ ak je však uzatvorenie zmluvy podmienené lekárskou 

prehliadkouĽ vyžaduje sa prijatie ponuky do Ň mesiacov. Ponuku poistite a môže poistník 

prijať i včasným zaplatením poistného vo výške uvedenej v Ö➶Ü➷ÑÐà



áâ

Poistite  oznámi pred uzatvorením zmluvy záujemcovi o ãäåæçèéåè údajeĽ ktorých 

êäëæìí ì spôsob odovzdania stanoví iný zákon upravujúci poisťovníctvo. To platí 

å ä skutočnostiachĽ ku ktorých zmene dôjde v ãêåèîèíï çêðìéåì ãäåæçèéåìñ

òóôóõ Práva a povinnosti vyplývajúce z ö÷øùúûüý þÿ♠✉�②

Práva a ♣✁vinnosti pri uzatváraní poistnej zmluvy

Poistník a ãäistený majú povinnosť pravdivo ì úplne zodpovedať na všetky písomné 

otázky poistite a. Povinnosť sa považuje za riadne splnenúĽ ak nebolo v odpovedi zatajené nič 

podstatné. Táto istá povinnosť platí obdoîéè å pre poisteného✶✂
ñ

Pri uzatváraní poistnej zmluvy má poistite  povinnosť upozorniť záujemcu o ãäåæçèéåè

ä nezrovnalostiach medzi ponúkaným poistením a záujemcovými požiadavkamiĽ ak si ich je 

vedomý. Pritom sa vezme v úvahuĽ za akých okolností a akým spôsobom sa zmluva uzatváraĽ 

ì❦ä å toĽ či je na druhej strane pri uzatváraní zmluvy nápomocný sprostredkovate  nezávislý 

na poistite ovi.

Porušenie tejto informačnej povinnosti zakladá poistníkovi právo od zmluvy odstúpiť.

Práva a povinnosti účastníkov v ♣✄✐☎✆☎✝✞ ✥✄✈✟✠✐✟ ♣✁✐♦✥✠☎❥ ✡☛❧✞✈☞

Poistník má povinnosť platiť poistné riadne a včas. Poistite  má právo na včasné 

zaplatenie poistného počas doby trvania poistenia✶✌. ůk poistite  upraví výšku poistnéhoĽ 

oznámi ju poistníkovi najneskôr dva mesiace predo d om splatnosti poistného za poistné 

äî✍äîåè✎ ð ktorom sa má výška poistného zmeniť. 

Poistník nesmie bez poistite ovho súhlasu uskutočniť ničĽ čo by zvyšovalo poistné

nebezpečenstvoĽ ani to tretej osobe dovoliť. ůk dodatočne zistíĽ že bez poistite ovho súhlasu 

dopustilĽ že sa poistné nebezpečenstvo zvýšiloĽ poistite ovi to bez zbytočného odkladu 

oznámi. ůk sa zvýši poistné nebezpečenstvo nezávisle na poistníkovej vôlå✎ oznámi 

çä poistník poistite ovi bez zbytočného odkladu potomĽ ì❦ä æì ä çä✏ ✍äëðè✍è✑
✶✒
ñ

✓✔ ůk sa záujemca o poistenie pri uzatváraní zmluvy alebo poistník pri jednaní o ③✕❡♥❡ ③✕✖✗✘✙ ✘ písomnej 
forme opýta poistite a na skutočnostiĽ ktoré sa týkajú poisteniaĽ poistite  všetky tieto otázky zodpovie pravdivo 
❛ úplne.
✓✚ ůk nie je doba vzniku práva poistite a na poistné zjednanáĽ vzniká takéto právo poistite ovi d om uzatvorenia 
③✕✖✗✘✙✳
✓✛ ůk poistite  preukážeĽ že by vzh adom k podmienkam platným v ❞✜❜❡ ✗③❛t✘✜r❡♥✢❛ ③✕✖✗✘✙ ③✕✖✗✘✗
♥❡✗③❛t✘✜r✢✖✣ ❛ ak by existovalo poistné riziko vo zvýšenom rozsahu už pri uzatváraní zmluvyĽ má právo poistenie



✤✦

ůk poruší poistník✱ alebo poistený povinnosť oznámiť zvýšenie poistného rizika✱ ✧ ✧★

nastala po tejto zmene poistná udalosťĽ má poistite  právo znížiť poistné plnenie úm✩✪✫✩

★ tomuĽ aký je pomer poistnéhoĽ ktoré dostalĽ k poistnémuĽ ktoré by mal dostaťĽ keby sa bol 

✬ zvýšení poistného rizika z oznámenia včas dozvedel.

ůk sa podstatne zníži poistné riziko v poistnej dobeĽ vzniká poistite ovi povinnosť 

znížiť poistné úmerne ★ zníženiu poistného rizika s účinnosťou odo d aĽ kedy sa o ✭✬✮✭✬

znížení dozvedel.

Poistník má právo dispozície s poistnou zmluvouĽ má právo byť zoznámený 

s ✪✬✯s✧❤✬✮ ✧ ✬✰s✧❤✬✮ ✲✬✴s✭✩✫✴✧✵

Práva a ✷✸✹✺✻✻✸✼✽✺ ✹ prípade poistnej udalosti

KaždýĽ kto sa pokladá za oprávnenú osobuĽ má právo oznámiť poistite ovi udalosťĽ 

s ktorou sa spája požiadavka na poistné plnenieĽ nie vznik poistnej udalosti. J✩ ✭✬ ✭✩✾✧

✫✴✩ ✿✩✫ poistníkĽ poprípade poistený✱ ✧✿✩✰✬ oprávnená osobaĽ ale každýĽ kto má na poistné 

✲✿✫✩✫✴✩ ✲✪ávny záujem. Každý má povinnosť podať pravdivé vysvetlenie o ❀✯✫✴★❁ ✧ ✪✬✯s✧❤❁

následkov takejto udalostiĽ ale i ✬ právach tretích osôb a ✬ akomko vek viacnásobnom 

poistení a predložiť poistite ovi potrebné doklady a postupovať spôsobom zjednaným 

❀ ✯✮✿❁❀✩✵ Poistite  na základe toho zahajuje šetrenie poistnej udalosti bez zbytočného 

odkladu po jej oznámení.

ůk nie je splatnosť poistné❤✬ ✲✿✫✩✫✴✧
❂❃ zjednaná✱ je splatné do 15 dní odo d a 

skončenia šetrenia.

Poistite  má právo vyžadovať od poškodeného uviesť meno alebo mená osôbĽ adresu 

bydliska alebo sídla a identifikačný údaj.

Poistite  má právo zisťovať pri vyšetrovaní škodnej udalosti údaje o ✯✾✪✧❀✬✭✫✬✮ s✭✧❀✩✱

✧✿✩✰✬ ✬ príčine smrti poškodenéhoĽ ak mu k tomu poškodený✱ alebo oprávnená osoba udelí 

súhlas.

❱ prípadeĽ kedy oznámenie poistnej udalosti obsahuje vedome nepravdivé alebo hrubo 

skreslené podstatné údaje týkajúce sa rozsahu oznámenej udalostiĽ alebo sa v om vedome 

vypovedať s osemdennou výpovednou dobou. ůk nevypovie poistite  poistenie do jedného mesiaca odo d aĽ 
kedy mu zmena bola oznámenáĽ zanikne jeho právo vypovedať poistenie. 
❄❅ ůk spôsobila úmyselne poistnú udalosť bu  osobaĽ ktorá uplat uje právo na poistné ❆❇❈❉❈❊❉❋ ●❇❉❍■ ❏ ❑❉❑
podnetu osoba tretiaĽ vzniká právo na poistné plnenie len vtedyĽ ak to bolo výslovne dohodnutéĽ alebo ak tak 
stanoví zákon.



▲▼

zamlčia údaje týkajúce sa tejto udalostiĽ poistite  má právo na náhradu nákladov účelne 

◆❖P◗ložených na šetrenie skutočnostíĽ o ktorých mu boli tieto údaje oznámené 

◗❘❙❚❯ zamlčané. (Čechová a P ikrylĽ Ň01Ň◗❲

Rozlišujeme dve základné formy poistenia. Ide o poistenie zákonné a zmluvné. 

Zákonné poistenie vzniká a trvá na základe skutočnosti stanoven❙j právnym predpisomĽ 

❚❙❳ prejavu vôle jeho účastníkov. Zmluvné poistenie vzniká a trvá na základe poistnej 

❳❨❘❩◆❖❬

Zmluvné poistenie môže byť bu  dobrovo né❭❪ alebo povinné❭❫❬ Ochrana poskytovaná 

ustanovením § ❴▲❵ ❝❢❣ ❯ poistnom podvode sa vzťahuje ako na qoistenie dobrovo néĽ 

✇◗① P◗ poistenie povinné. 

Je i potrebné rozlíšiťĽ či sa jedná o poistenie obnosové❭④ alebo škodové⑤⑥. Zákon 

č. Řř/Ň01Ň Sb.Ľ občiansky zákonníkĽ rozlišuje okrem vyššie uvedených druhov poistení 

⑦ q❯⑦⑧✇❙P⑦❙ ❨◗⑨❙✇①❩⑩ q❯⑦⑧✇❙P⑦❙ ❳❯❶q❯◆❙❶P❯⑧✇⑦ ◗ poistenie osô❚❬

❷❸❹❸❷ Poistné podmienky

Poistné podmienky vymedzujú spravidla podrobnosti o vznikuĽ trvaní ◗ zániku 

poisteniaĽ poistnú udalosťĽ výluky z q❯⑦⑧✇❙P⑦◗ ◗ spôsob určenia rozsahu poistného plnenia 

◗ jeho splatnosť.

❺ prípadeĽ že zmluva odkazuje na poistné podmienkyĽ zoznámi s nimi poistite  

poistníka ešte pred uzatvorením zmluvyĽ to neplatíĽ ak sa zmluva uzatvára formou obchodu 

P◗ dia ku.

Vzh adom na toĽ že súčasná právna úprava už s niektorými pojmami nepracujeĽ je 

kladený väčší dôraz na poistné podmienkyĽ ktoré musia na túto zmenu reagovať. (Čechová 

◗ P ikrylĽ Ň01Ň❚❲

❻❼ PoistenieĽ pri ktorom je rešpektovaná zmluvná vo nosť účastníkovĽ a ich postavenie je rovné.
❻❽ Záujmom spoločnosti je ochrana proti následkom činnostíĽ ktoré sú zdrojom zvýšeného rizika.
❻❾ Obnosovým poistením sa rozumie súkromné poistenieĽ ktorého účelom je získanie obnosuĽ teda dohodnutej 
finančnej čiastky v dôsledku poistnej udalosti vo výškeĽ ktorá je nezávislá na vzniku alebo rozsahu škody.
❿➀ Škodovým poistením sa rozumie súkromné poistenieĽ ktorého účelom je náhrada škody vzniknutá v dôsledku 
➁➂➃➄➅➆➇➈ ➉➊➋➌➂➄➅➃➍



➎➏

➐➑➒ Zákon č. Ň77/Ň00ř Sb.Ľ ➓ poisťovníctve

Zákon č. Ň77/Ň00ř Sb.Ľ o poisťovníctve nahradzuje doterajší zákon č. ň6ň/1řřř Sb.Ľ 

➔ poisťovníctve. Podstatu poistného podvodu tento zákon necharakterizujeĽ avšak svojím 

spôsobom do tejto problematiky zasahuje. V súlade s právom Európskych spoločenstiev 

upravuje podmienky prevádzkovania poisťovacej a zaisťovacej činnosti a výkon doh adu 

→ poisťovníctve. (ŠámalĽ Ň01Ň)

Pre čo najefektívnejší boj proti poistným podvodom je dôležitéĽ aby si účastníci 

poistného trhuĽ teda poisťovneĽ vypomáhali a vzájomne si vymie ali informácieĽ čo vo ve kej 

miere môže pomôcť k väčšiemu počtu odhalených pokusov o poistný podvod.

➣ tomto prípade je dôležitá časť IV. § ➎↔↕ – 1ŇŘĽ ktorá sa týka mlčanlivosti. Povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť majú členovia štatutárneho a dozorného orgánu a ➙➛➜➝➞➟➠➛➠➡➢

poisťovne a zaisťovneĽ likvidátorĽ správca a jeho zástupca pod a § ➎➤➤➥ ➛➦➔ ➢ osoby činné 

➧➨➝ poisťov u alebo zaisťov uĽ poisťovací sprostredkovatelia a likvidátori poistných udalostí➩

Zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia fyzických a právnických 

osôb i po skončení pracovného alebo iného než pracovného pomeru.

➣ zákone sú stanovené i výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosťĽ konkrétne v 

§ ➎↔➏ ➔➫➞➝➦ ➎➩

Jedná sa napríklad o Českú národnú banku pri výkone doh adu pod a tohto zákonaĽ súdĽ 

orgány činné v trestnom konaníĽ správca dane pre výkon správy daníĽ Úrad pre ochranu 

hospodárskej súťažeĽ Národný bezpečnostný úradĽ spravodajské služby alebo Ministerstvo

vnútra pri uskutoč ovaní bezpečnostného riadenia pod a zákona upravujúceho bezpečnostnú 

spôsobilosťĽ a ➧➔➫➩

➭ povinnosti mlčanlivosti je vy até poskytovanie agregovaných informáciíĽ z ktorých 

➠➢➝ je možné určiť konkrétnu osobuĽ alebo informácieĽ ku ktorých zverejneniu dala osobaĽ 

ktorej sa tieto informácie týkajúĽ svoj súhlas. Stanovenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

však nebráni výmene informácií medzi poisťov amiĽ ak táto výmena slúži ako prevencia 

alebo odha ovanie protiprávneho jednania poistených osôb. (HustákĽ Ň00ř)



➯➲

➳ ➵➸➺➻➺➼➽➾➻➚➪➽➚➼➺ ➺ PRÁVNů ÚPRůVů POISTNÉHO 

➶➹➘➴➹➘➷ ➴ ➬➾➮➾➵➼➷

➱✃❐ Základná charakteristika poistného podvodu

Poistný podvod je komplexným❒ ❮ jeho ekonomickými dôsledkami masívnym 

problémom poisťovníctva. 

Na poistný podvod verejnosť nepozerá často ako na zločinné správanie❒

❮❰Ï ❮ÐÑ Ò❮ „Ó❮Ô❮❰ÕÏÖ×ØÏ❰ÕÐÙÚÛ“. Nie je divuĽ ke  páchatelia poistných podvodov majú 

ÒÏØÑ×Ù❮ÙÑÐ ÜÑÔÏØÑÝÕ❮ Ñ previnení❒ a sú ÙÑÞÑ názoruĽ že ich podvodné správanie poisťovniam 

neublíži. Práve podvodné získavanie malých finančných objemov prostredníctvom 

zväčšovania skutočne vzniknutých škôd je takmer národným športom. (BiersackĽ Ň00ř) 

Zväz ÒÏÝÏßÐého poisťovníctva (àÏ×❮ÝÙÔÏÖá❮ÒØ ØÏÖ ØÏâÙ×ßÞÏÒ

VersicherungswirtschaftĽ alej len „GDV“)Ľ popisuje poistný podvod ako majetkový delikt 

proti poistite ovi.

àãä uvádza i tzv. podvod na úkor poistenia. Tento pojem sa zhoduje so známejším 

❮ hovorovo častejšie používaným pojmom „poistný podvod“. Podvod na úkor poistenia je 

teda definovaný ako podvodné správanie poistníkaÚÚ ❮❰Ïáo tretej osobyĽ ktoré si kladie za cie  

nadobudnúť poistnú ochranuĽ ktorú by inak nezískali. alej je tento pojem definovaný 

❮ÐÑ podvodné správanie poistníka alebo tretej osobyĽ za účelom platby nižších príspevkov❒

alebo uplatnenie neoprávneného nároku škoØåæ

Pod pojmom poistný podvod sa rozumie proti zmluvné konanie poistníka Ô prípade 

ÜÑÕ×ÙÒÏç âØ❮❰Ñ×ÙÕ
Úè. Tým sa rozumejú všetky prípadyĽ pri ktorých si poistník ❮❰ÏáÑ ÙÖÏÙÕ❮ Ñ×Ñá❮

zámerne nárokuje poistné plnenieĽ ktoré mu na základe uzatvorenej poistnej zmluvy nenáleží.

éê KavaliersdeliktĽ alebo tzv. drobný trestný čin je v nemeckej literatúre definovaný ako priestupokĽ či trestný 
činĽ ktorý je širokou verejnosťou akceptovanýĽ dokonca podporovaný ako menšieĽ legitímne porušenie zákonaĽ 
teda nie je považovaný za nemorálny.
éé Poistník je osobaĽ ktorá uzatvára zmluvuĽ a tým sa stáva vlastníkom poistenia. Získava ëìíîïðñòóñ ì poistení 
ô náležia mu všetky práva a ëìîóòòìõíó ö ëìóõíòñ÷ öøùúîûü
éý Pojmom poistná udalosť sa rozumie vznik udalostiĽ ktorá opráv uje poistite a k povinnosti vyplatiť poistné 
ëùòñòóñü



þÿ

Poistný podvod stojí nemecké poisťovníctvo ročne nieko ko miliárd Eur. Táto suma 

však nepozostáva iba z ve kých prípadov poistných podvodovĽ za tieto škody sú zodpovedné 

hlavne nenápadné každodenné podvody. ✭�❉✁✱ þÿ✵✵❜✂

✸✳✄ Formy poistného podvo❞☎

ůutori členia poistné podvody z rôznych h adísk. Dr. Martin Jara ✭þÿÿÿ✂ rozde uje 

poistný podvod z ekonomickej perspektívy pod a profesionality a okamihu spáchania 

poistného podvodu. 

Pod a profesionality udáva poistný podvod spáchaný profesionálnymi páchate miĽ 

alebo amatérmiĽ tzv. príležitostnými páchate mi. 

Pod a okamihu spáchania poistného podvodu rozde uje poistný podvodĽ ktorý 

❜✆✝ spáchaný pred uzatvorením poistnej zmluvy alebo počas trvania poistnej zmluvy.

alej uvádza aktívne  a pasívne techniky spáchania poistného podvodu. Pod 

t✞✈✟ aktívnym poistným podvodom rozumie úmyselné zapríčinenie a ♣✠❡✡☛t☞❡✠r♥☞❡ škody✱

poistenie už vzniknutých škôdĽ vedomé viacnásobné poistenie či ♥r✡✌✆✡♥✆t❡♥☞❡ ♣✆☞☛tených 

✆❜♦❡✍t✆✈✟ ◆r♣✠✆t☞ t✆✎✉ ✆ pasívny poistný podvod sa jedná pri zamlčaní významných 

skutočnostíĽ pri opakovanom nahlasovaní tej istej poistnej udalosti a nesprávnom opísaní 

priebehu škodyĽ ako ☞ ♥r✡✌✆✡♥✆t❡♥☞❡ poškodeného objektu.

❘✆✝✏ ❆✠♥✆✝✡ ✭✵✑✑þ✂ ☛leduje odlišný prístup. Týka sa ✠✆✞✡☞❡✝♥②❝✌ ✏✉♥✍❝☞í poistných 

vzťahov v priebehu histórieĽ ktoré ponúkajú príležitosti k spáchaniu trestného činu. Pod a 

toho by boli rozlišované príležitosti k spáchaniu trestného činu pri príprave zmluvy a uzavretí 

zmluvyĽ počas trvania zmluvyĽ v prípade ♣✆☞☛t♥❡♦ ✉✡r✝✆☛t☞✱ r✍✆ ☞ pri ukončení zmluvy. 

GDV rozlišuje formy podvodu pod a štruktúry páchate ovĽ pod a príležitostí 

♣✠❡ zločin a pod a  prístupu k vyšetrovaniu škôd.

✁ prípade poistných udalostíĽ v ktorých sa vyskytuje poistný podvod či zneužitie 

poisteniaĽ sa hovorí o zmanipulovaných poistných udalostiach. Zmanipulovať možno ♣✠☞❡❜❡✌✱

výšku alebo rozsah škody. Okrem tohoĽ môžu zúčastnené strany uviesť zámerne nepravdivé 

údajeĽ alebo pri uzatváraní zmluvy zatajiť zásadné údaje ✭napríklad záznamy v t✠❡☛t♥✆✎

✠❡❣☞☛t✠☞✂✟

✁ priebehu vyšetrovania poistnej udalosti sa sledujú tieto charakteristiky a sú rozlíšené 

✈ nasledujúcich formách:



✷✒

Predstieraná poistná udalosť

❱ prípade fingovanejĽ či predstieranej udalosti došlo k ✥✓✔točnej škodeĽ ktorá však 

✕✖✗ ❥✗ poistená. Škodný priebeh je oznámenýĽ resp. konštruovaný takĽ že musí byť prijatá 

poistená škodná udalosť. 

Príklad: Fritz narazí do Güntera pri moste. Tomu spadne jeho SmartphoneĽ s ktorým si natáčal 

kačiceĽ do vody. Pri šetrení poistnej udalosti udajúĽ že neboli na mosteĽ ale Smartphone spadol 

do rieky pri výlete lo ou.

Fiktívna poistná udalosť

Fiktívna poistná udalosť je odborníkmi označovaná ako „papierová ✘dokumentová) 

škoda“Ľ ktorá sa reálne nikdy nestala. Fiktívne poistné udalosti hrajú ve kú rolu predovšetkým 

✙ poistení domácnostíĽ poistení obytných budov a ✙ zákonnom poistení zodpovednosti 

③✚ škody spôsobené prevádzkou vozidla. Príkladom sú predstierané prípady krádeže 

vlámaním alebo predstieraná krádež áut. 

Vyprovokovaná poistná udalosť

Pri vyprovokovanej udalosti je poistná udalosť úmyselne vyvolaná poškodeným. 

Poistník nemá v tomto prípade o zámere poškodeného žiadne ✙✗✛✜✢✜✥✣✖✤ ✚ ✙ tomto prípade 

❥✗ obeťou.

Príklad: Günter K. sa úmyselne postaví na moste na také miestoĽ aby sa Fritza L✦ ✕✗✙✧❤✕✔✣✕✗

musel dotknúť. Pritom spadne Smartphone Fritza L. do vody.

★✩✪odnutá poistná udalosť

P✫✖ ✛✜❤✜✛✕✔✣✗❥ ✬✜✖✥✣✕✗❥ udalosti je škoda úmyselne vyvolaná zúčastnenými stranami 

na základe vzájomnej dohody.

Využitá poistná udalosť

❱ tomto prípade páchatelia využívajú✤ ✚❧✗✮✜ ③✕eužívajú škodnú udalosť týmĽ 

že úmyselne podvodným chovaním zvyšujú skutočnú výšku vzniknutej škodovej udalosti 

✥ cie om privodenia si výhody. Navýšenie škôd predstavuje v poistnej praxi najčastejšie sa 

✙✧✥✓✧✣✔júcu formu podvodu. 



✯✯

Páchatelia zvyšujú skutočnú výšku škody prostredníctvom:

✲ ✰ahŕ ania dodatočných škôdĽ

✲ zamlčania skutočností ✴plagiátorstvo a ✶✹✺✻✼✽

✲ zvýšenia skutočných škôdĽ

✲ predloženia falošných dokladov ✴lekárske správyĽ faktúryĽ certifikáty a ✶✹✺✻✼✻

✾✿❀s❁❂❁❃❄❀ ❅❇❄s❃❂❀❈ ❁❊❛❋❇s❃❄

● prípade reálnej škodnej udalosti sa uvedie iný de Ľ v ktorom došlo k škodnej 

udalosti alebo meno inej osobyĽ za účelom získania poistného krytia pre túto škodnú udalosť.

