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Úvod 

 

Když jsem zvažovala téma své diplomové práce, vycházela jsem z toho, že mě vždy 

zajímala oblast trestněprávní a oblast pojišťovnictví. Při kombinaci těchto dvou oborů mi 

přišla problematika pojistného podvodu jako nejlepší řešení.    

Co se týče podvodu jako takového, lidem nebylo toto jednání nikdy cizí a podvody nás 

provází již od nepaměti. V podstatě můžeme začít už u Adama a Evy, které had lstí přiměl, 

aby se postavili na odpor Bohu a přivodili tak pád lidstva tím, že pojedli ze stromu poznání 

dobra a zla, který jim byl zapovězen. Podvody můžeme najít i v řecké mytologii. Jako příklad 

mohu uvést příběh Hérakla, který přelstil boha Atlanta a ten pak musel už navždy nést na 

ramenech nebeskou klenbu. Nebo příběh boha Zea a jeho manželky Héry, která nenáviděla 

jeho milenku Semele a lstí se jí ji podařilo zahubit a mnoho dalších. Jak napsal anglický 

spisovatel John Keats: „Krása je pravda, pravda je krása. Historie je však poskvrněna, ba 

zmrzačena podvody.“ 

V 17. století můžeme pozorovat vznik prvních pojišťoven, které vznikali jako reakce na 

stále častěji se vyskytující požáry domů. Jenže peníze byly odjakživa velkým lákadlem a platí 

to dvojnásob, když je lze získat bezpracně. Už od prvopočátku musely pojišťovací spolky, a 

později akciové pojišťovací společnosti, čelit snahám lidí s nepoctivými úmysly a bránit se 

před spekulacemi s požáry a potopenými loďmi. Zde můžeme nalézt prvopočátek pojistného 

podvodu.  

Tato diplomová práce je však konkrétně zaměřena na pojistné podvody v dopravě. 

Zvolila jsem si tuto oblast záměrně, protože právě v oblasti dopravy je výskyt pojistných 

podvodů nejčastější. Je to nejspíš tím, že pojištění aut je jednou z nejrozšířenějších pojistek, 

samozřejmě taky díky povinnému ručení, které musí mít každé auto. Podle mnohých odhadů 

je v této oblasti v České republice podvodná dokonce každá pátá pojistná událost. Tyto 

pojistné podvody se liší  od podvodů v ostatních odvětvích pojištění jednak svým 

mezinárodním charakterem, což zvyšuje jejich závažnost, a dále i tím, že pojištění 

motorových vozidel v sobě zahrnuje více rizik jako je havárie, odcizení, požár, zákonnou 

odpovědnost, škody na zdraví, škody na majetku a mnoho dalších. 

Cílem mé práce bude tedy zjistit, jak se v součastné době v České republice pojistnému 

podvodu „daří“, jaký postoj k němu zaujímají občané, policisté, justice a samozřejmě i 

samotné pojišťovny. Za stěžejní část své práce pak považuji představení typických příkladů 

pojistných podvodů z oblasti dopravy, které se v praxi skutečně staly a které byly 
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pojišťovnami odhaleny. Protože bych se však chtěla zaměřit obecně na všechny pojistné 

podvody v dopravě, neměly by chybět příklady pojistných podvodů nejen v rámci pojištění 

automobilů, které jsou samozřejmě nejčastější, ale také v rámci pojištění nákladních vozidel, 

drážních vozidel, letadel či lodí. Nevím však, do jaké míry jsou informace o těchto méně 

typických pojistných podvodech dostupné a jak budu při svém pátrání po těchto případech 

úspěšná. 

V této stěžejní části bych se dále chtěla zabývat možnostmi předcházení jednotlivým 

pojistným podvodům. Cílem by však nemělo být vyjmenování obecných možností, jak 

pojistným podvodům předcházet, ale v rámci každé skupiny pojistných podvodů bych se 

chtěla zamyslet nad konkrétními způsoby řešení. Každý pojistný podvod v oblasti dopravy je 

jedinečný svým způsobem provedení a proto i způsoby předcházení by měly být „ušity na 

míru“ každému druhu pojistného podvodu. 

Téma „Pojistné podvody v dopravě“ je jednak velmi aktuální, ale také velmi zajímavé a 

doufám tedy, že stejně tak bude zajímavá i celá tato práce.    
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1. Základní terminologie a možné druhy pojištění v dopravě 

 