Ve mi časté sú nasledujúce konštelácie:

 ❖❍✹■❏ ❍❏♠❏ sebe spôsobila škodu. S cie om získať náhradu škody bu  označí inú 

osobu ako poškodenéhoĽ aby sa škoda uhradila z jeho vlastného poisteniaĽ 

❏❑▲■✹ uvedie inú osobu ako pôvodcuĽ aby sa škoda uhradila z ✶✹▼❍◗▲❙▼❏ ✺❏❙▲❚ ❯❲▲✺▲❙▲❚

✹❍✹■❳✻

 Osoba skutočne spôsobila škodu inému. Vzh adom na toĽ že k tomuto okamžiku ❍❏

nevzťahuje poistné krytieĽ nahlási vznik škody k inému d uĽ ku ktorému sa poistné 

❦❨❳◗▼▲ vzťahuje✻

Podvodné vypracovanie zmluvy

Už pri uzatváraní poistnej zmluvy môže záujemca o ✶✹▼❍◗▲❙▼▲ klamať poistite a 

určitými pre uzatvorenie zmluvy relevantnými skutočnosťami. 

Páchatelia č❏❍◗✹ klamú poistite a tým✽ že skutočne vzniknutú škodu úmyselne zmanipulujúĽ 

❏ ◗✹ napríklad:

✲ ❯✺❏ním nesprávneho dátum❯ škodnej udalostiĽ na ktorý sa nevzťahuje poistné krytieĽ

✲ ❯✺❏ním alšíchĽ eventuálne už skôr  vzniknutých škôd✽

✲ zamlčaním relevantných skutočností✽

✲ navýšením skutočne vzniknutej škody✽

✲ ✶❨▲✺❑✹žením falošných účtovĽ faktúr✽ osvedčení a iných úradných listín✻ ✴❩❬●✽ ✯❭❪❪❏✼



❫❴

❵❢✐q✇ páchateľa poistného podvodu

Na otázkuĽ aký je typický páchate  poistného podvodu sa nedá jednoznačne

odpovedať. ůvšak určité charakteristiké rysy či znaky osoby páchate a môžu byť 

identifikovate né z rôznych h adísk.

Na jednej strane sa profil páchate a ①④⑤ jednotlivých formách ①⑥⑤⑦⑧ného podvodu 

preukazuje charakteristickými zvláštnosťami. Pritom sa rozlišuje medzi navýšením skutočnej 

⑨⑥⑩❶⑥⑧❷ škôd ❶❸ ❹❺⑩❶❺❹ ⑦⑧④❸❶❺ ❸ rozličnými podobami predstierania poistnej udalosti na strane 

⑩④❻⑨❺❹❼ Navýšenie skutočnej hodnoty škôd sú často dielom príležitostných páchate ov. 

Príležitostní páchatelia sú to takí poistníciĽ ktorí dodržiavajú zákony samy o ⑦❺❽❺

❸ nepreukazujú žiadnu kriminálnu minulosť. Pozadím a motiváciou konania sú mnohokrát 

prechodné finančné ťažkostiĽ ktoré by mali byť prekonané vymámením poistného plnenia 

podvodným spôsobom. Je tu však rizikoĽ že z príležitostných páchate ov sa rýchlo môžu stať 

recidivistiĽ ktorí zopakujú podvod s cie om získať čoraz viac a zakrátko sú na ceste stať sa 

viacnásobnými páchate mi.

Naproti tomu sú ostatné formy podvodu zvyčajne páchané profesionálnymi 

páchate miĽ ktorí sú schopní predstierať komplexné skutkové stavyĽ na základe ktorých môžu 

nadobudnúť vysoké poistné plnenie.

Na druhej strane je možné všeobecneĽ resp. nezávisle od konkrétnych činov 

⑤dentifikovať určité sociodemografické znaky osobyĽ ktoré ⑦❷⑦⑧❺❾❸⑧⑤❿➀❷ súvisia ⑦⑥ ⑦➀➁⑥❶⑥❾

➀ páchaniu poistných podvodov. Do istej miery má ve ký význam vek:  príslušné prieskumy 

ukázaliĽ že mladší poistení v Nemecku sú výrazne viac schopní spáchať poistný p⑥⑩➂⑥⑩

❸➀⑥ staršie obyvate stvo. ➃➄⑤❺④⑦❸❿➀➅ ❫➆➆➇➈

Štúdia výskumu finančného trhu GfK ukázalaĽ že sklonom k spá❿⑨❸❶⑤❻ ①⑥⑩➂⑥⑩❻ ⑦❸

vyznačuje ➉➇➊ obyvate stva pod ň0 rokovĽ a ➋❴% obyvate stva nad 60 rokov. ➃➌➍➎➅ ❫➆➏➏❽➈

InéĽ i ke  menej výrazné faktory sú pohlavieĽ príjmyĽ ako i ④⑥➐⑩⑤❺➁❷ ❾❺⑩➐⑤ ❾❺⑦⑧❸❾⑤

❸ vidiekom. Pod a tohto je schopnosť spáchať poistný podvod tendenčne vyššia u mužovĽ 

❻ osôb s nízkymi príjmami ❸➀⑥ ❸❹ ❻ poistníkov žijúcich v mestských oblastiach➑➒❼ ➃➄⑤❺④⑦❸❿➀➅

❫➆➆➇➈

➑➒ Vlastný preklad pomocou: HORÁLKOVÁ Milena. Německo – český právnický slovník. ➓➔→➔➣



↔↕

➙➛➙ Právna úprava poistného podvodu ➜ h adiska trestne – právneho

Regulácia trestného činu podvodu a jeho zvláštnych druhov je upravená ➝ ➞➟➠➟➡➢➤➠

trestnom zákonníku „Strafgesetzbuch“ ➝ ➤➥➥➦➟➧➟ „Trestné činy proti majetkovým hodnotám“Ľ 

➝ časti nesúcej názov „Podvod a sprenevera“➨ Konkrétne ➩➟ problematika podvodu upravená 

➝ § Ň6ňĽ nesúcom názov „Podvod“➫➭ ➯ ➲oistný podvod je upravený v § Ň65 Trestného 

zákonníku➫➳➨

Pre delikty proti majetkovým hodnotám sú príznačné dva rysy:

➵➨ Obeť stratí predmetĽ ktorý náležal do jej majetku

↔➨ Obeť sa stáva chudobnejšia z hospodárskeho h adisk➯

➸➺➸➺➻ Základná skutková podstata podvodu

Spoločensky nebezpečné konania za účelom získať poistné plnenie sú rozdelené do dvoch 

skutkových podstát – podvodu všeobecného a ➲➤➥➝➤➥➼ ➲oistného➨ § ↔➽➾ ➤➥➚➟➢ ➾ ➝➪➚➶➼➲➼➩➟

voči § ↔➽➹ ➤➥➚➟➢ ➵ ➝ obrátenom pomereĽ než ktorý existuje medzi skutkovou podstatou 

trestného činu všeobecného a poistného podvodu. ➘➴➤➟➡➢➚➷ ↔➬➵↔➮

➱➤➥➝➤➥ ➚➯ ➲➤➶➤➠ ✃ h adiska spôsobu spáchania dá ➝ skupine trestných činov 

➲❐➤➶➦ majetkovým hodnotám vymedziť za čin vyvolávajúci majetkovú dispozíciu. ➱➤➥➝➤➥

➯ alšie trestné činy ✃ ➶➤❒➶➤ ➤➥➥➦➟➧➼ ➚➯ dajú pokladať za poškodzujúce ➯ ohrozujúce delikty.

Nemecká teória trestného práva vyzdvihuje tzv. seba poškodzujúci charakter podvodu. 

Obeť totižto spolupôsobí na vlastnom poškodeníĽ ani čo by chápala poškodzujúci charakter 

svojho konania zapríčineného klamaním zo strany páchate a➨

Za k účové normatívne znaky podvodu sa považuje: klamanie inéhoĽ vyvolanie omylu 

➼ inéhoĽ majetkovú dispozíciuĽ majetkovú škoduĽ úmysel seba alebo iného protiprávne 

obohatiť.

❮❰ Originálne znenie § Ň6ň StGB  viz. Príloha č. Ň
❮Ï Originálne znenie § Ň65 StGB viz. Príloha č. ň
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Klamanie iného

Páchate  môže uvádzať akéko vek skutočnostiÒÓĽ pod ktorými sa skrývajú udalosti 

Ô minulosti alebo súčasnosti. Nedá sa klamať oh adom hodnotových úsudkov vyplývajúcich 

zo skutočnostíĽ pretože úsudky sú subjektívne zafarbené. 

Rozoznáva sa klamanie výslovným uvádzanímĽ rozhodným konaním a opomenutím 

ÕÖnúkaného vysvetlenia. 

 Výslovné uvádzanie spočíva v oznamovaní pravde nezodpovedajúcich faktovĽ 

ktoré sú dôležité pre podvodom naviazaný vzťah dôvery. Podvodník predkladá 

skutočnostiĽ ktoré tvoria základ pre priaznivé hodnotové úsudky poškodeného 

oh adom p×ØÙÚØÛÜ ÕÖÙÔÖÙÜÝ

 Klamanie rozhodným konaním sa považuje za dôsledok tohoĽ že sa v hospodárskej 

oblasti života spoločnosti i bežnom živote udí vyskytujú odchýlky od normáluĽ 

ktoré sú nato ko samozrejméĽ že neexistuje potreba o nich rozprávaťĽ či je ťažké 

Þßà pomenovávaťĽ nako ko sa sociálne javy nedajú merať exaktnými matematickými 

metódami. 

 Opomenutie ponúkaného vysvetlenia znamenáĽ že páchate  opomenie svojmu 

zmluvnému partnerovi vysvetliť okolnosti právneho úkonuĽ ktoré sú významné 

Õ×Ø jeho motiváciu. Klamanie opomenutím predstavuje pod a nemeckej teórie nepravý 

nedbalostný delikt. U nedbalostného trestného činu sa predpokladá nesplnenie právnej 

ÕÖÔÞááÖâÛÞã Ô prípade popisovaného podvodného konania ide o áØÜÔØÙØáÞØ äåæÛÖÔã

ktorých znalosť by ovplyvnila hodnotový úsudok zmluvného partnera. (SoukupĽ Ň007)

çèéêëìíîï êðèëñ ñ iného

Konanie páchate a musí smerovať na vyvolanie alebo udržanie omylu poškodeného. 

Omylom sa rozumie nesprávna predstava o skutočnosti a od nej odvodené hodnotové úsudky. 

Nemecký trestný zákonník pozná povolenie poškodeného ako inštitút vylučujúci trestnosť 

činu u niektorých skutkových podstát. Poškodený v prípade podvodu pod a nemeckého 

trestného zákonníkuã Þ ke  sa nachádza v ÖÚòóØĽ dáva ÕÖÔÖóØáÞØ æ dispozícii so svojím 

ÚåôØÛæÖÚÝ õöÖØßæâã Ð÷øÐù

úû Uvádzaním skutočností sa rozumie aktívne klamanie predkladaním nepravdivých tvrdeníĽ či slovom alebo 
písmom. 



üý

Majetková dispozícia

Majetková dispozícia predstavuje každé konanieĽ strpenie či opomenutie klamanéhoĽ 

ktoré bezprostredneĽ vedie k vzniku majetkovej škody. Nepožaduje sa tu identita oklamaného 

þ poškodeného. 

Majetková škoda

Podvod je dokonanýĽ þÿ❦ náhle majetková dispozícia privodila majetkovú škodu. 

P❦♦ poškodením majetku sa rozumie jeho zmenšenieĽ ale tiež ohrozenie uplat ovania✱

þ❧�✁❦ obrany práv vytvárajúci majetkový súbor. Príklad: páchate  docieli zhoršenie 

procesného postavenia protivníkþ✱ alebo sa mu podarí dosiahnuť ukončenie verite om 

♣❦✂ÿ②tnutého odkladu splatenia dlhuĽ pričom sa dlžníkova majetková situácia zhoršila. 

Naopak však škoda nevznikne napríklad makléroviĽ ktorý príde iba o možnosť uzatvorenia 

❦✁✄❤❦♦☎ ✂ cennými papiermiĽ pričom nedošlo k žiadnemu predzmluvnému vyjednávaniu 

❦ budúcom obchode s ✐✆štrumentmi finančného trhu.

Úmysel seba alebo iného protiprávne obohatiť

Úmysel sa musí vzťahovať na získanie neoprávnenej výhody. ✭✝❦�✄ÿ✂✱ ü✞✟ü✠ ✥❦☎ÿ☎♣✱ ü✞✞✡☛

✸☞✸☞✌ Kvalifikovaná skutková ✍✎✏✑✒✓✒✓ ✍✎✏✔✎✏✉

❱ § üý✷ ❦♦seku ň nemeckého trestného zákonníka sú vymedzené zvlášť závažné

konaniaĽ za ktoré nasleduje prísnejší postihĽ ktorý predstavuje trest od atia slobody od šiestich 

♠�✂✐þ✄❦✕ ♦❦ ✟✞ rokovĽ alebo pe ažný trest.

❖ zvlášť závažný zločin sa jedná ak✿

✶✖ Páchateľ ako živnostník alebo člen spolku spácha podvod predložením 

sfalšovaných listín.

Konania sa môže dopustiť iba špeciálny subjekt – páchate  majúci postavenie 

živnostníka alebo člena spolku.

✗✖ Páchateľ privodí majetkovú stratu veľkého rozsahu alebo koná ✈ úmysle priviesť 

veľké množstvo ľudí do nebezpečenstva straty majetkových hodnôt✖



✘✙

✚✛ Páchateľ privedie inú osobu do hospodárskej núdze.

Pojem hospodárskej núdze nie je v nemeckom trestnom práve vymedzený pomocou 

legálnej definície✜ ❛ teda záleží na úvahe vyšetrovate aĽ sudcuĽ či štátneho zástupcuĽ 

či sa domnievajúĽ že takáto situácia v majetkových pomeroch poškodeného nastala.

✹✛ Páchateľ zneužije svoje oprávnenie alebo postavenie nositeľa úradnej moci✢✣✛

Nosite  úradnej moci nesmie pri výkone svojej funkcie zneužívať svoje oprávnenia✳

Podlieha trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti.

✺✛ Páchateľ predstiera poistnú udalosť zapálením veci významnej hodnoty či 

potopením lodi, či zavedením lodi na pevninu✛ ✤❏✦✧❝★✩✜ ✘✪✫✘✬

❙✦✮★✮✯ ✤✘✪✪✙✬Ľ považuje začlenenie trestnoprávnej reakcie na vyvolanie 

vymenovaných poistných udalostí do kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu 

všeobecného podvodu za nelogickéĽ pretože poistný podvod je upravený 

✰ § ✘✲✴ nemeckého trestného zákonníka. 

Stíhanie spoločensky nebezpečných konaníĽ u ★✵✦rých je predmetom útoku lo Ľ 

❥✧ možné označiť za „dedičstvo minulosti“ a doklad tradícií v nemeckom trestnom práve. 

Už v pruskom trestnom zákonníku z ✻✦★✮ ✫✼✴✫ ✯✽❛✵✾✦❀ ✰ období cisárstva na celom území 

◆✧❀✧❝★❛ ❜✦✽ zakotvený výslovný postih potopenia lode a ❁❛✰✧❞✧✾♥✧ ✽✦❞✧ ✾❛ ✯✧✰✾♥✾✮✳

Soukup (Ň007)Ľ je toho názoruĽ že ak nemecký zákonodarca zamýš al poskytovať 

pomocou regulácie ochranu nie len riadnym vzťahom v poisťovníctveĽ ale i ✻♥❛❞✾❂❀

vzťahom v komerčnej sféreĽ r✧✩✯✳ ✰ medzinárodnom obchodeĽ opomenul zjavne zaoberať 

✩❛ ♥ inými dopravnými prostriedkamiĽ hlavne lietadlami a nákladnou automobilovou 

❞✦✯✻❛✰✦✮✳

Zaradenie postihu vyvolávania poistných udalostí pod všeobecný podvod považuje 

❁❛ najväčšiu slabinu nemeckej ú✯✻❛✰❂ ✯✦❞✰✦❞✮✳

V znení § Ň65 nemeckého trestného zákonaĽ upravujúcemu poistný podvodĽ sa uvádzaĽ 

že tenĽ kto poistenú vec zničíĽ poškodíĽ obmedzí jej použite nosťĽ odstrániĽ alebo prenechá 

inémuĽ aby sebe alebo inému obstaral neoprávnené ✯✽✾✧✾♥✧ ❁ poisteniaĽ bude potrestaný 

❃❄ Pojmom nosite úradnej moci ( „ůmtsträger“)Ľ sa rozumie zamestnanec verejnej správy poverený na úseku 
jemu poskytnutých právomocí tvorbou vôle štátnej správy. Pri výkone funkcie nesmie zneužívať svoje 
oprávnenie . Nositelia verejnej moci podliehajú zodpovednosti disciplinárnej a trestnoprávnej. ůk pracovníci či 
funkcionári verejnej správy disponujú verejnou mocouĽ sú vo všeobecnom záujme v zvýšenom rozsahu trestne 
chránení ( konajú menom verejnej moci) a súčasne majú zvýšenú trestnú zodpovednosť ( kvôli zabráneniu 
zneužívania tejto právomociĽ ktorá má byť vykonávaná výlučne iba vo verejnom záujme).



❅❆

až tromi rokmi od atia slobody❇ alebo pe ažitým trestomĽ ak čin nie je ohrozený trestom 

pod a § ❅❈❉❊❋. Príprava spáchania poistného podvodu je trestná● ❍■❑▲▼◗❘❇ ❅❚❯❅❲

❳odvodný úmysel ❨▲ daný iba v prípadeĽ že páchate  chce sám sebe alebo inej osobe 

obstarať neoprávnenú majetkovú výhodu. ůk páchate  usilu❨▲ ❑ získanie iného plnenia 

než poistnej čiastkyĽ nebude skutková podstata trestného činu poistného podvodu aplikovaná. 

Objektívna skutková podstata

❩❬ Objekt trestného činu

❭bjektom trestného činu sú veci („Sachen“)❪❫Ľ ktoré sú poistené proti zánikuĽ poškodeniuĽ

obmedzovaniu použite nostiĽ strate alebo krádeži.

❴❬ Vykonanie činu

Spoločným rysom všetkých variant konaní spočíva v tom❇ že správanie páchate a musí 

byť spôsobilé k ❵❡◗❑❢❣❢qr s❑q❘✇❢▲❨ r①❣③❑❘✇q● ④eda páchate  spôsobí takú situáciuĽ ktorá 

spadá pod poistené riziko na základe jeho vonkajšieho dojmu. ❍■❑▲▼◗❘❇ ❅❚❯❅❲

Subjektívna skutková podstata

❩❬ Úmysel

Ú⑤❡❘▲③ ❘❣ musí vzťahovať na všetky znaky objektívnej skutkovej podstaty. Páchate  musí 

mať predovšetkým ⑥❢❣③❑sť ❑ tomĽ že vec je poistená❇ jeho správanie vytvára vonkajšie 

s⑦▲①s❑◗③❣①❡ s⑦▲ ✇❑Ľ že poistník môže uplatniť voči poistite ovi nárok s❑ ❵⑥❢q◗r s❑q❘✇❢▲❨

r①❣③❑❘✇q●

❴❬ Zámer ⑧⑨❴⑨⑩ ❩❶⑨❴❷ ❸❹⑨❸⑨❺ ❷⑧❷❴⑨ získať plnenie z ❻❷❼⑧❸❽⑨❺ ❾❿❶➀➁➂

Konanie „sebe alebo tretej osobe privodiť výhody z poistenia“ predpokladá zámer 

❵❑ ➃❑⑦⑤▲ úmyselného získania neoprávneného plnenia ⑥ s❑q❘✇❢▲❨ ⑥⑤③r❵❡●

Subjektom trestného činu sa vo väčšine prípadov stáva poistený vlastník veci. 

➄q▲ ❨▲ možné eliminovať účasť tretej osobyĽ ktorý páchate ovi pomáha v trestnoprávnom 

relevantnom konaní❪➅● ❍■❑▲▼◗❘❇ ❅❚❯❅❲

➆➇ ➈➉➊➋ ➌➍➎ ➏ úmysle obstarať sebeĽ alebo inému protiprávnu majetkovú výhodu poškodí majetok iného týmĽ že 
uvedie nepravdivé skutočnosti či skreslí alebo zamlčí pravdivé skutočnosti alebo vyvolá omylĽ bude potrestaný 
až piatimi rokmi od atia slobody alebo pe ažným trestom.
➐➑ Pod pojmom veci sa rozumejú všetky hnute né a nehnute né veciĽ čiže aj zvieratáĽ pozemky a ➒➓➔➎➏→ ➣ síce 
nezávisle na vlastníckom a právnom vzťahu k ➏➉↔↕ ➣ nezávisle na hodnote veci.



➙➛

➜➝➞ Právna úprava poistnej zmluvy

Základné právne predpisy upravujúce poistnú zmluvu ➟ ➠➡➢➡➤➥➦ sú Zákon o ➧➨➩➫➭➯➡➲

➳➢➵➦➟➡ („Versicherungsvertragsgesetz“)Ľ Zákon o doh ade nad poisťovníctvom➸➺

➻„Versicherungsaufsichtsgesetz“)Ľ Občiansky zákonník ➻„Bürgerliches Gesetzbuch“)Ľ 

Obchodný zákonník ➻„Handelsgesetzbuch“)Ľ alej je poistná zmluva upravovaná na základe 

platných všeobecných poistných podmienokĽ zvláštnych poistných podmienokĽ okrem toho 

➩ na základe poistného zvykového právaĽ obchodných plánov podnikate ov pôsobiacich 

➟ oblasti poisťovníctva ➼ určitých verejne právnych predpisov. (PröllsĽ Ň010).

Priekopníkom kodifikácie práva poistnej zmluvy v ➫➼mostatnom zákone na prelome 

➽➛➾ ➼ Ň0. storočia bolo práve Nemecko. Význam nemeckého zákona o ➧➨➩➫➭➯➡➲ ➳➢➵➦➟➡ ➳ ➚➨➥➦

1ř0Ř spočíval v tomĽ že ako prvý kódex systematicky roztriedil matériu súkromného 

poistného práva do podobyĽ ktorá sa používa v nemecky hovoriacich štátoch a štátoch 

➪➭➚➡➶➯➡➲ ➼ Východnej Európy dodnes a ovplyvnil následné kodifikácie poistnej z➢➵➦➟➹

➯➼ ➤➡➵➨➢ ➫➟➡➭➡➾ ➻➘➡➥➡➭➡➴➙➷➽➬➮

Od 1. januára Ň00Ř vstúpil v platnosť novelizovaný Zákon o ➧➨➩➫➭➯➡➲ ➳➢➵➦➟➡ ➻➱➱✃➮

➯➼ základe reformy z ➙❐➾ ➯➨➟➡➢❒➚➼ ➙➷➷❮➾

Poistná zmluva je obojstrannouĽ zaväzujúcouĽ záväzkovou zmluvou. Zmluvnými 

stranami sú poisťovate  a poistník. Poistná zmluva môže byť takisto uzatvorená v ➧➚➨➫➧➡➤❰

➭➚➡➭➡➲ ➨➫➨❒➹➴ ➼➵➡❒➨ ➟ prípade životného poist➡➯➩➼➴ ➟ prospech oprávnenej osoby. 

Poisťovate  môže byť bu  akciovou spoločnosťou➴ ➼➵➡❒o tzv. „Versicherungsverein 

➼➦Ï Gegenseitigkeit“.➸➸

Uzatvorenie poistnej zmluvy nie je viazané určitou záväznou formou. Poistná zmluva 

môže byť uzatvorená prostredníctvom poisťovacieho agentaĽ poisťovacieho makléra➴

➼➵➡❒➨ ➧➚➩➼➢➨ ➟ poisťovniĽ ktorá je pre poisťov u i najmenej nákladná. (PrölssĽ ➙➷➽➷➮

ÐÑ Vlastný preklad pomocou : HORÁLKOVÁĽ Milena. Německo – český právnický slovník. Ň010 ; ZLÁMůLĽ 
ÒÓÔÕÖ× Odborný slovník německo – český z oblasti ekonomické finanční a právní. ØÙÙÙ×
ÐÚ Zákon o doh ade nad poisťovníctvom obsahuje určité predpisyĽ ktoré priamo pôsobia na poistnú zmluvu. 
Zákon upravuje štátny dozor nad poisťov ami a penzijnými fondmiĽ takže sa zaoberá všetkými účastníkmi trhuĽ 
poisťovacími spoločnosťamiĽ a spoločnosťami zaoberajúcimi sa penzijnými fondmi. Upravuje otázky týkajúce sa 
vzájomných poistných spolkovĽ zahraničných pobočiek a dcérskych spoločnostíĽ nevzťahuje sa na sociálne 
poisťovne.  Doh ad prislúcha Spolkovému úradu  pre doh ad nad finančnými službami. („Bundesanstalt für 
ÛÜÝÞÝÔßÜÕÝàáâÕÜàáãÝäàÞãÖàÜåæá“)
ÐÐ çÕèàÜåæÕèãÝäàéÕèÕÜÝ ÞãÖ êÕäÕÝàÕÜáÜäëÕÜá ìÕ é nemčine názov pre zvláštnu formu poistite aĽ a to teda združenieĽ 
ktoré uskutoč uje poistenie svojich členov na princípe reciprocity. Členmi a nosite mi tohto združenia sú teda 
poistníci. Vo výnimočných prípadoch môže Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit uzatvárať zmluvy 
Ü à poistníkmiĽ ktorí nie sú členmi tohto združenia. V súčasnosti je registrovaných približne ň00 takýchto 
združení.



íî

Zákon o poistnej zmluve sa nevzťahuje na:

ï verejnoprávne zvláštne ustanovenia sociálneho zabezpečeniaĽ

ï ðñòóôõöòõ÷

ï námorné poistenieĽ na ktoré sa vzťahujú zvláštne ustanovenia § 77Ř Obchodného 

zákonníka.

ø poistení zmluvného práva rozlišujeme dva základné typy poistenia:

 Osobné poistenieĽ kde patrí životné poistenieĽ úrazové poistenieĽ súkromné 

dôchodkové poistenie. Tu vyplatí poistite  v prípade poistnej udalosti poistníkovi 

zmluvne dohodnuté množstvo kapitálu alebo výplatu vo forme dôchodùúû

 Poistenie proti škodámĽ teda poistenie pre prípad požiaruĽ prepravné poistenieĽ 

poistenie zákonnej zodpovednosti za škoduĽ poistenie domácnostíĽ poistenie 

vodovodného potrubia a iné vecné poisteniaĽ pri ktorých sa poistite  zaviazalĽ 

že ü prípade vzniku poistnej udalosti nahradí poistníkovi vzniknutú škodu na majetkuĽ 

ako bolo dohodnuté v ýþòóôöõÿ ð♠�úüõû

❱✁♥✐✂ ✥♦✐✄☎✆♥✐✝

Prõ üðöòù poistenia sa rozlišujú tri pojmy:

 Formálny ✈✁♥✐✂ ✥♦✐✄☎✆♥✐✝ – označuje okamihĽ ku ktorému existuje prvý krát 

formálny zmluvný záväzokĽ tzn.Ľ že vo formálnom oh ade vzniká poistenie súhlasným 

prejavom vôle oboch zmluvných strán.

 Materiálny ✈✁♥✐✂ ✥♦✐✄☎✆♥✐✝ – označuje okamihĽ od ktorého poisťovate  preberá 

poistnú ochranu na poistné udalosti vzniknuté þ✞ ôþtôþ þùñ♠òtúû ø prípadeĽ 

že materiálny začiñôþù ýþòóôõöòñ öòõ ÿõ ü ð♠�úüõ výslovne stanovený inakĽ platí tu 

ôðüû polnočné pravidloĽ kedy materiálny začiatok poistenia začína začiatkom d a 

✭îûîî hod.)Ľ kedy bola uzatvorená zmluvaĽ pokia  je stanovená dĺžka poistenia 

ü zmluve na dniĽ týždneĽ mesiaceĽ alebo rozsiahle obdobie. Zmluva končí uplynutím 

posledného d a zmluvného obdobia.

 Technický ✈✁♥✐✂ ✥♦✐✄☎✆♥✐✝✲ označuje de Ľ ktorý je zakotvený v ýþòóôöõÿ ð♠�úüõ

✭öñýrû ✶û✶îû✟î✶✠✡û ø zmluve je dohodnutéĽ že od technického začiatku poistenia musí 

poistník platiť poistné. ✭☛örñ÷ ✟î✶í✡



✸☞

Poistná zmluva sa uzatvára na určitú dobu a môže byť predĺžená vždy o ☞ ✌✍✎Ľ dlhšia 

lehota možná ✏✑✒ ❥✒. Výpovedná lehota musí byť pre obe zmluvné strany rovnakáĽ nesmie byť 

však kratšia ako mesiac a dlhšia ako tri mesiace✓✔✳

Poistník sa často poisťuje pri jednom poistite ovi proti viacero rizikám. Môže ísť 

✍ formu združovania („Koppelung“)✓✕✱ tzv. zväzkovania ✖„Bündelung“)✓✗Ľ alebo kombinácie 

(„Kombination“).✓✘

Po uzatvorení zmluvy je poistite  povinný poistníkovi vystaviť potvrdenie o poisteníĽ 

❛ takisto vydať kópiu platných všeobecných poistných podmienok. Potvrdenie o poistení ❥✒

potvrdením o ✙✚✏✑✎✛ ✜✍✑s✢✏✒❥ ✚✣✤✛✙②
✓✦
✳ (PröllsĽ ✷✧☞✧★

✩✪✫✪✬ Práva a povinnosti vyplývajúce z ✮✯✰✴✵✹✺✻ ✼✽✾✉✿❀

Práva a povinnosti pri uzatváraní poistnej zmluvy

Informácie k právam a povinnostiam vyplývajúcim z poistnej zmluvy boli poskytnuté 

na základe rozhov✍✌✛✓❁ s Björnom BeckeromĽ ktorý pôsobí ako poisťovací maklér v Kolíne 

✏❛❞ ❂✍❃❛✏✍✣✳

Poistite je povinný špecifikovať dôvody všetkých poskytnutých rád oh adom 

konkrétneho poistenia poistníkovi. Okrem toho je povinný dokumentovať všetky otázkyĽ 

✜✍✌❛❞✒✏s✢✙✍ ❛ odôvodnenia s oh adom na komplexnosť poistnej zmluvy. Všetky poskytnuté 

✌❛❞② ❛ dôvody je povinný jasne a zrozumite ne pred uzatvorením poistnej zmluvy v ✢✒①✢✍✙✒❥

forme sprostredkovať poistníkoviĽ tzn. písomneĽ prostredníctvom faxu alebo emailu. 

❚✑✒✢✍ údaje môžu zotrvať i ✙ ústnej formeĽ ak si to ✢❛✎ poistník želáĽ a pokia  poistite  zaručí 

predbežné krytie. ◆✍ ✑ ✙ týchto prípadoch je poistite  povinný poskytnuté rady a dôvody 

✜✍ uzatvorení poistnej zmluvy neodkladne sprostredkovať v ✢✒①✢✍✙✒❥ ❄✍✌✣✒ ✜✍✑stníkovi.

❅❆ ůk poistník nevypovie zmluvu ň mesiace pred jej uplynutímĽ poistná zmluva sa automaticky predĺži o ❇❡❈❡❉

❊❋❦●
❅❍ Táto forma predstavuje jednu žiadosť o ♣❋■❏❑❡❉■❡ ▲ viacero potvrdení o poistení („Versicherugsscheine“).
❅▼ Táto forma predstavuje jednu žiadosť o ♣❋■❏❑❡❉■❡❖ ❇❡❈❉❋ ♣❋❑◗❊❈❡❉■❡ ❋ poisteníĽ ale platnosť rôznych 
všeobecných poistných podmienok.
❅❘ Kombinácia predstavuje súhrn ochrán proti viacero rizikám v jednej zmluve na základe jednotných 
všeobecných poistných podmienok.
❅❙ ❯❦ ❏▲ ❋❜❏▲❲ ♣❋❑◗❊❈❡❉■▲ ❋ poistení odchy uje od obsahu poistnej zmluvyĽ potom sa tieto odchýlky považujú 
ako poistníkom schválenéĽ ak písomne neodporuje v priebehu 4 týžd ov od prijatia potvrdenia o poistení.
❅❳ ❨❋③❲❋◗❋❊ ❜❋❧ poskytnutý na základe emailovej korešpondencie Ľ a týkal sa práv a povinností vyplývajúcich 
③ ♣❋■❏❑❉❡❇ ③❩❧❬◗❭ ▲ likvidácie poistných udalostí v ❪❡❩❡❫❦❬●



❴❵

Poistite  má tzv. informačnú povinnosť voči poistníkovi. To znamenáĽ že je povinný 

pred uzatvorením zmluvy poistníkovi včas oznámiť všetky body poistnej zmluvyĽ vrátane 

všeobecných poistných podmienokĽ ako aj prijaté predpisy určitých informácií v ❝❢❣❝❤q❢✇

④❤⑤⑥❢⑦

Poistník je povinný pred uzatvorením zmluvy oznámiť poistite ovi všetky jemu známe

rizikové ❤⑧❤⑨⑩❤❶❝❷
❸❹Ľ ktoré sú pre uzatvorenie poistnej zmluvy podstatnéĽ a na ktoré sa 

poistite  v textovej formy pýtal. ❺ prípadeĽ že sa poistite  pýta poistníka ⑩❻ ❤⑧❤⑨⑩❤❶❝❷❼

ktoré sú mu neznámeĽ splní svoju oznamovaciu povinnosť týmĽ ak na otázku odpovie 

jednoducho „neznáme“.

Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany poisťovate a je vylúčenéĽ ak poistník porušil 

oznamovaciu povinnosť❸❽ neúmyselneĽ alebo nie z ❾⑤❿➀❢✇ ⑩❢➁➀❻⑨❤❶❝❷⑦ ❺ prípadeĽ že poistník 

poruší oznamovaciu povinnosť úmyselneĽ alebo z ❾⑤❿➀❢✇ ⑩❢dbalostiĽ má poistite  právo 

⑩❻ odstúpenie od zmluvy v lehote jedného mesiaca❸➂⑦

Poistník má právo na odstúpenie od zmluvy v ➃⑤❷❢➀❢❾❿ 14 dní v ❝❢❣❝❤q❢✇ ➃❤➁❤➀❢

❻ ➀❢➄ uvedenia dôvodu. 

Práva a ➅➆➇➈➉➉➆➊➋➈ ➇ ➅➌➈➍➎➍➏➐ ➋➌➇➑➉➈➑ ➅➆➈➊➋➉➍➒ ➓➔→➐➇➣

Poistník je povinný platiť poistite ovi poistné vo výške dohodnutej v ➃❤❷❶❝⑩❢✇ ➄⑥⑨❿q❢⑦

Poistite  je oprávnený odstúpiť od zmluvyĽ ak prvé poistné alebo dohodnutá jednorazová 

➃⑨❻❝➀❻ ⑩❷❢ ✇❢ qčas zaplatená. V priebehu troch mesiacov môže poisťov a tento nárok vymáhať 

súdne❼ alebo od zmluvy odstúpiť. Náklady spojené s doručením poistného poistite ovi nes❷❢

poistník. Takisto nesie riziko spojené s doručením poistnéhoĽ a ➃⑤❢❝❤ ⑩❢❶❷❢ ➄❤➁➃❤q❢dnosť 

➄❻ toĽ aby poistite  poistné získal.

Poistník nesmie bez poistite ovho súhlasu uskutočniť ničĽ čo by navýšilo poistné 

nebezpečenstvoĽ ani to tretej osobe dovoliť. ůk poistník dodatočne zistíĽ že bez súhlasu 

poistite a dovolilĽ alebo uskutočnil navýšenie poistného nebezpečenstvaĽ neodkladne 

❝❤ oznámi poistite ovi. V prípade navýšenia poistného rizika môže poistite  v ➃⑤❷❢➀❢❾❿

jedného mesiaca zmluvu vypovedať.

↔↕ ➙ nemocenskom poistení je chorobou podliehajúcou hláseniu i ťažká závislosť na alkoholeĽ ale len v prípadeĽ 
že daná osoba bola v lekárskej starostlivostiĽ alebo poradni. V prípade úrazového poistenia sú podliehajúcim 
hláseniu minulé zranenia kolenaĽ čiastočné amputácie palcaĽ ale nie bolesti.
↔➛ Porušením oznamovacej povinnosti je napríklad označenie nevestinca ako penziónu.
↔➜ Často však poistníkĽ ktorý na otázky oh adom jemu známych okolností odpovie nesprávneĽ koná úmyselne.



➝➝

Namiesto vypovedania zmluvy môže poistite  od časového okamihu navýšenia 

poistného rizika vyžadovať zodpovedajúce poistné➞➟ pre toto vyššie riziko➠ alebo vylúčiť 

zaistenie vyššieho rizika.

Práva a ➡➢➤➥➦➦➢➧➨➥ ➤ ➡➩➥➫➭➫➯➲ ➡➢➥➧➨➦➫➳ ➲➵➸➺➢➧➨➥

Poistník je povinný neodkladne oznámiť vznik poistnej udalosti➞➞➻ ➼➽ ➾➚ ➪➶ ➶➽➶➹➘➶➴➪➷

dovoliaĽ je povinný zabezpečiť odvrátenie a znižovanie škody. 

Poistite  je povinný v prípade vzniku poistnej udalosti nahradiť škoduĽ ktorá nastala. 

➬➮➴➷➮ nákladyĽ ktoré poistníkovi vzniknú pri zmier ovaní➠ alebo odvrátení škôd. Poistné 

plnenie poistite a je splatné s ukončením vyšetrovaniaĽ ktoré je nevyhnutné k ➴➪➱➘➶✃➮➘➷➚

❐➶➷➴➪➘➮❒ ➚❮➱➹➶➴➪➷ ➱ rozsahu poistného plnenia poistite a. ❰ prípadeĽ že vyšetrovanie 

➘➷➮ ❒➮ ukončené uplynutím jedného mesiaca od oznámenia poistnej udalostiĽ môže poistník 

vyžadovať splátky vo výške čiastkyĽ ktorú má poistite  predbežne minimálne zaplatiť.

Poistite  nie je povinný poskytnúť poistné plnenieĽ ak bola poistná udalosť spôsobená 

úmyselne alebo hrubou nedbalosťou.

Úmyselné spôsobenie poistnej udalosti má svoj praktický význam v ❐➶➷➴➪➘➶➾

❐➶❮✃➶❮➮Ľ ktorý predpokladá cie ové a účelové uskutočnenie poistnej udalosti na základe 

úmyselného konania. Rôzne formy manipulovaných poistných udalostí spadajú 

❐➶❮ oslobodenie od povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

Poistník je povinný poskytnúť po vzniku poistnej udalosti poistite ovi neodkladne 

všetky potrebné informácie pre určenie vzniku škody a výšku škody. Na požiadanie musí 

predložiť všetky požadované dokumenty. (PröllsĽ Ň010; HöraĽ Ň01ň)

ÏÐÑÐÒ Všeobecné poistné podmienky

Náležitosti všeobecných poistných podmienok sú stanovené v § 10 Zákon➱ ➶ doh ade 

nad poisťovníctvom Ó❰➮Ô➴➷ÕÖ➮Ô➚➘×➴➱➚Ø➴➷ÕÖ➪➴×➮➴➮➪Ù➠ ÚÛÛÜÝ

Všeobecné poistné podmienky musia obsahovať údaje o udalostiachĽ pri ktorých je 

poistite  povinný poskytnúť poistné plnenie a ➶ prípadochĽ kde má byť so zvláštnych dôvodov  

Þß àá âã ä dôsledku zvýšeného rizika navýši poistné o viac ako 10% Ľalebo ak poistite  vylúči krytie vyššieho 
rizikaĽ môže poistník vypovedať zmluvu v priebehu jedného mesiaca po obdŕžaní oznámenia poistite a 
å navýšení poistnéhoĽ alebo o vylúčení krytia vyššieho rizika.
ÞÞ Všeobecné poistné podmienky stanovujúĽ že v prípade každej poistnej udalostiĽ i ke  neboli ešte vznesené 
nároky na odškodnenieĽ je potrebné oznámiť vznik poistnej udalosti písomne do jedného týžd a. Táto povinnosť 
je však individuálne stanovená v každej poistnej zmluve.



æç

táto povinnosť vylúčenáĽ o èéêëêìíîëîï ëðñòêéó ê splatnosti poistného plnenia poistite aĽ 

ð dátume splatnosti poistného a právnych dôsledkoch omeškaniaĽ o zmluvných právach 

poistite a a poistníkaĽ o ôðõö÷÷ðòíöêèéï ðñ÷êøðõêèîù ôðõö÷÷ðòíö ôëîú ê ôð õñ÷öìó ôðöòí÷îù

óúêûðòíöï ð strate nároku z ôðöòí÷îù ñøûóõüï ð vnútroštátnom sídle súduï ð ñásadách 

ê štandardochĽ pod a ktorých sa podie a poistený na prebytkochýþÿ

Zväz nemeckého poisťovníctva vydal modelové všeobecné poistné podmienkyĽ ide 

ð nezáväzné odporúčania poisťovniam pre vytvorenie poistných podmienok. Zostáva však 

÷ê jednotlivých poisťovniachĽ či upravia svoje poistné podmienkyï ê õ êìðø ëðñòêéó

pod a odporúčaní Zväzu nemeckého poisťovníctva. Tieto modelové všeobecné poistné 

podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach GDVý✹
ÿ

�✁ Vlastný preklad pomocou : HORÁLKOVÁĽ Milena. Německo – český právnický slovník. ✷✂✄✂☎
�✆Modelové všeobecné poistné podemienky sú k dispozícii  konkrétne na webowej adrese: 
✇✇✇☎❣❞✈☎❞❡✝❞♦✇♥❧♦❛❞s✝✈❡✞s✐❝✟❡✞✉♥❣s❜❡❞✐♥❣✉♥❣❡♥✝



✸✠

✡ RIEŠENIE ů ODHů OVůNIE POISTNÝCH PODVODOV

Poistenie je svojím charakteromĽ najmä kvôli neekvivalentnosti poistného a poistného 

plneniaĽ ve mi lákavé k pokusom rôznych nepoctivých udí o jeho účelové zneužitie. 

❚☛ poškodzuje ekonomické záujmy nielen poisťovní samotnýchĽ ale prenesene tiež všetkých 

poctivých poistníkov. Poisťovne prijímajú množstvo preventívnych opatreníĽ ktorých cie om 

je zabrániť zneužívaniu poisteniaĽ alebo aspo  čo najviac zúžiť priestor pre takéto konanie 

☞ súčasne maximalizovať pravdepodobnosť jeho odhalenia. (KarelĽ Ň014)

❋✌✍☛mén poistného podvodu obchádza poisťovneĽ poškodzuje akcionárov i ✥✎✏✌✍✑☛✒✓

spôsobuje škody nielen materiálneĽ ale i morálne. Rôzne poisťovne k jeho riešeniu pristupujú 

rôzne. ✭ČermákĽ Ň001)

✔✳✕ Indikátory podvodu

Súčasťou  preventívnej činnosti poisťovní proti poistným podvodom či v Českej 

r✌♣✖✗✎✏✥✌ ☞✎✌✗☛ ✒ Nemecku je školenie vlastných zamestnancov takĽ aby i oni dokázali 

rozpoznať konanie poisteného alebo poistníkaĽ či môže ísť o poistný podvod. 

Indikátory sú faktory poistnej udalostiĽ ktoré signalizujúĽ že poistná udalosť môže byť 

podvodná. NaznačujúĽ či sa jedná o poistný podvod formou izolovanej udalosti alebo je 

súčasťou celého reťazca poistných podvodov. Identifikácia potenciálneho podvodu sa 

☛✗✘☞✒✖✘✌ ✒ akejko vek fáze  poistnej udalosti a ✌①✏✙✑✖✘✌ ♠✍☛✚o indikátorovĽ ktoré umož ujúĽ 

aby poistná udalosť bola označená ako sporná.

Indikátory delíme pod a ich vzťahu k ♣☛✏✙✑✍✌✘ ❥♠✎✖✒✌ ☞ poistenému alebo poistníkovi. 

Indikátory z ✛✜✢✣✤✣✦✧ ✛★✢✩✪✣✫✢✬

✲ nieko ko škôd behom krátkeho obdobiaĽ

✲ ☞✗✙✌✍✮✏☞ ♣☛✏✙✑✍✌✘ ✚✏✙✑órie a minulých poisteníĽ

✲ prerušenie poisteniaĽ

✲ časté zmeny poistite ovĽ

✲ zatajenie skorších postihovĽ

✲ zatajenie škodného priebehuĽ



✯✰

✱ nahlásenie poistnej udalosti ihne  po uzatvorení poistnej zmluvy.

Osobné indikátory

ůkéko vek neobvyklé alebo krajné správanie či postoj✴ môžu ✵ ✶✴✺✴ ③✻hŕ ať ✼✽✾✿✶

✽ poistný podvod. Tým môže byť čoko vek od vyhýbavého alebo nepriate ského prístupu❀

až ✾ správaniu priate skému alebo prehnane kooperatívnemuĽ ako napríklad neskoršie 

platenie poistného❀ alebo neplatenie poistnéhoĽ tlak na rýchlu výplatu poistného plnenia 

✵ ❁✽❂✽✵✽✶❂t ✻ nie prevodom na účetĽ neobvyklá informovanosť o rozsahu poistného krytia 

✻ vzniku škôdĽ naspäť vzatie nahlásenia škodyĽ záznamy u polícieĽ pochybná finančná situácia 

✼✽t✶❂❃íkaĽ pochybná povesťĽ výstredný životný štýl.

Dokumentačné indikátory

Fotokópie môžu byť akceptované iba za predpokladuĽ že nie je možné získať originály 

✻ ✼✽istnú udalosť je možné označiť za pravú a skutočnúĽ alej sa tu zaradzujú:

✱ ✻✺✶✴❃❄t✻ ✻❅✴✺✽ ❃✻✽✼✻✾ ❃✻❆❇t✴❈✻ ✼✽❂✵❈❆✴❃t✴✾❀

✱ pozmenené dokumentyĽ

✱ sporná autentickosť dokumentovĽ

✱ predloženie fotokópie dokladovĽ

✱ nedávne ohodnotenie majetku alebo veciĽ

✱ dokumentácia pochádza z rôznych zdrojovĽ ale tie obsahujú podobný rukopisĽ typ 

písmaĽ prípadne rovnaké pravopisné chybyĽ

✱ da  z pridanej hodnoty je zahrnutáĽ ale účtovne nesúhlasí.

Indikátory sa alej môžu členiť pod a druhu poistenia na indikátory podvodu v poistení 

domácností a budov občanovĽ v poistení podnikate ovĽ indikátory úrazovĽ pracovných úrazovĽ 

❄❁✽❈✽✺② ③ ✼✽✵✽❅✻❃t✻❀ ❆✴❃❃✴❉ ✼✽❆✼✽❈② ✵ ❄❁✽❈✽✺✴❀ ✼✽✺②❂✿ ✵ nemocnici vrátane poistenia 

zodpovednostiĽ indikátory podvodu v cestovnom poisteníĽ v havarijnom poistení. ❊❘✽❇✴t✾✴

✻ Müller – ReichartĽ Ň00Ř; Porada a PršalĽ Ň001)



●❍

■❏❑ Nástroje prevencie proti poistným podvodom ▲ ◆▼❖▼P◗❙

Dôležitý nástroj k odha ovaniu a prevencii proti poistným podvodom predstavujú 

súkromné organizácie❯

❱❲❳❨❩ ❬❭❪❲❭❫❳❴❲❭ môžu spájať zdroje a ❵❲❢❤ ❦❳❫❴❩tlivých zúčastnených stránĽ 

❭q❩ ❴apríklad združenia spotrebite ov a poisťovníĽ a použiť k efektí④❴❳⑤⑥ ⑦❩❦⑥

⑧❪❩❨❲ poistnému podvodu. Zárove  pôsobia ako dôležitý spojovací článok 

⑤❳❫❬❲ poisťovníctvom a štátnymi inštitúciami. 

Špecializované štátne úradyĽ ktoré sa zaoberajú výhradne odha ovaním a ⑧❪❳④❳❴⑨❲❩⑥

proti poistnému podvodu v ⑩❳⑤❳⑨q⑥ ❫❩❨❳❪❭❬ neexistujú. Tieto úlohy vykonávajú v rámci

všeobecnej kompetencie polícia ❭ štátne zastupite stvo❯ Nemecké poisťovne neustále 

posil ujú spoluprácu s políciouĽ a to nie len pri dopravných nehodách❶ ❭❢❳ ❲ pri ostatných 

❫❪⑥❷❩⑨❷ ⑧❩❲❵❨❳❴❲❭❯ Nemecká polícia najala do svojich služieb špeciálne vycvičené psyĽ 

ktoré dokážu vystopovať chemikálie používané pri  úmyselnom zakladaní požiarov. 

Súkromne – právne organizovanéĽ neziskové spoločnostiĽ ktoré sa venujú výhradne boju 

proti poistným podvodomĽ v ⑩❳⑤❳⑨q⑥ ❫❩❨❳❪❭❬ neexistujú. Istý význam v rámci obrany proti 

poistnému podvodu sa prisudzuje Zväzu nemeckého poisťovníctva („GDV“).

Zväz nemeckého poisťovníctva

Zväz nemeckého poisťovníctva bol založený v ❪❩q⑥ ❸❹❺❻Ľ sídli v Berlíne

❭ ❦❳ zastrešujúcou organizáciou súkromných poisťovate ov v ⑩❳⑤❳⑨q⑥❯

❼ súčasnosti má 464 členovĽ zamestnáva približne Ň14 000 zamestnancov a stážistovĽ 

④ rámci 460 miliónov poistných zmlúv ponúka komplexnú ochranu a ⑧❪❳④❳❴⑨❲⑥ ⑧❪❳❫ ❪❲❬❲q❩⑤❯

❽ ❨❩ ako pre súkromné domácnosti❶ ❨❭q ⑧❪❳ ⑧❪❲❳⑤yselnéĽ komerčné a verejné zariadenia. 

❽q❩ ❴❩❵❲❨❳❢❲❭ ❪❲❬❲q❭ ❭ poskytovatelia kapitálu majú súkromné poisťovne mimoriadny význam 

pre investícieĽ rast a zamestnanosť nemeckého národného hospodárstva.

❾astupuje záujmy nemeckého poisťovníctva a zaoberá sa rozličnými témami 

poisťovníctvaĽ ako i fenoménom poistného podvodu. Na základe pravidelne vychádzajúcich 

článkov a správ z tlače objas uje skutočné a hospodárske pozadie poistného podvodu 

❭ ❲❴❿❩❪⑤⑥❦❳ ❩ aktuálnom vývoji.

Nemecké poisťovne v posledných rokoch vyvinuli rôzne prístupy k odha ovaniu 

❭ ⑧❪❳④❳❴⑨❲❲ ⑧roti poistnému podvodu. ůvšak tieto stratégie sú určené iba pre interné využitie 



➀➁

➂ nie sú zverej ované. Z dostupných zdrojov je však jasnéĽ že vnútropodniková obrana proti 

➃➄➅➆➄➅➇ ➈➂ ➆ ➃➄➅➈➉➂➉➊ ➋➄➌➃➋➊➈➉➍➊ra do oblastí softwarov na rozpoznávanie podvodovĽ 

kvalifikácie a špecializácie zamestnancovĽ centralizovaných oddelení podvodovĽ agitačnej 

činnosti a práce s verejnosťouĽ trestného stíhania a uzatváranie ➃➄➍➈➉➎➊➏ ➌➐➑➇➆➒➓ ➔→➍➊➋➈➂➣↔↕

➙➛➛➜➝

➞➟➠➟➡ Systémy používané ➢➤➥ ➢➤➦➧➦➨➩➥➥ ➫ odha ovaní poistných podvodov

➭➯➲ ➳➵➸➺➻➵➲ – ➼➸➽ ➾➸➚➪➶➹➯➘➵➪➸➲➲➴➲➘➻➹ ➷➳➾➬➮

Systém HIS začal svoju činnosť 1. apríla Ň011Ľ je vyvinutý spoločnosťou Insurance

➱➍➈↔ ➂➎➅ ✃➋➂➇➅ ❐➋➊➆➊➎➉➍➄➎ ❒➐❮❰➓ Ï➑úži k odha ovaniu a prevencii proti poistným 

➃➄➅➆➄➅➄➐➓ Umož uje vykonať hodnotenie rizík rýchlejšie a efektívnejšieĽ a tým odhaliť 

poistné podvody. 

Ročne vznikajú škody v nieko ko miliardách Eur práve na základe uvedenia 

neúplnýchĽ klamlivýchĽ nesprávnych či nepravdivých údajov. V predchádzajúcich rok➄➣Ð ➈➂

tieto škody odhadujú približne na 4 miliardy Eur. Práve preto je tento systém nevyhnutný. 

HIS je pomocným prostriedkom pri skúmaní údajov uvedených v poistných zmluvách 

➂ ➃➋➍ objas ovaní podozrivých poistných udalostí.

Systém je prevádzkovaný ako informačná agentúra v súlade so Spolkovým zákonom 

➄ ochrane údajov ➔„Bundesdatenschutzgesetz“)➓ Ñ❮➈➂Ð ➂ úprava systému vznikli v úzkej 

spolupráci s orgánmi na ochranu údajov➓ Je transparentný a spĺ a štandardy aktuálnej ochrany 

údajov: v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy poisťovate  informuje zákazníka o ➊Ò➍➈➉➊➎➣➍➍↕

účelu a základnom fungovaní HIS.

HIS je rozdelený do siedmych odvetví: motorové vozidláĽ právna ochranaĽ nehodyĽ 

veciĽ život ➔rizikové miesta: práceneschopnosťĽ zvláštne riziko)Ľ doprava ➔➆➋átane odvolania 

cestyĽ batožina)Ľ zákonná zodpovednosť za škodu.

Poisťovne oznámia pod a jasne definovanýchĽ pevne stanovených ohlasovacích 

kritérií udalosťĽ alebo javĽ ktoré poukazujú na možný podvod. Nahlásené môžu byť osoby 

➔poistníciĽ poškodeníĽ poistené osoby a iníĽ napr. svedkovia) a ➄❮➏➊↔➉➒ ➔budovyĽ autá). 

Hlásenia sú realizované pod a vopred stanovenýchĽ stálych nahlasovaných kritériíĽ ktoré sú 

začlenené do nasledujúcich skupín: atypická častosť škôdĽ zvláštny priebeh škôdĽ sťaženosť 



ÓÔ

rizík a nápadnÕÖ×Ø Ù škodných udalostiach. Tieto hlásenia sú zvlášť dôležité pri objasnení 

Ú identifikovaní poistného podvodu páchaného organizovanými skupinami. ÛÜÝÞß àáââÚã

äåæçèéåêëìí îïðêëëåñêïðê èòéóìêï ôõüfung öîèô÷

Spoločnosť General Re vytvorila program „îèô – întelligente Schaden Prüfung“ø

ùúû Õ softwarový produkt vytvorený pre vyšetrovanie poistných udalostíĽ ktoré vznikajú

Ù havarijnom poistení a poistení zákonnej zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel. 

Za jeho technické uskutočnenie je zodpovedný Softwarehaus INFORM sídliaci v üÚýþûÿû✳

INFORM je špecialistom pre optimalizáciu podnikových procesov založených na operačnom 

výskume a ✥✉��② ✁Õ❣Ø✐û✳

K účom k úspechu je automatizácia odborných znalostíĽ čo je garanciou 

vysokokvalitných rozhodnutí pri rozpoznaní podvodovß Ú zárove  zárukou transparentnosti 

pri h adaní riešení. Poistné udalostiĽ ktoré po analýze vykazujú prekročenie preddefinovanej 

hranice možného podvodu sú automaticky postúpené špecialistom pre podvod k hlbšiemu 

prieskumu. To znamenáĽ že špecialisti pre podvod sa môžu zamerať na skutočné podvodné 

prípadyĽ zatia  čo nepodozrivé prípady môžu byť riešené rýchlo a efektívne.

ISP je úspešne v prevádzke nielen u nemeckých poistných koncûrÿÕýþ

Ú✁û Ø Ù TalianskuĽ Švajčiarsku a ✂✄ü✳ ÛÜûÿ ♥ûß àáâ✶ã

✹☎✆☎✆ alšie možnosti prevencie proti poistnému podvodu

Nasadenie špeciálnych softwarových programov pre odha ovanie a Õ✝rÚÿ✉

♣rÕ×Ø poistnému podvodu nie je jediným faktorom úspechu. alšie ťažisko vnútropodnikovej 

stratégie boja proti poistnému podvodu spočíva ✈ kvalifikácii a špecializácii zamestnancov 

zaoberajúcich sa likvidáciou poistných udalostí. V popredí stojí predovšetkým školenie 

rû❢ûrûÿ×ÕÙ Ù decentralizovaných oddeleniach pre zákazníkov a oddeleniach škôd. 

Þ seminároch a na zasadaniach sú zamestnanci školení napríklad v tomĽ ako môcť na základe 

kontroly prijate nostiĽ kontroly pravosti potvrdeniekĽ či cielene kladených otázok 

ÿÚ poistníkov s použitím psychologických techník riadenia rozhovoruĽ relatívne rýchlo 

rozpoznať podvodné prípady a oddeliť ich od nepodozrivých prípadov. 

Okrem toho oddelenia škôd mnohých poisťovní disponujú špecialistami pre podvodĽ 

ktorí podrobne vyšetrujú pochybné poistné prípadyĽ ktoré sú im predložené od referentov. 

Špecialisti pre podvod pôsobia ako spojovací článok a ✐Õÿ×Ú✐× ✐ úradom trestného stíhania.



✞✟

Nemecké poisťovne využívajú od roku Ň004 i detektory lži ▼✠✡☛t✠☞☛✡✌ –❙❡☞✍☛✎❡

„Rů5“ od izraelskej spoločnosti Nemesysco Ltd. (ComputerwocheĽ Ň004)

K účom k úspešnému boju proti poistnému podvodu sú i agitačná činnosť a práca 

s verejnosťou✏

ůgitačná činnosť poisťovate a sa musí koncentrovať na spoločné otázky poistenia. 

❚✠ zahŕ a: objasniť zákazníkovi princíp poistenia ako solidárne spoločenstvo všetkých 

✑✠☛✒t❡✡✎✠✍ ❛ informovať ich o skutočnom stave výnosov. Ustanovenia o výlukách musia byť 

uvedené zrozumite neĽ a zákazníkovi musí byť vysvetlenéĽ že poistenie sa vyplatí i ✍t❡✓✔✱

❛✕ nenastane žiadna škoda. Zárove Ľ že finančné odškodnenie v prípade škodnej udalosti 

subjektívne spôsobených škôd nemusí byť vždy plne nahradené.

◆❡♠❡✎✕é poisťovne zria ujú tzv. Leistungs – ❛ ❙✎❤❛✓❡✡❛❜t❡☛✖✗✡✌❡✡
✘✙. Pracovníci 

oddelenia škôd spracovávajú škodné udalostiĽ sú v ✕✠✡t❛✕t❡ ✒ poškodenýmiĽ majú na starosti 

výplatu škôdĽ vypracovávajú a uplat ujú žiadosti na náhradu škody. Pre spracovávanie 

škodných udalostí sú oprávnení likvidátori poistných udalostí. Po tomĽ čo poistník nahlási 

škoduĽ je likvidátor poistných udalostí zodpovedný za kont☞✠✖✗ ✓✠✕✗♠❡✡t✠✍ ❛ situácie. 

❆✕ môže byť škoda z poistenia pokrytáĽ sú zodpovední za jej likvidáciu. Rozhodujú o výplate 

nároku na plnenie.

Okrem týchto oddelení zria ujú niektoré poisťovneĽ ako napríkl❛✓ ●❡☞✖☛✡✌ ❑✠✡③❡☞✡✱

t③✍✚ centralizované oddeleniaĽ kde zamestnávajú špecialistov pre podvodĽ ktorí sa zaoberajú 

výhradne bojom proti poistnému podvodu. ❖✕☞✗❤om úloh takýchto tímovĽ ktoré sa zaoberajú 

✑✠✓✍✠✓✠♠✱ môžu byť napríklad: údržba a aktualizácia ana✖ytických softwarov určených 

✡❛ rozpoznanie podvoduĽ spracovanie zložito vytvorených podvodných prípadovĽ výber 

vhodných advokátovĽ či nehodových analytikov a súdnych znalcov pre podporu 

decentralizovaných špecialistov pre podvod. 

❖✓✓elenia pre podvod ponúkajú špecifické odborné kurzyĽ ktorých cie om je zabezpečiť 

jednotnú úrove  znalostí decentralizovaných odborníkov pre podvodĽ zárove  tieto kurzy 

poskytujú všeobecné informácie o novinkách na predchádzanie a odha ovanie poistných 

✑✠✓✍✠✓✠✍✚ ❖✓✓❡✖❡✡☛❛♠ ✑☞❡ podvod týmto prislúcha základná organizácia a vytváranie 

✑☞❡✍❡✡✎☛❡ ✑✠✓✍✠✓✗ ✍ jednotlivých poisťovniachĽ ako i zosietenie znalostí medzi jednotlivými 

špecialistami pre podvod. (BiersackĽ Ň00ř)

✛✜ ▲eistungsabteilung sa prekladá ako tzv. oddelenie pre zákazníkovĽ Schadenabteilung ako tzv. oddelenie škôd.



✢✣

Je pravdaĽ že poistný podvod nie je žiaden KavaliersdeliktĽ a ✤✦pokon prostredníctvom 

vyššieho poistného zaťaží všetkýchĽ a predovšetkým čestných poistníkov. ✧★✤✩✪❝ ❦★✤❝★♦

✫✬ mali poisťovatelia ozrejmiťĽ že sa usilujú o zlepšovanie boja proti poistnému podvodu 

✦ ✭✮✩✯★✰ zverej ovať svoje dosiahnuté úspechy.

❱ ✭✮✦①✩ ✯★ ✦le vyzerá inakĽ informačné kampaneĽ ktoré sprostredkovávajú konkrétne 

negatívne dôsledky poistného podvodu a úspech opatrení pre boj proti podvodom neboli 

doteraz poisťov ami v Nemecku zahájenéĽ pravdepodobne z časových či nákladových 

dôvodov. alším možným vysvetlením jeĽ že poisťovne sa obávajú poškodenia imidžu 

✦❧✪✫★ tohoĽ že budú motivovať podvodníkov. ✲✴✩✪✮✵✦❝❦✷ ✸✺✺✻✼ ✽✾❱✷ ✸✺✣✿✫❀

❁❂❃ Nástroje prevencie proti poistným podvodom v Českej republike

❱ rámci Českej Republiky sa prevenciou a bojom proti poistnému podvodu zaoberajú 

Česká asociácia poisťovní (ČůP)Ľ Česká komora samostatných likvidátorov poistných 

udalostí (ČKSLPU)Ľ ůsociácia Českých poisťovacích maklérov (ůČPM) a Česká kancelária 

poistite ov (ČKP).

Do činnosti zameranej proti páchaniu poistných podv★❄★♦ ✵✦ ❅✦✭★❇✩❧✦ ✸✸❈✢❈✸✺✺❉

✩ Polícia ČRĽ kedy námestník policajného prezídia plk. JUDr. Jaroslav Macháně 

❅ Policajného prezídia ČR a prezident ČůP Ing. Ladislav BartoníčekĽ MBů uzatvorili dohodu 

★ spolupráci medzi Políciou ČR a ČůP. Podstatou spolupráce je výmena informácií 

✦ ✭✮✩ odha ovaní a šetrení poistného podvodu využitie spoločných databáz ✲Polície ČRĽ Úradu 

služby kriminálnej polície a vyšetrovaniaĽ Najvyššieho štátneho zastupite stva a Policajného 

prezídia). (ŠkváraĽ Ň005)

Česká asociácia poisťovní

Poslaním Českej asociácie poisťovní ✲ alej len „ČůP“)Ľ ako záujmového združenia 

poisťovní je zaisťovať spoluprácu členských poisťovní v ★✫❧✦✵✯✩✦❝❊✷ ♦ ktorých je táto 

spolupráca pre ne účelná a ✤✩✪ ❇✪ ♦ ✮★❅✭★✮✪ ✵ pravidlami pre ochranu hospodárskej súťaže. 

❏✪❄✤★❞ ❅ týchto oblastíĽ v ktorých je spolupráca poisťovní predpokladaná a pôsobnosť 

asociácie bližšie vymedzená jej stanovamiĽ je i prevencia poistného podvodu.



❋❍

ůsociácia je právnickou osobou a sídli v Prahe. Svoju činnosť zahájila v januári 1řř4.

Má ŇŘ riadnych členov a Ň členov so zvláštnym statusom.■P Od roku 1řřŘ je riadnym členom 

◗❘❯❲❳❨❘❩❬ ❭❲❳❪❫❬ ❴skôr Európska poisťovacia a zaisťovacia federácia – ❵❭❥q✇ ④❪⑤⑥❬⑦

členských poisťovní na celkovom predpísanom poistnom v ČR je takmer řŘ ⑧✇

⑨❪⑩❘❨❶ úloh ůsociácie obsiahnutý v jej stanovách uvádza na jednej strane všeobecnú 

úlohu pôsobiť v ❪❷⑦❨❯❸⑥ ❫❳❬❹❬❘❩⑥❬ ❨ odha ovaní poistného podvodu a alšieho protiprávneho 

konania. alšou špecifickou a praktickou úlohou je zaisťovať medzi jej členmi vzájomnú 

výmenu a ⑩⑤⑥❬ anie informácií za účelom prevencie a odha ovania poistného podvodu 

❨ alšieho protiprávneho konania. Táto druhá uvedená úloha bola do stanov ČůP doplnená 

pomerne nedávno v súvislosti s prepracovaním zákona o poisťovníctve a ❹ súvislosti 

❯ realizáciou pro❺❬❻❸❲ ❼❽◗④❾ ❹ oblasti poistenia motorových vozidiel.

Nový zákon o poisťovníctve počínajúc 1. januárom Ň010 uložil poisťovniam 

povinnosť vzájomne si vymie ať a zdie ať informácie❿ za účelom prevencie a odha ovania 

poistného podvodu a alšieho protiprávneho konania. Gestorom oboch uvedených úloh je 

Sekcia prevencie poistného podvodu ČůPĽ ktorá sama alebo prostredníctvom 

❨⑤ ➀❪❩ zria ovaných podriadených pracovných skupín zaisťuje plnenie takýchto úloh. 

Medzi alšie úlohy ČůP patrí napríklad vytvárať pravidlá ❬❸⑥ckého správania 

❹ poisťovníctveĽ prispievať k odbornej informovanosti členov a zabezpečovať vzdelávanieĽ 

pôsobiť pri odstra ovaní rozporov medzi členmi asociácieĽ dbať na dodržiavanie zásadĽ 

zjednocovať pravidlá a postupy členov v ❪❷⑦❨❯❸⑥ ❸❬❩➀❘⑥❩❻❬❺❿ ⑥nformačnej i štatistickej.

➁➂➃➂➄ Systémy používané pri prevencii a odha ovaní poistných podvodov

Systém pre výmenu informácií o podozrivých okolnostiach (SVIPO)

SVIPO umož uje systémovo identifikovať poistné udalostiĽ u ktorých existuje vysoká 

pravdepodobnosťĽ že ide o poistné podvody. Systém identifikuje sofistikované prípady 

poistného podvoduĽ ktoré bývajú spravidla dopredu pripravované a páchané organizovanými 

skupinami páchate ov. Ide napríklad o pokusy získať poistné plnenie za rovnakú škodu 

❲ viacero poisťovní súčasne ❴pri zatajení viacnásobného poistenia)Ľ alebo opakované prípady 

príliš častých škôd subjektu alebo predmetu poisteniaĽ ak ich početnosť prekračuje štatistickú 

pravdepodobnosť náhodnostiĽ alebo prípady opakovaného výskytu subjektov v rôznych 

➅➆ Patrí tu Česká kancelária poistite ov a Exportná garančná a poisťovacia spoločnosťĽ a. s.



➇➈

škodných udalostiachĽ v ktorých sa striedajú ich ➉➊➋➌➍➎➏. SVIPO tieto podozrivé okolnosti 

➎➐➏➋➑➎➉➎➌➊➒➏ ➓ automaticky predá informáciu dotknutým poisťovniam. Poisťovne podozrivé 

poistné udalosti alej preverujú za účelom potvrdenia alebo vyvrátenia podozrenia a ➔→➎➒➓➑➎➓

náležitých opatrení.

Vo SVIPO sú spracovávané údaje o škodných/poistných udalostiach fyzických 

➓ právnických osôb z ➔➣➎↔➑➏➋➎➓ ↕➣➐➔➣➙➏➐➋➣↔➑➎ ↕➓ škodu spôsobenú prevádzkou vozidla 

➓ havarijného poistenia motorových vozidielĽ z ktorých niektoré majú charakter osobných 

údajov.

Príjemcami informácií zo SVIPO sú komerčné poisťovneĽ ktoré sa systému 

zúčast ujú. Dĺžka obdobiaĽ po ktoré sú údaje o ➛➎➌➙➎➐ovaných škodných/poistných udalostí 

➙ systéme spracovávané je 10 rokov od vzniku škodnej/poistnej udalosti. Na základe Zákona 

➣ ochrane osobných údajov je správcom týchto údajov ČůP.

Medzi súčasné aktivity ůsociácie v oblasti prevencie poistného podvodu patrí hlavne 

zámer rozšírenia SVIPO do oblastí poistenia osôb ➜úrazové poistenieĽ poistenie choroby)Ľ 

ktorý bol na základe podnetu prezídia na pôde asociácie vypracovaný. Ved a stávajúcej 

funkcionality umož ujúcej detekciu poistného podvodu ↕ informácií o škodnýchĽ 

→➏↔➔➝ poistných udalostí počíta zámer po novom tiež s prevenčnou funkcionalitou 

umož ujúcou na základe predávania informácií o návrhopoistkáchĽ resp. poistných zmluváchĽ 

zistenie podozrivých okolností už v štádiu zjednávania poistnej zmluvy alebo krátko po om. 

ůktuálne sú uskutoč ované analytické práceĽ ktorých cie om je preveriť vo vybraných 

poisťovniach dostupnosť údajov k realizácii zámeru v ➔→➏➐➔➣➌➛➓➐➓➋➣➞ →➣↕↔➓➟➊➝➜➠➓→➏➛➡ ➢➤➥➇➦

ČůPĽ Ň014➓➧➝

➨➩➫➭➯ ➲➫➳➫➵➸➺➸➳➻ ➼➽➾➻➸➺ ➚➨➲➼➪

SystémĽ ktorý vytvorila firma ůDůSTRů slúži ako nástroj pre automatizované 

odha ovanie podvodovĽ a tiež ako podpora jeho riešenia. ůDůSTRů je konzultačná 

spoločnosťĽ dodávajúca softwarové riešenie a služby pohybujúce sa na medzinárodnej úrovni. 

Uplatnenie nachádza v širokej škále oblastíĽ hlavne v poisťovníctveĽ bankovníctve 

➓ telekomunikáciách. Slúži k odha ovaniu podvodovĽ odha uje zneužívanie platobných kariet 

➓ pod. Systém zaistí konzistentné údaje pre automatizovanú detekciu podvodov a systémovú 

podporu pre šetrenie podozrivých prípadov. Tento systém je v ČR pomerne rozšírený 

➓ využívajú ho poisťovne ako je ČSOBĽ KooperativaĽ ůllianz a Česká poisťov a. 



➶➶

Každoročne sú týmto produktom odha ované stovky prípadovĽ ktoré sa dajú označiť 

ako „podvodné“. Poskytuje lepšiu flexibilitu ➹ automatizovanom odha ovaní podvodov 

➘ intuitívnu podporu procesu šetrenia poistných podvodov. ČinnosťĽ ktorú zabezpečujeĽ sa 

zaoberá šetrením poistnej udalosti s potenciálnym vysokým rizikom poistného podvodu.

➴ boji proti poistným podvodom je dôležitá ➘➷➬ ➮➱✃➹✃❐❒❮➘❰ Ï✃Ð✃➷❒❮➘ ➘ šetrenieĽ 

Ð➘➷ ❮ ➮➱➬❒✃ÑÒ ➘ systémová podpora. Tu zabezpečuje FMS. V systéme prebiehajú tri procesy: 

zjednotenie údajovĽ skóring a podpora systému.

Údajová integrácia tvorí základ systému. Zhromaž uje informácie vyplývajúce z ➮➬❮ÑÐ❐✃Ó

zmluvyĽ poistnej udalostiĽ informácie o bankových účtochĽ predmetoch poistenia a ➮➬ÏÔ

Vnútorné registreĽ ktoré má každá poisťov a umož ujú vytvárať vlastné zoznamy 

podozrivých okolností 

Skóring by sa dal považovať za najdôležitejší proces v rámci FMS. Na získané údaje aplikuje 

skórovacie pravidloĽ ktoré má zjednodušiť identifikáciu podozrivých prípadov. V rámci 

systému existujú preddefinované skórovacie pravidláĽ ale každá poisťov a si ich môže 

prispôsobiť vlastným požiadavkám. ůutomaticky sa potom generujú reportyĽ s ktorých sa 

dajú analyzovať podozrivé prípady. K daným prípadom sú zobrazené pravidláĽ pod a ktorých 

bola situácia vyhodnotená ako riziková. Na základne podrobnejších reportov sa môžu 

analyzovať jednotlivé vzťahy medzi alšími objektmiĽ ako sú napr. poistné udalostiĽ osoby 

at .

Podpora šetrenia: Systém umož uje evidenciu prípadov. Možností evidencie je nieko koĽ 

pod a skóringuĽ alebo z iných dôvodov. Je možné pripojiť modul „Dokumenty“Ľ 

ktorý ➷ danému prípadu pripojí určité dokumentyĽ modul „Workflow“ vhodný pre poisťov u 

Ñ ➹iacero vyšetrovate mi a modul „Reporting“ poskytujúci informácie o ÑÐ➘➹✃ ➘ výsledkoch 

šetrenia. ÕÖ×ÖØÙÚÖ❰ ÛÜÝÜÞ

ModelyĽ ktoré sa vo FMS používajú sa dajú rozlíšiť na expertné pravidláĽ ktoré sú 

najjednoduchšieĽ pravidlá generované na základe historických údajovĽ neurónové siete 

➘ špeciálne štatistické algoritmy. Za najefektívnejšie sa dajú považovať modely referujúce 

údaje na základe historických dát. Výber metódy závisí na konkrétnej situácii v organizáciiĽ 

napr. pod a počtu podvodov i prediktorov. Identifikáciu prediktorov uskutoč ujú odborníci 

❐➘ obchodnú problematiku a špecialisti na data mining. 

Expertný bodový systém: Najčastejší spôsobĽ akým poisťovne zaznamenávajú svoj expertný 

➷❐➬ß – à➬ß ➬ poistných podvodochĽ je množina pravidielĽ ktorá popisuje podozrivé poistné 



áâ

udalosti. Sú to exaktne vyjadrené implikácieĽ ktorých predpoklady často kombinujú nieko ko 

kritérií. Závažnosť podozrenia býva v rôznych implikáciách rôznaĽ preto sa im priradzujú 

pravidlá celočíselnej váhy. Niekedy sú do systému zavádzané i implikácieĽ ktoré detekujú 

zníženú mieru rizika. Tým potom zodpovedajú váhy záporné. Každá posudzovaná poistná 

udalosť je vyhodnotená všetkými implikáciami a získava počet trestných bodovĽ ktorý je daný 

súčtom váh splnených implikácií. Na základe dosiahnutého výsledku je potom zaradená 

ãä åæçæèäéêë ìèíîæïðñ ò prípadeĽ že sa behom on – line vyhodnocovania objaví kritériumĽ 

í ktorého nie je možné rozhodnúť o jeho splnení alebo nesplneníĽ pretože sa s týmto systém 

ïêìóåêóälĽ upozornia príslušné osoby ôoperátorĽ likvidátor)Ľ aby ìõ tieto údaje doplnili. 

ö÷ø÷ ùúûúûü sa často definuje ako cielené h adanie skrytých vzťahov a štruktúr v údajoch 

çõ účelom ich využitia k obchodným cie om. Jednou z óðpických dataminingových úloh 

ëê predikcia rizika poistného podvodu. Na základe údajov o poistných udalostiach sa môžu 

zostavovať modelyĽ ktoré môžu definovať bu  rizikovéĽ alebo aspo  anomálne segmenty. 

Pod a tohoĽ či sa pri zostavovaní modelu využívajú a zovšeobec ujú preukázané podvoãð

ç minulostiĽ rozlišuje sa supervizovaný a nesupervizovaný prístup. ýåæ îåéäþ ç ïæÿ✐ ìõ

spravidla h adajú segmentyĽ v ktorých je výrazne zvýšenéĽ alebo naopak znížené riziko 

poistných podvodov. Vychádza sa zä správania é históriiĽ z èóäåêë ìõ äã✐õãíëê

îåavdepodobnosť podvodu v nájdených segmentoch. V druhom zo spomínaných prístupov sa

definujú segmenty poistných udalostíĽ a óä æ�õ ç oh adom na dané vlastnosti poistných 

udalostí. Z definovaných segmentov sa považujú çõ podozrivé tieĽ ktoré sú vo svojich 

é✈astnostiach anomálne. Tento prístup umož uje detekciu nových a doposia  nepreukázaných 

vzorov podvodného správania. (HávaĽ Ň007)

❱ú✁øt÷✂ ✥✁÷❛✄ ☎❱✥❈

Systém Virtual Crash dokáže presne analyzovať priebeh dopravných nehôdĽ 

õ tým pomáha pri odha ovaní podvodných konaní práve z oblasti poistenia motorových 

éäçæãæê✈ñ ò Českej republike ho ako prvá otestovala a zaviedla do užívania Česká poisťov aĽ 

ktorá má najviac poistených vozidiel v ČR. 

Tento systém je ve mi podobný znaleckej analýze. Zbierajú sa informácie od všetkých 

účastníkov nehodyĽ uskutoč ujú sa merania miesta nehodyĽ sú prehliadnuté vozidlá 

účastníkov nehodyĽ skúmajú sa stopy po nehodeĽ a potom sa uskutoč uje analýza konkrétnej 

ïê✐äãðñ ❙ týmto systémom je tak možné hodnotiť udalosti rýchlejšieĽ presnejšie a lacnejšie. 

Virtual Crash vrátane komplexného výpočtu v reálnom časeĽ dokáže zobraziť výsledky 



✹✆

✝ plánochĽ ktoré zodpovedajú meradlámĽ v ňD perspektívnych poh adoch vrátane diagramov 

✞ ✟✞✠✡☛☞✌✍✎ ✏❝♦✑✒✡✟✌r✓♦r☛❧✔ ✕✖✖✗✘

✙✚❡❞✛✜ ✢✣✚❡✤✣ ✦✧★✣✜✛✧✩✿ ✪✩✫✣✚✤✩✬❡ ✭✙✢✦✪■

Pražská spoločnosť Creditinfo SolutionsĽ ktorá vyvíja a prevádzkuje bankové 

✞ nebankové registre v krajinách strednej a východnej Európy a ÁzieĽ zahájila implementáciu 

registru zameraného na poistné udalosti – ✮❇✯✰✎ ✯②stém je možné prevádzkovať samostatneĽ 

✞☛✌✠♦ ✝ spolupráci so stávajúcim bankovým či nebankovým registrom.

Manažér projektu Radek Bittner ✏✕✖✖✱✘Ľ pokladá tento register za účinný nástroj 

✒r☞ detekcii poistných udalostí. Členom je ihne  poskytnutá výhoda vo forme zdie ania 

všetkých dostupných aktuálnych i historických údajov. Ide napr. o údaje týkajúce sa klientovĽ 

ich zmluváchĽ poistných prípadoch a ✒♦❧✎

CBSI je registerĽ ktorý je určený primárne poisťovniam. Princíp spočíva vo výmene 

údajov o ✍☛☞✌♥✟♦❝✲✔ ✞ ♦ kontraktoch medzi členmi registru. Takisto vyhodnocuje detailné 

informácie o predmete poisteniaĽ všetkých súvisiacich poistných udalostiachĽ pričom zahŕ a 

☞ spôsob likvidácie danej udalost☞✔ ♦ všetkých osobáchĽ ktoré boli nejakým spôsobom 

❧♦ ✒♦☞✳✟♥✌❥ ✡❧✞☛♦✳✟☞✔ ♦ zmluvách a ✒♦❧✎

V aka údajovej štruktúre získajú poisťovne účinný nástroj pre detekciu poistných 

podvodovĽ vyh adávanie pochybných operácií✔ ✞☛✌✠♦ ✒r✌✒♦❥✌♥☞✌ ✑✌❧♠☞ ♦✳♦✠✞✑☞ ✞ ✝♦♠☞❧☛✞✑☞✔

ktoré vykonávali v poistných prípadoch určité úlohy✔ ✞ to naprieč celou databázou. 

✴ interných procesoch konkrétnej poisťovne sa reporty budú využívať predovšetkým 

✒r☞ posudzovaní nových potenciálnych klientovĽ kedy už nebude nutné vyžadovať potvrdeni✌

♦ ✠✌♠♦ škodnom priebehu poistenia z predchádzajúcich poisťovníĽ použitie registru 

tiež zamedzuje dvojitému poisteniu rovnakého predmetu u rôznych poisťovní.

VýhodouĽ okrem zdie anie údajov je i automatizovaný monitoring. InformácieĽ ktoré 

sú do registra zaslanéĽ prechádzajú podrobnou analýzouĽ sú porovnané s obsahom databáze✔

✞ tak sú detekované neštandardné vzťahyĽ týkajúce sa jednotlivých osôbĽ poistných prípadov 

✞ zmlúv. Tieto vzťahy sú hlásené všetkým inštitúciámĽ ktorých sa týkajú. Register môže byť 

prepojený napr. s bankovým úverovým registromĽ čo umožní sledovať eventuálne finančné 

problémy klienta. Práve u takéhoto klienta sa môže zvýšiť riziko poistného podvodu. ✏✯✯✴✔

✕✖✖✱✘



✵✶

✷✸✺✸✻ alšie možnosti prevencie proti poistnému podvodu

Do činnosti zameranej proti páchaniu poistných podvodov sa zapojila ŇŇ.4.Ň005 

✼ Polícia ČRĽ kedy námestník policajného prezídia plk. JUDr. Jaroslav Macháně 

③ Policajného prezídia ČR a prezident ČůP Ing. Ladislav BartoníčekĽ MBů uzatvorili dohodu 

✽ spolupráci medzi Políciou ČR a Č❆✾❀ ✾✽❁s❂❃❂✽❄ s❅✽❉❄❅ráce je výmena informácií 

❃ ❅❊✼ odha ovaní a šetrení poistného podvodu využitie spoločných databáz ❋Polície ČRĽ Úradu 

služby kriminálnej polície a vyšetrovaniaĽ Najvyššieho štátneho zastupite stva a Policajného 

prezídia). (ŠkváraĽ Ň005)

●ýznamnou aktivitou v oblasti prevencie poistného podvodu ❍❏ ❑♣▲▼◆❖P▼◗❘❏

základného súboru dotazovĽ ktoré je z preventívneho h adiska vhodné klásť osobám 

❅❊✼ vstupe do poistenia za účelom lepšieho riadenia poistných a operačných rizík poisť✽❚❯❲❀

❳❁❲ ✽ ❯❲③áväzný preh ad „best practice“ poistite ov v tejto oblastiĽ vypracovaný v súvislosti 

s prenesením právnej úpravy poistnej zmluvy do nového občianskeho zákonníka a ③ ❯❲❨

vyplývajúcej nutnosti zmeny zmluvnej dokumentácie poisťovní. Cie om je motivovať 

poisťo❚❯❲ ❦ vyššej miere využívanie inštitútu povinnos❂✼ ❦ pravdivým oznámeniam. 

❩❲❯ umož uje poistite ovi získať informácie o skutočnostiach rozhodných pre hodnotenie 

poistného rizikaĽ pre rozhodnutieĽ či toto riziko poistí a za akých podmienok. Na porušenie 

❅✽❚✼❯❯✽s❂✼ ❦ pravdivým oznámeniam uvedený zákon umož uje pri splnení alších 

podmienok poistite ovi adekvátne reagovať odstúpením od zmluvyĽ alebo v štádiu likvidácie 

poistnej udalosti znížením alebo odmietnutím poistného plnenia. (KarelĽ Ň014)

Dôležitou vnútornou prevenciou je posil ovanie pracovných vzťahovĽ cielené 

vytváranie lojality zamestnancov voči poisťovni. alším faktoromĽ ktorý môže vnútri 

poisťovne pôsobiť preventívne proti poistnému podvoduĽ je systém presne a ❂❊❃❯s❅❃❊❲❯❂❯❲

delegovaných právomocí doplnený o účinnú kontrolnú činnosť. Nesmie však ísť 

✼❬❃ ✽ formálnu kontroluĽ ale o zdie anie zodpovednosti za obchodný prípad či prípad 

likvidácie poistnej udalosti vrátane sankcie. Prax ukázalaĽ že poistnému podvodu sa darí tamĽ 

kde nie sú dodržiavané pracovné postupy a smerniceĽ kde kontrola nefunguje vôbec alebo je 

iba formálna. Kvalitne uskutočnená riadiaca činnosť vrátane kontroly tak obmedzuje priestor 

pre poistný podvod. ❋RužekĽ Ň005)

Jedným zo základných predpokladov úspešného odha ovania a šetrenia účelového 

❃ podvodného konania navonok i vnútri poisťovne❭ je nezávislosť šetrenia na výkonných 

❅✽✼s❂❯❲ – technických procesoch. Zaistiť tento základný predpoklad je možné predovšetkým 



❪❫

správnym nastavením organizačného usporiadaniaĽ kompetencií a vzťaho❴ ❵ ostatným 

útvarom vnútri poisťovne. 

SpôsobĽ ako riadiť šetrenie poistných podvodov sa môže v jednotlivých poisťovniach 

významne líšiť. Závisí to hlavne na ve kosti poisťovneĽ resp. na ve kosti poistného kme aĽ 

❜❢❣❤ ❴❢❵q ✉ na produktovom portfóliu. ůk sa napr. poisťov a zaoberá iba vybranou skupinou 

✇❤①④⑤❢⑥①✉ ✉ nepôsobí ako tzv. univerzálna poisťov aĽ nemá väčšinou vo svojej agende 

také množstvo poistných podvodovĽ ako väčšie či univerzálne poisťovne. Z týchto 

predpokladov vychádzaĽ že optimálne zaradenie útvaru šetrenia poistných podvodov 

❴ organizačnej štruktúre poisťovne je v priamej línii generálneho riadite a. Osoby či útvaryĽ 

ktoré sa zaoberajú šetrením poistných podvodov sa občas zaoberajú i šetrením iných 

prípadovĽ ktoré sú proti ekonomickým záujmom poisťovneĽ ak sú napríklad podozrenie 

⑦ ❵❤⑧q✇⑨①❢⑩ ⑦❤ ④✇⑧❢⑥❢❴❢⑧❶⑩ ⑦ ✇❤❷❴❤❷q ✉ inej trestnej činnosti vnútri i navonok poisťovne. 

Keby tieto osoby či útvary boli zaradené hlbšie v ❤⑧❸✉⑥①začnej štruktúreĽ dochádzalo 

❹❶ ✇⑧✉❴❷❢✇❤❷❤❹⑥❢ ❵ stretu záujmu pri šetrení konkrétne špecifických prípadovĽ hlavne 

⑦ oblasti interných podvodov.

Najobvyklejším a najmenej konfliktným býva zaradenie útvaru pre poistné podvody 

ved a alebo v rámci útvaru vnútorného auditu či útvaru vnútornej kontroly. Tieto útvary majú 

✇❤❴✉❣q ❵ontrolných a auditných činností najbližšie k relatívnej nezávislosti.

Útvar šetrenia poistných podvodov by mal byť v organizačnej štruktúre čo možno 

najbližšie ku generálnemu riadite ovi⑩ alebo inému vrcholovému manažérovi spoločnosti. 

❺ozhodne však mimo výkonné útvaryĽ ktoré sa zaoberajú obchodomĽ likvidáciou poistných 

udalostíĽ platobným stykomĽ klie⑥⑤④❵❶❻ ④❢⑧❴①④❤❻⑩ ❼①⑥✉⑥⑨①✉❻① ✉ ✇❤❷❽

Pre efektívny výkon šetrenia poistných podvodov je dôležité optimálne organizačné 

usporiadanieĽ zaisťujúce nezávislosť na výkonných procesochĽ a ⑤✉❵ ①④⑤❤ ① správne nastavenie 

kompetencií útvaru šetrenia poistných podvodov. Tým sa myslí hlavne nastavenie právomocí 

voči výkonným činnostiamĽ kontrolných mechanizmov šetreniaĽ prístupu k údajom

✉ informáciámĽ vybavenie nástrojmi a znalosťami pre efektívne šetrenie.

❾❢❷⑥✉ ⑦ dôležitých kompetencií spočíva v definícii vzťahu k ostatným útvarom vnútri 

poisťovníĽ ako je management a personálny útvarĽ právny útvarĽ obchodné útvary a útvary 

klientského servisu. Definícia vzťahu k útvaru likvidácie poistných udalostí je k účovou 

✇⑧❢ úspešnosť vyšetrovania ako z h adiska procesnéhoĽ tak z h adiska objemu uchránených 

hodnôt z poistných podvodov. Tento vzťah je založený na dvoch spôsoboch spolupráce. 



❿➀

➁➂ jednej strane je to spôsob komunikácie a predávania jednotlivých prípadov ako z h adiska 

podozrenia likvidácie na účelové či podvodné konanieĽ tak z h adiska vyžiadania podozrivých 

prípadovĽ ktoré rieši útvar vyšetrovania zo svojho podnetu na základe výsledkov detekcie 

či individuálnych informácií. Na druhej strane je to spôsob komunikácie a spolupráce 

➃ prípade šetrenia konkrétneho prípadu útvarom vyšetrovania a nutnej komunikácie útvaru 

likvidácie poistných udalostí s ➄➅➆➇➈➉➊➋➌ ➍VýchodskýĽ Ň010)

Najnovším pomocníkom v boji proti poistnému podvo➎➏ ➃ ůllianz poisťovni 

➐➇ ➊➎ ➑➊➄➏ ➒➓➔❿ hlasová analýza➌ →➎➇ ➊ prístrojĽ ktorý vznikol v →➣➑➂➇➅➆ ➂ pôvodne bol určený 

pre armádne účely. Poisťov a ho využíva najmä pri hlásení poistných udalostí. Pracuje 

➈➂ podobných princípoch ako detektor lži. Miesto tepu ➂ potu sa však zameriava na hlasovú 

➄➑➆➃➄➏➌ ↔ Českej republike nasadila tento špeciálny software ako prvá práve poisťov a 

ůllianz. Vyskúšala ho a zistilaĽ že výsledky sú neuverite ne presné. Výskum uskutočnila 

➈➂ 10 nahrávkach telefonátov so staršími prípadmiĽ kedy jednoznačne išlo o ↕➊➎➃➊➎➌ ➙ ➈➆➋

pridala alších 10 štandardných  poistných udalostíĽ ktoré boli v poriadku. ůni čo by ich 

expertiĽ obsluhujúci tento prístroj poznaliĽ dokázali jednoznačne určiťĽ kedy išlo o poistný 

↕➊➎➃➊➎➛ ➂ ➄➇➎➜ ➊ klasickú poistnú udalosť. (DusováĽ Ň014)

➝➞➝ ➟➠➡➢➡➤➥➦➧ ➧ medzinárodné organizácie

➨➩➫➭➯➲➩➳➵ ➸➭➯➺➻➵

Insurance Europe je poisťovacia a zaisťovacia federácia európskych krajín. Má ň4 

členov. Jej členmi sú i Česká asociácia poisťovní a Zväz nemeckého poisťovníctva. Poslaním 

➊rganizácie predávať skúsenosti svojím členom a zvyšovať ich informovanosťĽ pretože 

výmena informácií je rozhodujúcou podmienkou pre prevenciu i represiu poistného podvodu. 

Snaží sa zlepšovať bezpečnosť i ochranu pred negatívnymi vplyvmiĽ ktoré pôsobia 

➈➂ ↕➊➆➼➉➈➊➋ ➉➑➽➏➌ ➍➆➈➼➏➑➂➈➾➇➇➏➑➊↕➇➛ ➒➓➔❿➚

➨➩➪➵➯➩➲➪➶➺➩➲➹ ➘➫➫➺➳➶➲➪➶➺➩ ➺➴ ➨➩➫➭➯➲➩➳➵ ➷➯➲➭➬ ➘➮➵➩➳➶➵➫ ➱➨➘➨➷➘✃

IůIFů začala svoju činnosť v roku 1řŘ5. Členmi organizácie sú poisťovacie inštitúcieĽ 

orgány činné v trestnom konaní a alšie subjekty so silným záujmom o odha ovanie 

poistných podvodov. V súčasnej dobe má viac než 100 členov po celom svete vrátane ČůP 

➂ ❐DV. Úloha každoročných stretnutí spočíva v prehlbovaní a koordinácii efektívnejšieho 



❒❮

boja proti poistným podvodomĽ teda zvyšovanie in❰ÏÐÑÏÒÓÔÏÕÖ× Ó spolupráce 

ÑØÙÚ× jednotlivými subjektmi. ÛÜÝÜÞÝß à❮áâã

alšími organizáciami sú napríklad International ůssÏä×ÓÖ×ÏÔ Ï❰ åæØä×Óç ÜÔÒØÕÖ×èÓÖ×ÏÔÕ

éÔ×ÖÕ ÛÜÝåÜéãß ÜÔÖØÐÔÓÖ×ÏÔÓç ÝÕÕÏä×ÓÖ×ÏÔ Ï❰ ÝêÖÏ ëìØ❰Ö ÜÔÒØÕÖ×èÓÖÏÐÕ ÛÜÝÝëÜãß ÜÔÖØÐÔÓÖ×ÏÔÓç

ÝÕÕÏä×ÓÖ×ÏÔ Ï❰ íÓÐ×ÔØ ÜÔÒØÕÖ×èÓÖÏÐÕ ÛÜÝíÜã Ó mnoho alších.

îïð Likvidácia poistných udalostí

ñ uskutočneniu poistného podvodu docháÙÚÓ × Ò procese likvidácie poistných udalostí. 

Uvedenie nepravdivých údajov sa týka celého procesu likvidácieĽ nie len jeho časti. 

Likvidácia poistných udalostí je súhrn pracovných postupovĽ ktorých cie om je určiť 

výšku škody a poskytnúť poistenému alebo poškodenému primeranú pe ažnú náhraduĽ 

ÖØÙÓ poistné plnenie. Likvidácia ale môže byť ukončená i dôvodným zamietnutím požiadavku 

Ï poskytnutí poistného plnenia. ( ezáčĽ Ň011) 

òóôóõ Proces likvidácie poistných udalostí ö Českej republike

Samotný proces likvidácie poistných udalostí sa líši u jednotlivých druhov poisteniaĽ 

ÓçØ ê všetkých druhov poistenia prebieha pod a určitej hlavnej schémyĽ ktorá má nieko ko 

základných fáz:

÷ø Prijatie oznámenia poistnej udalosti

Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb.Ľ občanský zákoník stanovujeĽ že v prípade ùØÙú dôjde k škodnej 

êÙÓçÏÕÖ×
ûüĽ ku ktorej sa viaže poistenieĽ je potrebné poistnú udalosťýþ oznámiť. 

ÿÓ ktorejko vek organizačnej jednotke poisťovne tak môže uskutočniť akáko vek osobaĽ 

ktorá má právo na poistné plnenie. Podať oznámenie Ò zastúpení poisteného môže 

× poisťovací maklér alebo iný zástupcaĽ ak je k takémuto úkonu klientom písomne zmocnený. 

Už z prvotného telefonického či písomného hlásenia vzniku škody sa môžu 

identifikovať určité príznaky spornostiĽ tzn. identifikátory po×Õtného podvoduĽ 

ktoré signalizujúĽ že hlásená udalosť môže byť spornáĽ podvodnáý✺✳ To znamenáĽ 

✹� Škodnou udalosťou je skutočnosťĽ z ktorej vznikla škoda ❛ ktorá mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné 
♣❧✁❡✁✐❡✂
✄☎ Poistnou udalosťou je náhodná skutočnosť bližšie označená v poistnej zmluve alebo vo zvláštnom právnom 
predpiseĽ na ktorý sa poistná zmluva odvolávaĽ s ktorou je spojený vznik povinnosti poistite a poskytnúť poistné 
♣❧✁❡✁✐❡✂
✄✆ Viz kapitola 4.1. Identifikátory podvodu



✝✞

že už ✥✟ fáze oznámenia poistnej udalosti môže dôjsť pracovníkmi poisťovne k ✟✠✡☛☞✌✍✎✏

poistného podvodu. Preto je dôležité školenie vlastných zamestnancov takĽ ab② boli schopní 

rozoznať konanie poistníkaĽ alebo poškodenéhoĽ typické pre  prípady poistného podvodu.

Hlásenie udalosti môže byť uskutočnené písomne na príslušnom tlačiveĽ alebo online 

prostredníctvom webových stránok jednotlivých poisťovní. alšou možnosťou ohlásenia 

poistnej udalosti je nahlásenie listomĽ telefonickyĽ faxom alebo emailom. Každé 

takéto oznámenie je potrebné označiť prezentačnou pečiatkou. 

Oznámenie poistnej udalosti musí vždy obsahovať informácie o✿

 údajochĽ z ktorých sa môže jednoznačne určiť osoba poisteného a poistná zmluva 

✭napr. priezviskoĽ obchodný názovĽ číslo poistnej zmluvyĽ RZ poisteného vozidla)Ľ

 osobe poškodenéhoĽ ak je známy ✭✥ prípade zodpovednostného poistenia)Ľ

 príčine vzniku poistnej udalostiĽ

 dátumu a čase vzniku škodyĽ

 ♠ieste vzniku škodyĽ

 rozsahu vzniknutej škody.

❱ prípadeĽ že v oznámení chýba niektorý z uvedených údajovĽ zaistí ich doplnenie 

pracovník likvidácie v rámci uskutoč ovania šetrenia✑ ❱ prípadeĽ že v oznámení poistnej 

udalosti sú uvedené neurčité údajeĽ a ✍☛ ich základe nie je možné zahájiť šetrenieĽ pracovník 

preberajúce toto oznámenie je povinný informovať poisteného alebo poškodeného o ✒✟♠✱

ktoré údaje sú pre zahájenie šetrenia nevyhnutné. Povinnou súčasťou spisu poistnej udalosti je 

všetka korešpondencia odoslaná poistite om. (JanataĽ Ň00Ř; ezáčĽ Ň011)

✷✓ Registrácia poistnej udalosti

Pod a Zákona č. Ň77/Ň00ř Sb.Ľ o pojišťovnictví je poistite  povinný po oznámení udalostiĽ 

s ktorou je spojená požiadavka na plnenie z poisteniaĽ bez zbytočného odkladu zahájiť 

šetrenie nutné k zisteniu rozsahu jeho povinnosti plniť. 

Prvým krokom je zaregistrovanie škodnej udalosti do prevádzkového systému 

pod a číselnej rady či kóduĽ s uvedením všetkých údajovĽ ktoré sú v okamžiku registrácie 

známe. Poverený pracovník zárove  založí spis škodnej udalosti. 



✔✕

✖ prípadeĽ že nie je možné zo získaných údajov jednoznačne určiť poistnú zmluvuĽ 

♥✗ ktorá sa má škodná udalosť zaregistrovaťĽ je poverený pracovník povinný naviazať kontakt 

✘ poistníkom a objasniť potrebné údaje týkajúce sa poi✘✙✚♥✛✗✜

Dátumom registrácie škodnej udalosti je de Ľ kedy poverený pracovník zaregistroval 

škodnú udalosť do prevádzkového systému. Následne je poistníkovi zaslané potvrdenie 

♦ prijatí hlásenia poistnej udalosti a jej registráciiĽ vrátane číslaĽ pod ktorým je táto udalosť 

evidovaná. ( ezáčĽ Ň011)

Registrácia je významným zdrojom informácií z poh adu budúcej kalkulácie poistného 

✗ tvorby poistných produktov. Podrobná evidencia škôd je podkladom pre štatistické 

vyhodnocovanieĽ na základe ktorého sa analyzujú príčiny škôdĽ prispôsobujú sa a overujú 

poistné produkty i výška poistného. Poisťovne tak často  používajú pre získanie 

čo najväčšieho počtu relevantných informácií ve mi podrobné formuláre. (Čejková a NečasĽ 

✕✢✢✣✤

✸✦ Identifikácia predmetu poistenia a ✧★✩✪✫enia rozsahu poistného krytia

Registrovaná poistná udalosť je následne pridelená likvidátorovi. Poverený likvidátor 

overí platnosť a rozsah poisteniaĽ či je k poistnej zmluve zjednané fakultatívne zaistenieĽ overí 

stav platenia poistného a všetko vyznačí do spisu. Overovanie všetkých údajov by malo 

prebiehať v spolupráci s oddelením správy poistenia.

❖ všetkých nedostatkoch v poistnej zmluveĽ ktoré boli zistené v priebehu likvidácie 

škodnej udalostiĽ informuje likvidátor písomne oddelenie správy poistenia. Jedná sa hlavne 

♦ poistné čiastkyĽ ktoré nezodpovedajú realiteĽ nedostatočný technický stavĽ nedostatky 

✈ zabezpečení a ochraneĽ zmeny Ľ ktoré nastali v ✬✮✛✚✯✚❤✰ ✙✮✈✗♥✛✗ ✬♦✛✘✙✚♥✛✗ ✗ ✬♦✲✜

✴✦ Stanovenie rozsahu povinností poistiteľa poskytnúť poistné plnenie

❆k má likvidátor k dispozícii všetky potrebné dokumentyĽ môže prejsť k výpočtu výšky 

poistného plnenia. K tomu využíva hlavne interné smernice poisťovneĽ ktoré vo ve kej miere 

vychádzajú z právnych predpisov vzťahujúcich sa k oce ovaniu majetku.

✖ prípade majetkových a zodpovednostných škôd ide o zistenie rozsahu škodyĽ návrhu 

✗ stanovení spôsobov odstránení škodnej udalostiĽ výpočet výšky vzniknutej škodyĽ 

stanovenie výšky poistného plnenia.

❯ škôd z poistenia osôb ide hlavne o posúdenie lekárskych správĽ uskutočnenie lekárs❦✚❥

prehliadky poisteného a ✬♦✲✜



✵✶

✻ neživotného poistenia je teda dôležité zistenie rozsahu škody. Medzi základné nástrojeĽ 

ktoré poisťov a využívaĽ súĽ okrem údajov poskytnutých poisteným či poškodenýmĽ 

✼✽✾❀❁❂❃❞❄❃ ❃ fotodokumentácia. Preh❁❂❃❞❄❃ ❜❅ ❇❃❁❃ byť uskutočnená čo najskôr 

❃ čo najpodrobnejšie. Nemusí ju uskutočniť iba likvidátor osobneĽ ale aj ním poverený 

zástupca. Pri prehliadke dochádza k popisu poškodených vecíĽ overuje sa množstvo a ✽❈❉❊❃❀

poškodenia týchto vecí. Skúma sa príčina škody a následky vzniknutej škody. Takisto musí 

byť overenéĽ či údajeĽ ktoré boli uvedené v hlásení poistnej udalostiĽ zodpovedajú 

skutočnostiam zistených prehliadkou na mieste ❋napr. či je uvedený spôsob vzniku škody 

vôbec možný). Tak môžu likvidátori už pri prehliadke odhaliť mnoho poistných podvodov. 

Pri prehliadke takisto likvidátor zvážiĽ či je potrebný znalecký posudok. ůk nieĽ spravidla sa 

❊ poisteným dohodne na spôsobe odstránenia následkov škody. V prípadeĽ že bude potrebné 

využiť služieb znalcaĽ je žiadanéĽ súčasný stav zachovať i pre budúcu prehliadku znalcom. 

Prehliadka býva sprevádzaná fotodokumentáciou. Tým dochádza k presnejšiemu zachyteniu 

❊●❃❍■ ❍✾❝❂ ❃ umož uje tak kedyko vek si vytvoriť lepší obraz o spôsobenej škode. LikvidátorĽ 

či poverený pracovník po uskutočnení prehliadky vyhotoví zápis o prehliadke. Poisťovne 

používajú pre zápis o prehliadke presne určené formuláreĽ ktoré sa líšia v závislosti 

❏❃ jednotlivých typoch poistenia.

❑▲ Revízia

Revíziu uskutoč uje bu  revidujúci pracovníkĽ ktorým býva často iný likvidátorĽ 

❃❁✾❜❈ pôvodný likvidátor v rámci tzv. samorevízie▼◆P

Vecná kontrola spočíva v overení súladu s právnymi predpismiĽ poistnými podmienkami 

❃ vnútornými normami poisťovne.

◗ rámci kontroly správnosti výpočtov poistných plnení sa skúmajú všetky výpočty. 

Uskutočnenie kontroly potvrdzuje revidujúci pracovník pod✼❂❊❈❇ ❊ dátumom kontrolyĽ 

ktorý ■❍✾❞❂✾ ❍ ❊✼❂❊✾ ✼❈❂❊●❏✾❘ ■❞❃❁❈❊●❂ ❃ uskutoční revíziu poistnej udalosti i ❍ prevádzkovom 

systéme.

❙▲ Výplata poistného plnenia

Po ukončení revízie dochádza k výplate poistného plnenia. Predpoklady pre poskytnutie 

poistného plnenia sú upravené právnymi nárokmiĽ ktoré vyplývajú zo zákonovĽ vyhlášok 

❚❲
❳ samorevízii dochádza v situáciáchĽ kedy je v poisťovni nastavený určitý limit poistného plnenia ( poistný 

limit)Ľ do ktorého výšky sa samorevízia uskutoč uje.



❨❩

❬ individuálnych zmlúv. Najdôležitejšie ustanovenia je možné nájsť v ❭❪❫❴ zákone 

❵ obchodných korporáciách („ZOK“) či v zákone o poisťovníctve.

Výplata poistného plnenia má spravidla pe ažnú formu a uskutoč uje sa týmito spôsobmi:

 poistníkovi je vyplatená čiastka v ❢❵❣❵q❵r❣t❴

 poistníkovi je čiastka poukázaná bankovým prevodomĽ poštou alebo šekomĽ

 ✉✇t❬①❬ úhrada nákladov na opravu škody inštitúciiĽ ktorá opravu škody 

uskutočnila.

③ prípadeĽ že poistník svoj zmluvný nárok na poistné plnenie postúpi tretej osobeĽ 

napríklad bankeĽ ktorá mu na poistený objekt poskytla pôžičkuĽ hovoríme o vinkulácii 

poistného pl④⑤④t❬ q prospech tretej osoby. Pri konečnom vybavení poistnej udalosti musí 

zodpovedný pracovník zaistiť realizáciu príkazu k úhradeĽ čo zahr uje nasledujúce kroky:

 natypovanie likvidačnej správy do prevádzkového systémuĽ

 ④❬❣⑥✉❵q❬④t⑤ ✉❵⑦⑧❬⑨⑦ ⑩príkazu k úhrade škody) do prevádzkového systému ⑩q prípade 

zníženia plnenia sa uskutoční rozdelenie zníženia plnenia na jednotlivé dôvody 

r priradením percenta zníženia ku každému dôvodu zvlášť)Ľ

 náklady na znalecké posudkyĽ zrážková či zálohová da  sa vyplácajú samostatným 

❶✇⑦❢❵① ✉❵⑦⑧❬⑨⑦❷

❪ každom poukaze ⑩príkaze k úhrade škody) sa poistený❴ alebo poškodený ⑩alebo iný 

príjemca platby) informuje samostatným listom. Samostatná výplata by mala byť uskutočnená 

čo najskôr. Poistné plnenie je splatné do 15 dní od skončenia šetrenia.

③ prípadeĽ že nie je možné ukončiť šetrenia nutné k ⑨tr❣⑤④t⑦ ✉❵tr❣④⑤❸ ⑦❶❬❹❵r❣t❴ ✇❵⑨r❬❢⑦

poistného plnenia❴ ❬❹⑤❺❵ ⑧ zisteniu oprávnenej osoby prijať poistné plnenie do troch mesiacov 

odo d a oznámeniaĽ poistite  oznamovate ovi oznámiĽ prečo nie je možné šetrenie ukončiť. 

❻⑧ ❵ to požiada oznamovate Ľ oznámi mu poistite  dôvody v písomnej forme. Po vyplatení 

poistného plnenia je likvidátor povinný zaistiť vynulovanie škodnej rezervy. 

Na záver vyhotoví likvidátor likvidačnú správuĽ kde uvedie základné informácie 

❵ priebehu celého procesu likvidácie – informácie o poistenomĽ poškodenomĽ o ✉❵tr❣④⑤❸

udalostiĽ rozsahu krytiaĽ poistnom plneníĽ resp. dôvody zamietnutia plneniaĽ informácie 

❵ likvidátoroviĽ revidujúcom pracovníkovi a pod. (Tlučho ováĽ Ň011)



❼❼

❽❾ Archivácia vybavených spisov poistných udalostí

Do spisovne vyradených spisov založí administratíva všetky vyradené spisy poistných 

udalostí do zora ovačovĽ napr. pod a jednotlivých rokov hlásenia poistných udalostí a ❿ ➀➁➂➃

ich zoradí pod a ich poradového čísla.

Pri vy atí spisu poistnej udalosti z akéhoko vek dôvodu sa do zora ovača vloží žiadankaĽ 

ktorá musí obsahovať:

 číslo poistnej udalostiĽ

 identifikáciu poisteného alebo poškodeného ➄➅➆➀➇ ➈ názov firmy)Ľ

 dôvod vy atia spisu poistnej udalostiĽ

 dátum vystavenia žiadankyĽ

 podpis osobyĽ ktorá si spis vyžiadala.

ůk dôjde k ➇➉➀➇❿➆ ➊➇➀➈➀➁➈ ➇ likvidácii poistnej udalostiĽ ktorej spis bol už odložený 

ako vybavenýĽ ide o ➋➀➇❿➌➇➍❿➇➎➆➀➁➆ ➏➇➁➐➍➀➆➑ ➌➒➈➓➇➐➍➁➔ → takomto prípade sa poistná udalosť 

➋➀➇❿➌ ➀➆➎➆➣➁➐➍➎➌➑➆↔ ani sa nezakladá nový spisĽ ale pokračuje sa v likvidačných záznamoch 

❿ spise pôvodnom. Zodpovedný pracovník uskutoční znovuotvorenie poistnej udalosti vrátane 

rezervy na poistné plnenie. V prípadeĽ že to povaha dolikvidácie vyžadujeĽ posunie sa i termín 

skartácie spisu poistnej udalosti. ( ezáčĽ Ň011)

Poisťovne združené v ČůP preverovali v ➎➇➊➌ ↕➙➛➜ ➂➆➋ ➛➙ 000 podozrivých poistných 

udalostí a preukázali podvody za viac než 1 miliardu Kč. Poisťovne preverovali o ➝➜ ➞ ❿➁➈➂

poistných udalostí než v predchádzajúcom roku. Preukázaná hodnota odhalených poistných 

podvodov medziročne stúpla o ↕ ➞➔

Odhalenie poistných podvodov v takejto výške je dôkazomĽ že sa poisťovne poistným 

podvodom intenzívne venujú a ➇ výšku preukázanej hodnoty znižujú negatívny dopad 

➊➇➀➈nia podvodníkov na ekonomiku poistenia a zárove  na všetkých poctivých poistníkov. 

(ČůPĽ Ň014➉➟

➠➡➢➡➤ Spolupráca likvidátora s útvarmi poisťovne a externými subjektmi

Likvidátor v rámci celého procesu likvidácie spolupracuje s rôznymi oddeleniami. 

➥➊➎➆➅ ➇➒➒➆➓➆➀➁a správy poisteniaĽ oddelenia platobného stykuĽ oddelenia archivácie 

➈ dokumentácieĽ spolupracuje i ➐ mnoho oddeleniami naprieč poisťov ou.



➦➧

Dôležitú úlohu hrá komunikácia s právnymi oddeleniamiĽ ktorá poskytuje právne 

informácie a rady pre korektné vybavenie likvidácie. U prípadných sporov napomáha 

➨ ➩➫➭➯➲➳➵➸➺➻➩ ➼➳➽➳➼➾ ➚➸➼➫➻ ➳➪➳➚➭ ➶➯➵➭➺➭➚➻ ➭ zastupuje poisťov u v súdnych riadeniach.

➹ rámci procesu likvidácie niektorých škôd sa likvidátor dostane do kontaktu 

➻ ➶ vonkajšími subjektmi. Môže ísť o zaisťov uĽ iné poisťovneĽ Českú asociáciu poisťovníĽ 

znalcovĽ advokátov Ľ maklérov zastupujúcich poistenýchĽ takisto môže ísť o políciuĽ súdyĽ 

prípadne iné štátne orgány.

Najbežnejším dôvodomĽ pre ktorý je nutná komunikácia likvidátora s políciouĽ je 

šetrenie okolností poistných udalostí. Ve ký význam nadobúda spolupráca pri odha ovaní 

poistných podvodov.

➹ ➪➳➘➻ ➶ poistnými podvodmi je ve ký dôraz kladený na preventívne opatreniaĽ 

➲ ktorých sa spojujú skúsenosti pracovníkov poisťovní so skúsenosťami pracovníkov polície. 

Vzh adom na toĽ že práve poisťov a sa ako prvá dostáva do kontaktu s potenciálnym 

páchate omĽ sú opatrenia zavedené poisťov ou ve mi dôležité. Väčšina z nich má vytvorené 

samostatné oddelenie či pracoviskoĽ ktoré sa špecializuje na boj s ➴➳➻➶➯➺ým➻ ➴➳➼➲➳➼➚➻➷

➭ ➯➳ ➺➻➸➬➸➺ ➲ štádiu ich odha ovaniaĽ ale tiež predchádzania. 

Čo sa týka komunikácie s inými poisťov amiĽ nie je zdie anie informácií 

➳ skutočnostiach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb a ➘➸➽➳ ➶➴➵➳➶➯➵➸➼➨➳➲➭➺➻➸

porušením mlčanlivosti v zmysle zákona o poisťovníctveĽ ak sa poisťovne vzájomne 

informujú za účelom prevencie a odha ovania poistného podvodu a alšieho protiprávneho 

➨➳➺➭➺➻➭➮ ➱✃➳➵➭➼➭ ➭ PršalĽ Ň001)

Pre proces likvidácie poistnej udalosti môžu poisťovne využívať nielen likvidátor➳➲➷

ktorí sú jej zamestnancamiĽ ale tiež externé subjektyĽ tzv. samostatných likvidá➯➳➵➳➲

poistných udalostí.

Podmienky prevádzkovanie tejto činnosti sú upravené zákonom č. ňŘ/Ň004 Sb.Ľ 

➳ poisťovacích sprostredkovate och a likvidátoroch poistných udalostí. Pod a tohto zákona 

vykonáva samostatný likvidátor poistných udalostí na základe zmluvy uzatvorenej 

➶ poisťov ou jej menom a na jej účet vyšetrovanie nutné k ➫➻➶➯➸➺➻➩ ➵➳➫➶➭➽➩ ➘➸➘ ➴➳➲➻➺➺➳➶➯➻

plniť so zjednaného poistenia. 

Zákon takisto určujeĽ že samostatný likvidátor poistných udalostí musí byť zapísaný 

do registruĽ ktorý vedie Česká národná bankaĽ alej musí likvidátor spĺ ať podmienku 



❐❒

dôveryhodnosti a podmienky stanovené týmto zákonom pre základný kvalifikačný stupe  

odbornej spôsobilosti. alej je povinný doložiť odbornú spôsobilosťĽ tzn. všeobecné 

❮ odborné znalosti nevyhnutné pre výkon jeho činnosti. K preukázaniu všeobecných znalostí 

slúži doklad o ukončení strednej školy. Odborná znalosť sa preukazuje dokladom 

❰ absolvovaní odborného štúdia na strednej alebo vysokej škole zameranej na poisťovníctvoĽ 

finančné služby a pod.Ľ alebo zložením odbornej skúšky. 

ÏÐÑÒ❰Ó Ô podmienok pre výkon činnosti samostatného likvidátora poistných udalostí je 

tiež uzatvorenie poistenia pre prípad zodpovednosti za šk❰ÑÓ ÕÖôsobenou výkonom 

×ÐØ×❰ činnosti.

Samostatní likvidátori môžu byť členmi Českej komory samostatných likvidátorov 

poistných udalostí (ČKSLPU). Ide o dobrovo nú organizáciuĽ ktorej cie om je obhajovanie 

Ù presadzovanie profesných záujmov samostatných likvidátorov vo vzťahu k správnym 

orgánom a právnym subjektom. 

ÚÛÜÛÝ Proces likvidácie poistných udalostí v Þßàßáâã

Všeobecne pozostáva Öä❰åÐÕ likvidácie poistnej udalosti na nasledujúcich krokoch:

æç Podstata škody

Tento krok zahŕ a prijatie oznámenia o vzniku škodyĽ potvrdenie vzniku škodyĽ založenie 

ÕÖ❮ÕÓ ❰ škode a è❰Ò×ä❰éÙ Ö❰❮Õ×ÒÐØ ❰åêäÙÒëì

Poistné udalosti musia byť nemeckými poisťov ami regulované pod a dohodnutých 

poistných podmienok. Poškodený nesmie byť prostredníctvom poistnej udalosti obohatený. 

Poistník je povinný bezodkladne oznámiť vznik škodyì í prípadeĽ že poistník nenahlási vznik 

škody bezprostredne po jej vznikuĽ môže poisťov a krátiť poistné plnenie 

ÙéÐî❰ ê❰ odmietnuť. Poistite  vykoná v čo najkratšom časovom okamžiku po nahlásení škody 

è❰Ò×ä❰éÓ ï❮Ðä❰hodnosti. Po kontrole vierohodnosti nasleduje kontrola úhrady 

ðñÐåèÓÒòÕÖäüóÓÒòôõ Ô h adiska obsahovéhoĽ časového a geografického. V prípadeĽ že nebolo 

zaplatené poistné v danom časovom okamžikuĽ poisťov a je oslobodená od poskytnutia 

poistného plnenia. 

ö❰isťovate  by mal definovať proces priebehu „ÕåêÙÑÐÒîÐÙäîÐ❮×Óò“ ðnapríklad 

prostredníctvom OLůP – ❰Òé❮ÒÐ ÙÒÙéë×❮åÙé Öä❰ÔÐÕÕ❮Òò) a okrem iného stanoviťĽ 
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ktorý spolupracovník a do akej výšky smie vykonať výplatu škody.ùúûüýþÿý ❛ Müller –

úýþ✐�❛r✁✂ ✄☎☎ø✆✳

Pod ❛ § ✸✝ VVG má poistník informačnú povinnosť voči poistite ovi. Poistite  môže 

♣û vzniku poistnej udalosti od poistníka vyžadovaťĽ aby oznámil všetky skutočnostiĽ ktoré sú 

nevyhnutné k určeniu poistnej udalosti alebo určeniu rozsahu poistného plnenia. (Pröl❧✞✂

✄☎✝☎✆✳

Poistník je teda povinný spolupôsobiť pri objas ovaní poistnej udalosti. Poistník potrebuje 

pre zistenie oprávnenia nároku rôzne informácie a ♣û✥ÿ❧❛dy. ůko rýchlo a ✟ý✥✠û✥✡✐�û ✞❛

môže likvidácia realizovať závisí na aktuálnosti ❛ úplnosti ♣û✁rýbných poskytnutých 

✥ûÿ✡üý✠✁û❞✳ ❚þý ü✡✞þ❛ dokladovaťĽ že nastala udalosťĽ ktorá je poistená na základe poistnej 

zmluvy. ToĽ ktoré doklady majú byť predložené závisí od tohoĽ čo je poistené.

✷☛ Spracovanie škody 

Spracovanie škody zahŕ a určenie stavu veciĽ ak ✟ý ✁û potrebnéĽ tak i zapojenie odborných 

③✠❛❧✐û❞ ❛ polície ÿ vyšetrovaniu škodyĽ alej zahŕ a posúdenie podvodu a konečné posúdenie 

priebehu škody

Často je ÿ ✡✟❛✞✠ý✠þ✡ ③û✥♣û❞ý✥✠û✞✁þ ❛ÿû þ ÿ stanoveniu rozsahu škody potrebné opatrenie 

znaleckých posudkov. ToĽ ako dlho bude trvať vyhotovenie znaleckého posudkuĽ ③áleží 

✠❛ zložitosti posudzujúcich otázok a vyťaženosti splnomocnených znalcov✳ Lekárske správy 

❛ medicínske posudky bývajú ve mi často vypracované v dlhšej časovej lehote. 

Prþ jednoduchých lekárskych správach je to minimálne 4 týždneĽ pri rozsiahlych 

medicínskych posudkoch vypracovávaných osvedčenými univerzitnými klinikami je to často 

až pol roka. 

Dĺžku likvidácie poistných udalostí ovplyv ujú rôzne faktoryĽ ktoré ju môžu bu  urýchliť 

❛❧ý☞û ✠❛û♣❛ÿ predĺžiť. Urýchliť ju môžu napríklad oznámenia poistnej udalosti onlineĽ 

telefonickyĽ alebo pomocou sprostredkovate aĽ úplné neodporujúce oznámenia doložené 

podrobnými popismi vzniku a priebehu poistnej udalû✞✁þ✂ ✥ûÿ✡üý✠✁üþ✂ ❢û✁û✌r❛❢þ❛üþ✂ rýchlo 

vystavené lekárske správy a posudky. Naopak predĺžiť dĺžku trvania poistnej udalosti môžu 

neúplné oznáüý✠þ❛ ❞③✠þÿ✡ ♣ûþ✞✁✠ý✟ ✡✥❛❧û✞✁þ✂ nezabezpečenie dôkazov na mieste vzniku 

škodyĽ odporujúce posudky.

Presná dĺžka likvidácie poistnej udalosti stanovená nie je. Takisto konkrétne odškodnenie 

pri zdĺhavých prípadoch. ůvšak § 14 VVG predpisuje poisťovate ovi poskytnúť zálohu 
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poistníkoviĽ ktorú má poisťov a minimálne zaplatiťĽ ak nie je možné likvidáciu ukončiť 

✈ priebehu jedného mesiaca od oznámenia poistnej udalosti.

❱ prípade likvidácie poistných udalostí pri havarijnom poistení treba dbať na určité 

lehoty. Pod a § 1Ř6 VVG je poisťovate  povinný upozorniť poistníka pri hlásení o ✎✏❤✑✒✏

✑ zmluvných predpokladoch nároku a ✑ dodržaní lehôt splatnosti a t✑ ✈ t✏✓t✑✈✏✔ ✕✑✖♠✏✗

❆✘ poisťovate  uzná nárokĽ alebo ak sa poisťovate  a poistník dohodli o výške a dôvodu 

nárokuĽ nárok je splatný v lehote Ň týžd och. 

✙✖✚ likvidácii poistnej udalosti sú aktívni likvidátori poistných udalostíĽ ktorí na jednej 

strane vystupujú ako referent✚✛ ✜ na druhej strane môžu prevziať vyšetrovanie po dosiahnutí 

potrebného vzdelania. V prípadeĽ že je škoda významne vysokáĽ sú najímaní externí detektívi.

Likvidátori i detektívi spolupracujú s úradmi polície. 

Klasické vzdelanie likvidátora poistných udalostí nie je. Často sú nimi absolventi 

vysokých škôl ✈ obore poisťovníctvaĽ práva alebo ekonóm✚✏✗ ❏e nevyhnutné absolvovať 

vzdelávanie v danej poisťovni vo vnútornej službeĽ a po nieko kých rokoch je možné 

✚ vzdelávanie vo vonkajšej službe.

Likvidátori poistných udalostí sa dobrovo ne zapisujú do Zväzu nemeckých znalcov 

✜ odborníkov.

❱ poisťovníctve sa označujú poistní detektívi ako súkromní vyšetrovatelia. Špeciálne 

vzdelanie však pre súkromného detektíva nie je poskytované. ůk schopnosti likvidátora 

✢✑istných udalostí v rámci poisťovne nepostačujeĽ sú najímaní títo externí poistní detektívi. 

■✒✏ ✑ prípadyĽ kedy ✚✒✏ ✑ celospolkové alebo o medzinárodné vyšetrovania. 

Detektívi sa dobrovo ne zapisujú do Spolkového zväzu nemeckých detektívov (BDD).

Pre výkon činnosti detektíva je potrebná registrácia živnostenského podnikania 

pod a § ✣✤ živnostenského poriadku. 

❇✦D odhadujeĽ že približne 7 % zákazok prichádza práve od poisťovní. Poisťov a ůllianz 

pracuje aktuálne s 1ň detektívnymi kanceláriami a má asi ňĽ✧ milióna poistných udalostí 

★✜ ✖✑✘✗ ❱ poistení vecí si ůllianz necháva približne 1000 prípadov za rok testovať 

✑✒ detektívov. ◆✜✢✖✑t✚ t✑♠✩ ❊✖❣✑ ❑✑✎✪ern pracuje najmä so svojimi internými likvidátormi. 

Minulý rok pracoval iba v piatich prípadoch s externými detektívnymi kanceláriami. Všetky 

poisťovne podpisujú s detektívmi vyhlásenia o dôveryhodnosti✗ Na základe Spolkového 

zákona o ochrane údajov poisťovne nemusia zverej ovaťĽ či využívajú služieb detektíva.
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Likvidátori poistných udalostí objas ujúĽ či poisťov a vyplatí poistné plnenie✱

✬✭✮✯✰ predložiaĽ že sa jedná o poistný podvod. Sú zodpovední za testovanie dokumentov

✲✰ oznámení poistnej udalosti ✬ ✴✬ celkový stav veci. Presne testujú všetky údajeĽ detailne 

rekonšt✵uujú prípadyĽ oslovujú súdnych znalcovĽ prípadne svedkov. Likvidátori poistných 

udalostí pracujú v tzv. vnútornej alebo vonkajšej službe. Likvidátori vo vnútornej službe 

spracovávajú prípady v kanceláriiĽ kým likvidátori vo vonkajšej službe pracujú v teréne 

✬ navštevujú miesta činuĽ alebo nehody. ůk má byť škoda prostredníctvom poistenia vykrytáĽ 

sú oprávnení k jej likvidácii. Rozhodujú o výplate poistného plnenia a vyplácajú peniaze 

bezhotovostne poistníkovi.

✶ boji proti poistnému podvodu testujú poisťovne každú škoduĽ nezávislú od výšky 

škody✹ ✶ súčasnosti patria medzi tzv. fenomény poistného podvodu v ✼✮✽✮✾❦✿ ♥✰❀✮✯✰✰❦②✱

inteligentné telefónyĽ okuliare a ❀✴❁✹ „❂✿❀✰✯✿✽❃✮✵“. Zvláštny prieskum ukázalĽ že v približne 

❄❅ % predložených škôd notebookovĽ išlo o ✲✰❈❁✰❈✹ Každý rok býva poistencami 

zodpovednosti za škodu nahlásených približne Ň00 000 škôd na okuliaroch. V zákonnom 

poistení zodpovednosti za škodu spôsobenej prevádzkou motorového vozidla bývajú hlásené 

škody na optických pomôckach. 

Zo 100 nahlásených škôd na ✰❦✿✭♦✬✵✰✾❉ ✯✰✭✰ ❅❋ % zlikvidovaných a ✿ ●❍ ▲

✯✰✭ preukázaný úmyselný podvod. U alších ň0 ▲ žiadate  nárok na náhradu škody stiahol. 

Motívom pre páchanie tohto druhu poistného podvodu bývajú zvyšujúce sa ceny okuliarov▼❖✱

klesajúca náhrada zo zákonného zdravotného poistenia pri optických pomôckach.

Poistné odvetvie vychádza z tohoĽ že momentálne každá Ř – ●✫ ✬✿❀✰♥✮❉✰❈✬ ❁ ✼✮✽✮✾❦✿

vykazuje všetky typické znaky manipulácie. Nehody bývajú zapríčinené bu  úmyselneĽ 

✬✭✮✯✰ sú dohovorené so známymi. Zvlášť bezoh adní sú tzv. „ůutobumser“. Ide o ❃❦✿✲♦♥②

udíĽ ktorí úmyselne spôsobia autonehodu a nič netušiacich majite ov vozidiel presvedčia 

✰ ❀✰mĽ že autonehodu spáchali oni. ◗ým vylákajú neoprávnené poistné plnenie. Istá skupina 

✴ Mníchova takýmto spôsobom vylákala p✵♦ ❍❋ fingovaných autonehodáchĽ do ktorých boli 

zapojeníĽ  približne 100 000 Eur.

❘❙ Výplata ❯❲❳❨❩❬❡❥ ❭❪❫❴❲❨❩❳

◗✮♥❀✰ krok zahŕ a vyplatenie poistného plnenia✱ alebo odmietnutie výplaty poistného 

plneniaĽ testovanie možností postihu a spôsob postihu.

❵❜ ❝qs✉ ✇①④⑤⑥✉⑦✇⑧ ⑨✇⑤✉ ⑧ ⑩❶❷rokoch približne ň00❷600 EurĽ v súčasnosti sa cena pohybuje v čiastke okolo 400❷
❸❶❶ ❹④⑦❺
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Už pri uzatváraní poistnej zmluvy je poistník povinný poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie. V prípadeĽ že nesprávne poskytnutá informácia ovplyvní priebeh likvidácie 

poistnej udalostiĽ poisťovate  nie je povinný vyplatiť poistné plnenie❽ ❾ následkom 

❿➀➁ ➂➁ ➃➄➁➅➃❿➆právne stíhanie justíciou. V prípadeĽ že poistník zapríčiní poistnú udalosť 

úmyselne➇➈Ľ alebo zanedbanímĽ poistník je oslobodený od výplaty poistného plnenia. Poistite  

je oprávnený odmietnuť poistníkovi celé poistným nadobudnuté plnenie. K ukončeniu 

➉➆➀➅➃❿ej zmluvy dôjdeĽ ak zapríčinenie poistnej udalosti vedie k zaniknutiu poistenému 

záujmu. ➊➋➀➁➄➅❾➌➍❽ ➎➏➏➐➑ ➒➓➔❽ ➎➏❼→➣↔

Pod a GDV je v Nemecku ročne regulovaných približne Ňň miliónov poistných udalostí. 

Minulý rok zverejnilo GDV analýzu zhromaždených údajov ➍ likvidácii škody. Poistenci sú 

spokojní s plynulosťou procesu likvidácie nahlásených poistných udalostí↕ Vysoká spokojnosť 

zákazníkov je preukázaná nízkym výskytom sťažností↕ ➙➍➆➄➆ ➐➏ % opýtaných zhodnotilo 

likvidáciu ako ve mi pozitívnu. V ➉➄➀➁➛➁➄➁ ➏❽❻→ % nahlásených prípadov dôjde k súdnemu 

➄➀❾➜➁❿➀➝↕ To je približne 145 000 prípadov za rok. ➔ ➎➎ % prípadov je proti poisťovate ovi 

vznesený rozsudok. Najvyšší podiel súdnych konaní je v zák➆❿❿➆➛ poistení zodpovednosti 

➞❾ škody spôsobené prevádzkou motorového vozidlaĽ v zákonnej zodpovednosti za škodu je 

➃➆ ➟❽➠ ➡↕ ➊➒➓➔❽ ➎➏❼→➣↔

➢➤➆➛❾➅ ➥➁➀➌➤➃ ➊➎➏❼→↔Ľ vedúci oddelenia boja proti kriminalite GDV poukazuje na toĽ že 

približne v ❼➏ % všetkých nahlásených škôd ide o poistný podvod. Pristihnutým páchate om 

➂➁ ➆➜➆➉➄ené poistné plnenie a vypovedaná zmluva. Zárove  je podané na nich trestné 

oznámenie. Podozriví sú ohlásení v ➦➧➙↕ ➔ súčasnosti je tu zaregistrovaných 1Ľ4 milióna osôb 

❾ ➎❽➠ ➛ilióna dopravných prostriedkov. Každý nový zápis musia poisťovne sprostredkovať 

➆statným. ➊➒➓➔❽ ➎➏❼→❾↔

➨➩ Zo subjektívneho h adiska musí poistník konať úmyselneĽ úmysel je posudzovaný pod a všeobecných 
občianskoprávnych kritérií.
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➯ ➲➳➵➸➺➵➻➼➺➽➼ ➾ NÁVRHY RIEŠENÍ

Podvody ako takéĽ sa vo svete vždy vyskytovali a vyskytovať sa budú i na alej. Poistný 

podvod je problémĽ s ktorým musia bojovať poisťovne po celom svete. V Českej republike 

➚ ➪ Nemecku je najčastejším prípadom fingovaná škoda v poistení motorových vozidiel 

či domácností.

Je jasnéĽ že hlavným motívom páchate a trestného činu poistného podvodu je 

predovšetkým zisk v podobe finančnej náhrady od poisťovne. Takýto „jednoduchý spôsob 

privyrobenia“ má však na druhú stranu „nevýhodu“ ➪ podobe trestu od atia slobody. 

➶ Českej republike predstavuje trest od atia slobody hranicu od dvoch až do 10 rokov. 

➶ Nemecku je to od šiestich mesiacov do 10 rokov. 

Poisťovne nielen v ➹➘➴➘➷➬➮➱ ✃❐➘ ➚ Českej republike investujú prostriedky do nového 

softwarového vybaveniaĽ detekčných a analytických systémovĽ ktoré pomáhajú špecialistom 

➪ poisťovniach odha ovať tie najzávažnejšie prípady. 

České poisťovne využívajú softw✃❒❮ ✃➬❰ ➶➚❒Ï➮✃❐ Ð❒✃ÑÒ ✃❐➘Ó❰ Ô➶ÕÖ×Ø Systém Virtual 

Crash dokáže presne analyzovať priebeh dopravných nehôdĽ a tým pomáha pri odha ovaní 

podvodných konaní práve z oblasti poistenia motorových vozidiel Vo SVIPO sú 

spracovávané údaje o škodných/poistných udalostiach fyzických a právnických osôb 

Ù poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a havarijného poistenia 

motorových vozidielĽ z ktorých niektoré majú charakter osobných údajov.

Nemecké poisťovne využívajú napríklad systém RiskShield/ISP ✃ ÚÕÔØ Û➚Ñ➬ÔÒ➚➘❐ÜÝÕÔÖ Þ➘

softwarový produkt vytvorený pre šetrenie poistných udalostí vzniknutých v Ò✃➪✃❒➚Þß❰➴

poistení a poistení zákonnej zodpovednosti z prevádzky motorových vozidielØ Systém HIS Þ➘

prevádzkovaný ako informačná agentúra v súlade so Spolkovým zákonom o ochrane údajovØ

HIS je rozdelený do siedmych odvetví: motorové vozidláĽ právna ochranaĽ nehodyĽ veciĽ život 

àrizikové miesta: práceneschopnosťĽ zvláštne riziko)Ľ doprava àvrátane odvolania cestyĽ 

batožina )Ľ zákonná zodpovednosť za škodu. á➘ pomocným prostriedkom pri skúmaní údajov 

uvedených v poistných zmluvách a pri objas ovaní podozrivých poistných udalostí.

Nemecké poisťovne okrem likvidátorov poistných udalostí najímajú i súkromných 

detektívovĽ ktorí v spolupráci s políciou pomáhajú â❒➚ šetrení poistných udalostí v prípadeĽ 

že ➚Ü➘ ❰ významnú škoduĽ celospolkové alebo medzinárodné prípady. ã➘Ò❰Ï✃

â❒➘ uskutočnenie likvidácie stanovená zákonom presne nie jeĽ avšak poisťovate  je povinný 



äå

poistníkovi poskytnúť zálohuĽ ak nie je likvidácia ukončená v lehote 4 týžd ov po oznámení 

æçèéêëìí îïðñçéêèò

Poisťovne v Českej republike využívajú k likvidácii poistnej udalosti nielen likvidátorovĽ 

ktorí sú ich zamestnancamiĽ ale aj samostatných likvidátorov poistných udalostí. Poistné 

plnenie je splatné ïo 15 dní od ukončenia šetrenia. 

Nemeckí likvidátori poisťovní osobne prešetrujú každú nahlásenú poistnú udalosť 

ð zisťujú či nejde o poistný podvodĽ bez oh adu na toĽ v akej výške je škoda nahlásená. Každý 

likvidátor è ó Českej republike by mal vždy osobne vidieť spôsobené škody a následne určiť 

výšku poistného plneniaĽ a nemal by vychádzať z bežne užívaného pravidlaĽ kedy škody 

ïç stanoveného limitu nie je nutné dokumentovať. 

Panuje všeobecná zhodaĽ že je vždy lepšie problémom predchádzať ako ich potom riešiť. 

ô poisťovníctve toto platí nemenejĽ zvlášť pre oblasť poistných podvodovĽ pretože čiastkyĽ 

ktoré sú neodôvodnene vyplatené ako poistné plneniaĽ spôsobujú poisťovniam nemalé straty. 

Ve kú úlohu hrá i nebezpečenstvo poškodenia prestíže poisťovní. Problém môže potom 

vyústiť až do ohrozenia zdravia poistných trhov.

Pod a odhadov je totiž odhalený každý desiaty podvod. Dôsledkom nie sú len vyššie 

náklady na poistné plnenia ale takisto závažné „morálne škody“. Vzh adom k nízkej 

æõðóïìæçïçöëçéêè çï÷ðñìëèð rastie odvaha potenciálnych páchate ov. Jedným zo spôsobovĽ 

ako tento nepriaznivý stav zmeniťĽ je dosiahnuť tohoĽ aby podvod nebol vôbec spáchaný. 

ø êç účinnou prevenciou.

Základom preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach by mala byť predovšetkým 

ùúìëa náh adu verejnosti na tento typ trestnej činnosti. V populácii či v ûìúìüýî

ðñìöç Českej republikeĽ pretrváva ustálená predstavaĽ že poistný podvod je „gentlemanský“ 

spôsobĽ ako získať peniaze. Značnej spoločenskej tolerancii napomáha i faktĽ že niektorí udia 

si zamie ajú poisťov u za sporite uĽ myslia siĽ že nie je nič zlé na tomĽ ke  napríklad 

„nafúknu“ čiastku skutočnej škodyĽ pretože koniec koncov platili mnoho rokov poistné 

ð žiadnu škodu predsa nemali. Vychádzajú z tohoĽ že majú právo na peniaze zð êèì õçýþÿ

čo platili poistné. Takýchto podvodov sa ve akrát dopustia i doposia  poctiví bezúhonní 

udiaĽ ktorých by ani len nenapadlo ukradnúť akúko vek bezvýznamnú vec. Okrem toho sa 

mnohí domnievajúĽ že poistný podvod predsa nikoho nepoškodí. Vo finále však poistné 

æçïóçïþ ùðæñðêèð ó súlade s princípom solidárnosti všetci klientiĽ pretože o zvýšené náklady 

na neprávom vyplatené poistné plnenia poisťovne navýšia poistné pre nasledujúce obdobie. 



✻�

Poistné podvody tak spôsobujú nie len poisťovniamĽ ale paral❡❧✁❡ ✐ jej klientom ve ké 

finančné straty. 

Prevencia spočíva predovšetkým v odhalení prípravy podvodu pri vzniku poistenia 

❛ ✥ ✂❡✄☎ ♣✆✐❡✝❡✄❤✞ ❛ alej v prijatí opatreníĽ ktoré spáchaniu zabrániaĽ alebo od uskutočnenia 

odradia. Týka sa to takmer celej poisťovne – distribúcieĽ underwritinguĽ produktovĽ správy 

zmlúv i PR. Do prevencie sú zapojení samozrejme i detektívi a likvidácia. Sú dôležitým 

zdrojom informácií o poistných podvodoch ako takých. Niekedy sú však zapojení do podvodu 

samotní sprostredkovateliaĽ logickým krokom je v tomto prípade s nimi ukončiť spoluprácu. 

Odhaliť by ich bolo možné pomocou rôznych registrovĽ problematicky však pôsobí 

dobrovo nosť zápisuĽ situáciu by teda zlepšiloĽ keby poisťovne od svojich 

sprostredkovate och vyžadovali povinnú registráciu.

Úloha underwritingu je jednou z najdôležitejších v prevencii poistného podvodu. 

MožnostiĽ ako v tejto fáze prípravu podvodu odhaliťĽ sú však zatia  pomerne obmedzené. 

Ve mi užitočná by bola existencia registra zjednaných poistení z údajov rôznych poisťovní. 

❉❛❧☎ ✝② sa napríklad overiťĽ či jedna a tá istá osoba nemá rovnaký objekt poistený viackrát. 

Prípadne ak mala daný typ rizika v minulosti poistený viackrátĽ ako dlho a či došlo k výplate 

plnenia. Poisťovne sa však bránia zdie ať potrebné úda✂❡✞ ❛ tak sa výrazné zlepšenie v blízkej 

budúcnosti očakávať nedá. 

Pripravovaný podvod sa však dá odhaliť i zo samotnej zmluvy alebo okolnosťami jej 

uzatvorenia. Môžu to byť napríklad nelogické kombinácie rizík alebo nastavenie poistenia 

nezodpovedajúcej situácii klienta. 

Zákaznícky servis je jedným z útvarov poisťovneĽ ktorý prichádza do priameho styku 

s klientom alebo poškodeným. Môže teda na základe jeho správania ❛ konania usudzovať✞

či ✐✟❡ ☎ prípravu podvodu. ů nemusí to byť iba v okamžiku oznámenia ♣☎✐s✠✁❡✂ ❤✟❛❧☎s✠✐✡

Často stačí iba toĽ ak sa človek vypytuje na podmienkyĽ za ktorých bude poisťov a plniť. 

Takéto informácie je nutné zachytiť a poskytnúť alejĽ pretože môžu neskôr pomôcť odhaliť 

♣☎✟✥☎✟✡ (LhotskáĽ Ň014) 

Relatívn☎❤ ✁☎✥✐✁♥☎❤ ✥ Českej repu✝❧✐♥❡✞ je tiež možnosť analyzovať hlas volajúcich 

❛ detekovať prípadné nepravdivé tvrdenia. Pravdepodobne nebude prevádzkovo zvládnute né 

vyhodnocovať všetky volaniaĽ ale napríklad u hlásení poistnej udalosti a ✥②♣②✠☎✥❛✁✐❛ s❛

✁❛ ☎♥☎❧✁☎s✠✐ ✂❡✂ ✥✈✁✐♥❤ ✂❡ ✠☎ určite dôležitá pomôcka. Povedomie o tomĽ že podobným 

spôsobom je možné nepoctivých udí odradiť má určite odstrašujúci efekt.



☛☞

Elementárna prevencia by mala teda vychádzať práve z neustáleho pôsobenia na vedomie 

✌✍r✍❥✎✏✑✒✓✔ ✕❜✖ ✑✕ ✉ nich utvrdilo presvedč✍✎✓✍ ✏ reálnej škodlivosti poistného podvodu 

✗r✍ celé solidárne spoločenstvo poistníkovĽ pretože na nich predovšetkým dopadajú dôsledky 

zvyšovania sadzieb poistného.

Úloha marketingových útvarov v oblasti prevencie spočíva vo vytváraní obrazu 

poisťovne ako subjektuĽ kde nemajú nepoctiví udia šancu uspieť. Tohto efektu sa však 

nedocieli titulkami typu „Poistných podvodov pribúda“Ľ ako často čítame. Tie sú naopak 

kontraproduktívne. Vytvárajú totiž v čitate ovi pocitĽ že podvádzať sa stáva normouĽ čo vedie 

✉ „váhajúcich“ k strate ich zábran. Ove a vhodnejším je napríklad titulok „Poisťovne sú 

✌ odha ovaní podvodov stále úspešnejšie“. Na jednej strane je to pravdaĽ a ✎✕ ❞r✉✘✍❥ ✑✒r✕✎✍ ✑✕

tým vysiela signálĽ že šanca poisťov u podviesť je čím alejĽ tým menšia. (LhotskáĽ Ň014)

Nemecké poisťovne však informácieĽ ktoré sa týkajú konkrétnych negatívnych dôsledkov 

poistného podvodu a úspechov opatrení pre boj proti podvodom nezverej ujú. Možným 

vysvetlením jeĽ že nechcú týmto motivovať podvodníkov. České poisťovne 

vš✕✙ ✒✓✍✒✏ informácie poskytujú i ✌✍r✍❥✎✏✑✒✓ ✕ nie sú určené iba pre interné účely. Práve 

nemecké poisťovneĽ ktoré zverej ujú titulky typu „Poistných podvodov pribúda“ a vôbec 

nezverej ujú svoje dosiahnuté úspechyĽ by mali svoj postoj prehodnotiťĽ a aspo  z časti 

zverejniťĽ s akým úspechom bojujú proti poistnému podvodu.

●✚❱ ✕ jeho poisťovatelia pracujú roky na tomĽ prípadné podvody rýchlejšie a lepšie 

odha ovaťĽ školia svojich zamestnancovĽ nasadzujú odborných znalcov a poistných 

detektívov.

❱ ✛✍♠✍✜✙✉ ✓ Česk✍❥ r✍✗✉❜✢✓✙✍ je najčastejším cie om poistného podvodu poistenie 

domácností a poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových 

✌✏✣✓❞✓✍✢✤

Výsledky nedávnej štúdie GfK pre Zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) ukazujúĽ že 

vyše 40 % nemeckých občanov je presvedčených o tomĽ že poisťov u je ve mi jednoduché 

oklamať. Každý z 5 oslovených vidí v podvode iba priestupokĽ tresty za podvody sú silno 

podhodnotené. 4 % domácností uviedloĽ že sa v posledných piatich rokoch pokúsili o ✗✏❞✌✏❞✤

alších 7 % tvrdíĽ že majú skúsenosti s podvodom zo svojho bezprostredného okolia. 

✶✦ ✧ domácností uviedloĽ že boli oslovení na spáchanie poistného podvodu od známych✔

alebo príbuznýchĽ 1 % uviedloĽ že od poisťovacieho sprostredkovate a. Na základe 

✒✍❥✒✏ štúdie je podvodom každá desiata nahlásená poistná udalosť. Každý šiesty páchate  



★★

používa triky a tipy pre uskutočnenie poistného podvodu z ✩✪t✫✬✪✫t✭ ✮ videí zverejnených 

✪✮ youtube. Miera poistných podvodov predstavuje 10 %Ľ čo je ve mi vysoké. Samotne 

✯ poistení zodpovednosti za škodu predstavuje miera podvodu 45 %. Mnoho prípadov je však 

poisťov ami identifikovaných a odhalených. Páchate  stráca nie len svoje poistné krytieĽ 

✮✰✫ takisto je ohrozený trestom od atia slobody od 6 mesiac♦✯ ✱♦ ✲✳ ✬♦❦♦✯✴ ✮❦ poisťov a 

✪✮ neho podá trestné oznámenie. Páchatelia musia zaplatiť i ③a škodyĽ čo zahŕ a náklady 

✪✮ vyšetrovanie a odškodné. Experti vychádzajú z tohoĽ že ročné škody zapríčinené poistným 

✵♦dvodom predstavujú približne 4 m✩✰✩✮✬✱✷ ❊✭✬✴ ✭ ✸✮✹♦tného poisteni✮ ③♦✱✵♦✯✫✱✪♦✸t✩

③✮ škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla to predstavuje približne 1 m✩✰✩✮✬✱✭ ❊✭✬✺

✼✽✾✿✴ ❀✳✲❁❂❃

Naopak české poisťovne svoje úspechy v odha ovaní poistných podvodov a možné 

nástroje prevencie proti poistným podvodom sprostredkovávajú i verejnosti. Pod a ČůP 

✯ roku Ň01ň boli odhalené poistné podvody vo výške okolo 1 064 miliónov korúnĽ čo je 

dôkazomĽ že sa poisťovne poistným podvodom intenzívne venujú a ♦ výšku preukázanej 

hodnoty úspešne znižujú negatívny dopad konania podvodníkov na ✫❦♦✪♦✹✩❦✭ ✵♦✩✸t✫✪✩✮

✮ zárove  na všetkých poctivých poistníkov. Mierny medziročný pokles celkového počtu 

šetrených prípadov o ❄ % svedčí v ❦♦✪t✫❅t✫ ♦ náraste celkovej preukázanej hodnoty 

♦ narastajúce schopnosti poisťovní detekovať závažné prípady poistný❝❆ ✵♦✱✯♦✱♦✯✺

(ČůPĽŇ014❂❃

Boj proti poistným podvodom bude i na alej ve kým problémom. I ke  poisťovne 

používajú v ❂♦❇✩ ✸ poistným podvodom rôzne metódy ✮ vylepšujú systémy boja 

✵✬♦t✩ poistnému podvoduĽ skvalit ujú odbornosť detektívovĽ likvidátorov a ♦❂❝❆♦dných 

zástupcov poistite ovĽ páchatelia vylepšujú takisto možnosti a schopnosti spáchať poistný 

podvod. Na internete sa objavujú videá s návodmi ako spáchať podvodĽ a ✩ to napomáha 

zlepšujúcej sa profesionalite páchate ov. Poistitelia by preto mali stále nachádzať nové 

spôsoby ako predchádzať poistným podvodomĽ a tým chrániť poctivých zákazníkovĽ 

✮ predovšetkým sami seba. 



❈❋

❍ ZÁVER

Podvodná trestná činnosť je ve mi rozšírená a ■ oh adom vlastného uskutočnenia 

rôznorodá. Zasahuje do všetkých úrovní spoločnosti bez oh adu na postavenie dotknutých 

osôb alebo páchate ov. Boj s touto činnosťou zrejme nikdy neskončíĽ a preto je potrebné 

túto oblasť stále sledovaťĽ a vhodne na u reagovať v podobe právnej úpravyĽ prevenciou 

proti poistným podvodom a efektívnymi nástrojmi slúžiacimi k ❏❑▲ ▼◆▲❖P◗❘❏❙❚

ůko bolo povedané už v úvode tejto diplomovej práceĽ cie om bolo zhodnotiť riešenieĽ 

odha ovanie poistných podvodov a proces likvidácie poistných udalostí v Českej republike 

❖ ❯ ❲◗❳◗❑❨❙❩ ❖ na základe zistených informácií navrhnúť možné riešenia.

Právna úprava poistného podvodu v Českej republike i ❯ ❲◗❳◗❑❨❙ je podobná❚ ❬ českom 

právnom poriadku je dôležitou súčasťou zákon č. 40/Ň00ř Sb.Ľ trestní zákoníkĽ kde je v § ❭❪❫

definovaný trestný čin poistného podvodu. Dôležitou právnou normou pre riešenie účelového 

❖ podvodného konania pre potreby poisťovní bol zákon č. ň7/❭❫❫❴ ❵❢❚❩ ▼ ❣▼❏■q❘◗✇ ①❳P❙❯◗❚

④◆ 1.1.Ň014 poistná zmluva upravená v § Ň75Ř až § ❭⑤❋❭ ❲④⑥❚ alšou právnou normou je 

zákon č. Ň77/Ň00ř Sb.Ľ o poisťovníctveĽ kde je dôležitá časť IV.Ľ konkrétne § ❪❭❈ – § ❪❭⑤❩

ktorá sa týka mlčanlivosti. Regulácia trestného činu podvodu a jeho zvláštnych druhov je 

upravená v ❘◗❳◗❑❨▼❳ trestnom zákonníku v oddiele „Trestné činy proti majetkovým 

hodnotám“Ľ konkrétne v § ❭❈⑦ ⑧▼◆❯▼◆ ❖ ❯ § Ň65 Poistný podvod. Významnou je právna 

úprava poistnej zmluvyĽ ktorá je upravená na základe zákona o ❣▼❏■q❘◗✇ ①❳P❙❯◗ ❖ Zákona 

▼ doh ade nad poisťovníctvom.

Medzi prvé praktikované metódy redukcie poistných podvodov patrí hlavne po■❏P❘◗❘❏◗

❨▼❘q⑨oly pri zjednávaní zmlúv a likvidácii poistných udalostí. Predmetom kontroly sú 

napríklad podozrivé informácie ⑩indikátory podvodu) uvedené v ❣▼❏■q❘◗✇ ①❳P❙❯◗❩ ❳❏◗■q▼

❣▼❏■q❘◗✇ ❙◆❖P▼■q❏❩ ❶▼q▼❷⑨❖❶❏◗ ❖ popis ich vzniku poistenými a minulé záznamy klientov 

▼ ❣▼istných vzťahoch.

Nemecké poisťovne v procese likvidácie poistných udalostí okrem likvidátorov najímajú 

❏ súkromných detektívovĽ ktorí v spolupráci s políciou pomáhajú pri šetrení poistných udalostí 

❯ prípadeĽ že ide o významnú škoduĽ celospolkové alebo m◗dzinárodné prípady. Lehota 

❣⑨◗ uskutočnenie likvidácie nie je zákonom presne stanovenáĽ avšak poisťovate  je povinný 

poistníkovi poskytnúť zálohuĽ ak nie je likvidácia ukončená v lehote 4 týžd ov po oznámení 

poistnej udalosti. Poisťovne v ČR využívajú k P❏kvidácii poistnej udalosti nielen likvidátorovĽ 



❸❹

ktorí sú ich zamestnancamiĽ ale aj samostatných likvidátorov poistných udalostí. ❺❻❼❽❾❿ ➀➁❻

uskutočnenie likvidácie poistnej udalosti pod a NOZ je ň mesiace od oznámenia poistnej 

udalosti. Poistite  oznamovate ovi uvedie dôvodyĽ prečo nie je možné šetrenie ukončiť 

➂ stanovenej lehoteĽ pričom na žiadosť oznamovate a ich uvedie v písomnej forme. OsobeĽ 

ktorá uplat uje právo na poistné plnenie➃ poskytne poistite  na jej žiadosť primeranú zálohu 

na poistné plnenieĽ ak nemá rozumný dôvod poskytnutie zálohy odoprieť. 

Najčastejším cie om poistného podvodu v ➄❻➅❻➆➇➈ ➉ Českej republike je poistenie 

domácností a povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových 

➂❽➊➉➋➉❻➌➍

Pod a odhadov je odhalený každý desiaty poistný podvod. Dôsledkom nie sú len vyššie 

náklady na poistné plnenia➃ ale takisto závažné morálne škody. Práve pretoĽ že je vždy lepšie 

problémom predchádzať➃ ako ich riešiťĽ je ve mi dôležitou práve prevencia.

➎ ➀➁➂❽➅ ➁❿➋❻ ➏❻ ➋ôležité neustále pôsobenie na vedomie verejnostiĽ aby sa u ➐➉➆❼

utvrdilo presvedčenie o reálnej škodlivosti poistného podvodu pre celé solidárne spoločenstvo 

poistníkovĽ pretože na nich predovšetkým dopadajú dôsledky zvyšovania sadzieb poistného. 

Poisťovne v ČR tieto informácie o konkrétnych negatívnych dôsledkoch poistného 

podvoduĽ či svoje dosiahnuté úspechy v ➑❽➏➉ ➒ poistným podvodom➃ poskytujú verejnosti. 

Nemecké poisťovne tieto informácie nezverej ujú. Možným vysvetlením jeĽ že nechcú 

motivovať podvodníkov. Mali by však svoj postoj prehodnotiť. Dôležitá je totižto i úloha 

marketingových útvarov v oblasti prevencieĽ ktorá spočíva vo vytváraní obrazu poisťovne 

❿➇❽ subjektuĽ kde nemajú nepoctiví udia šancu uspieť. Tohto efektu sa však nedocieli 

titulkami typu „Poistných podvodov pribúda“Ľ ako často čítame. Ove a vhodnejším je 

napríklad titulok „Poisťovne sú v odha ovaní podvodov stále úspešnejšie“. Vysiela to signálĽ 

že šanca poisťov u podviesť je čím alejĽ tým menšia.

Nemeckí likvidátori poistných udalostí osobne prešetrujú každú nahlásenú poistnú 

udalosť a zisťujú či nejde o poistný podvodĽ bez oh adu na toĽ v akej výške je škoda 

nahlásená. Podobne by mali postupovať i likvidátori v Českej republikeĽ ktorí by ➅❿➌➉ ❽➒❽➑➐❻

vidieť spôsobené škody a následne určiť výšku poistného plneniaĽ a ➐❻➅❿➌❽ ➑➓ ➒❿ vychádzať 

➊ bežne užívaného pravidlaĽ kedy škody do stanoveného limitu nie je nutné dokumentovať. 

Do podvodu sú niekedy zapojení samotní sprostredkovatelia. Odhaliť by ich bolo možné 

pomocou rôznych registrov. ➔roblematicky však pôsobí dobrovo nosť zápisu➍ →ituáciu by 



➣↔

teda zlepšiloĽ keby poisťovne v ČR i v Nemecku od svojich sprostredkovate ov vyžadovali 

povinnú registráciu.

Takisto by bola pre poisťovne oboch štátov ve mi užitočná existencia registra zjednaných

poistení z údajov rôznych poisťovní. Dalo by sa napríklad overiťĽ či jedna a tá istá osoba 

nemá rovnaký objekt poistený viackrátĽ či poistenie zodpovedá jej majetku alebo sociálnej 

situácii. Poisťovne sa však bránia zdie ať potrebné údajeĽ a tak sa výrazné zlepšenie v blízkej 

budúcnosti očakávať nedá. 

Poisťovne nielen v ↕➙➛➙➜➝➞➟ ➠➡➙ ➢ ➤ Českej republike využívajú k odha ovaniu poistných 

podvodov rôzne softwaryĽ detekčné a analytické systémyĽ ktoré pomáhajú špecialistom 

➤ poisťovniach odha ovať tie najzávažnejšie prípady. Vylepšujú systémy boja proti poistnému 

podvoduĽ skvalit ujú odbornosť detektívovĽ likvidátorov a obchodných zástupcov poistite ov. 

Boj proti poistným podvodom nielen v Českej republike a ➤ ↕➙➛➙➜➝➞➟ ➠➡➙ ➥➠ ➜➙➡➦➛ ➧➤➙➨➙

➩➞➫➙ ➢ na alej ve kým problémom. I ke  je nevyhnutnéĽ aby poistitelia nachádzali stále nové 

spôsoby a metódyĽ ako predchádzať poistným podvodomĽ ve mi dôležitou a prínosnou 

➩➭ bola vzájomná spolupráca medzi Českou republikou a ↕➙➛➙➜➝➦➛ ➤ ➨➙➯➨➦ ➦➩➡➠➧➨➢➟

čo ➩➭ ➲➳➢➧➲➙➡➦ práve k efektívnejšiemu ➩➦➯➞ ➲➳➦➨➢ ➲➦➢➧tnému podvodu v oboch krajinách.
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❧❳❳qt✇✇④④④P✉❳❱⑤❷④⑥⑤❴P❣➆✇q❱❶q❱⑤⑥✇➇❴⑨❂❴⑤❹❫✉✇q⑤⑥❹❨❫❣➈❴❥❱✉❱◗➉❥➊✉❱❲❥❱❶❥⑤❱➈❲❥❵❜❢❵❥

❳⑤❴✉❳❨❴❥❱❶q❱❹❴❶❨❴P⑥✉q➋

❬✿❸❪ ❂❂⑧P❇➌P Registr pojisných událostí proti pojisným podvodum [online]P ❵❜❜❺ ❬❣❫❳P ❵❜❢✿❥

❜⑩❥❵❺❪P Dostupné z: 

❧❳❳qt✇✇④④④P✉✉❹P❣➆✇❫❨❶❴➋P⑥✉q➋➍✉❧❱④➎❨❴④✉➏❫❶➎✿❺➏❳❱q❷❴❨❲➎❢➏❭⑥❨⑨➎P

❬➐❜❪ ŠKVÁRůĽ Miroslav. ČůP a Policie ČR proti pojistným q❱❶❹❱❶❲❷P ❁❨t ❻➑➒➁❾➁➃➄➅

❬❱❨❭❫❨❴❪P ❵❜❜➐ ❬❣❫❳P ❵❜❢✿❥❜✿❥❜❢❪P ⑦ostupné z: ❧❳❳qt✇✇④④④P✉➈❹⑥⑤⑥P❣➆✇❣⑥q❥⑥❥

q❱❭❫❣❫❴✇❫❨❶❴➋P❧❳❷❭

❬➐❢❪ ⑧❈❄❂❁❇➓❈❄❃◆➔❂◆❈→➌P⑦❈P ⑧❴⑤✉❫❣❧❴⑤❲❨⑨✉❹❴⑤❳⑤⑥⑨ ❬❱❨❭❫❨❴❪P ❵❜❢❵ ❬❣❫❳P ❵❜❢✿❥❜⑩❥❵❺❪P

Dostupné z: ❧❳❳qt✇✇④④④P❹❴⑤✉❫❣❧❴⑤❲❨⑨✉❨❴❳➆P❶❴✇❱❨❭❫❨❴❭❴➋❫➈❱❨✇⑧❴⑤✉❫❣❧❴⑤❲❨⑨✉❹❴⑤❳⑤⑥⑨P❧❳❷❭

Právne predpisy

❬➐❵❪ Zákon č. Ň77/Ň00ř Sb.Ľ o pojišťovnictvíĽ ve znění pozdějších p edpis

❬➐⑩❪ Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb.Ľ občanský zákoníkĽ ve znění pozdějších p edpis

❬➐✿❪ Zákon č. 40/Ň00ř Sb.Ľ trestní zákoníkĽ ve znění pozdějších p edpis

❬➐➐❪ ❂❳⑤⑥➣⑨❴✉❴❳➆◗❲❣❧ ↔❂❳➔↕➙

❬➐❀❪ ⑧❴⑤✉❫❣❧❴⑤❲❨⑨✉❹❴⑤❳⑤⑥⑨✉⑨❴✉❴❳➆ ↔⑧⑧➔➙

Vysokoškolské práce

❬➐✾❪ TLUČHO OVÁĽ LenkaP ↔❵❜❢❢➙P Likvidace pojistných událostíP ↕⑤❨❱P Diplomová 

práce. Masarykova univerzita. Fakulta ekonomicko – správní. Katedra financí.

❬➐❺❪ ❂❖❃➛❃❑➜ ❑⑥❹❴❭P ↔❵❜❜✾➙P Podvod a jeho zvláštní druhy. ↕⑤❨❱P Disertační práce. 

Masarykova univerzita. Fakulta právnická. Katedra trestního právaP

http://www.insuranceeurope.eu/about-us
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/1009670/versicherungsgutachter--spuerhunde-in-sachen-schadenshoehe.html
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/1009670/versicherungsgutachter--spuerhunde-in-sachen-schadenshoehe.html
http://www.stormware.cz/podpora/LegServis/pravnicke-osoby-jsou-od-roku-2012-trestne-odpovedne.aspx
http://www.stormware.cz/podpora/LegServis/pravnicke-osoby-jsou-od-roku-2012-trestne-odpovedne.aspx
http://www.ssv.cz/index.aspx?show=news&id=48&topmenu=1&lang
http://www.skvara.cz/cap-a-policie/index.html
http://www.skvara.cz/cap-a-policie/index.html
http://www.versicherungsnetz.de/onlinelexikon/Versicherungsvertrag.html
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➟➠➡➢➤➥ ➦➧➨➤➩➫➭➧

ůČPM ůsociácia českých poisťovacích maklérov

➯➲➲ ➯➳➵➸➺➻➼➺➽➾➚➵➸ ➸➺➳➪➻➶➹➺ ➲➺➪➺➘➪➴➼➺

➷➯➬➮ ➷➽➺➸➴➪ ➯➳➽➺➚➳ ➬➱✃➳➪➴➱➵❐ ➮➵➻➳➽➚➵➶➺

ČůP Česká asociácia poisťovní

ČKP Česká kancelária poistite ov

ČKSLPU Česká komora samostatných likvidátorov poistných udalostí

ČNB Česká národná banka

ČR Česká r➺❒➳➾✃➴➘➚

❮❰➬ ❮➽➚➳➸ ❰➚➵➚Ï➺Ð➺➵➪ ➬Ñ➻➪➺Ð

Ò➲Ó Ò➺➻➚Ð➪➼➺➽➾➚➵➸ ➸➺➽ ➸➺➳➪➻➶➹➺➵ Ó➺➽➻➴➶➹➺➽➳➵Ï➻Ô➴➽➪➻➶➹➚Õ➪

Ö➮➬ Ö➴➵Ô➺➴➻ × ➳➵➸ ➮➵Õ➱➽Ð➚➪➴➱➵➻➻Ñ➻➪➺Ð

➮ØØÙ➮ ➮➵➪➺➽➵➚➪➴➱➵➚✃ Ø➻➻➱➶➴➚➪➴➱➵ ➱Õ Ø➳➪➱ Ù➹➺Õ➪ ➮➵➼➺➻➪➴Ï➚➪➱➽➻

➮Ø➮❮Ø ➮➵➪➺➽➵➚➪➴➱➵➚✃ Ø➻➻➱➶➴➚➪➴➱➵ ➱Õ ➮➵➻➳➽➚➵➶➺ ❮➽➚➳➸ ØÏ➺➵➶➴➺➻

➮Ø❰➮ ➮➵➪➺➽➵➚➪➴➱➵➚✃ Ø➻➻➱➶➴➚➪➴➱➵ ➱Õ ❰➚➽➴➵➺ ➮➵➼➺➻➪➴Ï➚➪➱➽➻

➮Ø➬➮Ú ➮➵➪➺➽➵➚➪➴➱➵➚✃ Ø➻➻➱➶➴➚➪➴➱➵ ➱Õ ➬❒➺➶➴➚✃ ➮➵➼➺➻➪➴Ï➚➪➴➱➵➻

➮➬Û Intelligente Schaden Prüfung

ÜÝÞ Nový občiansky  zákonník

➬Ó➮ÛÝ Systém pre výmenu informácií o podozrivých okolnostiach

Ù➽Þ Trestný zákonník

Ó➷ Ó➴➽➪➳➚✃ ➷➽➚➻➹

ÓÓÒ Ó➺➽➻➴➶➹➺➽➳➵Ï➻➼➺➽➪➽➚Ï➻Ï➺➻➺➪ß

ÞÝà Zákon o obchodných korporáciách




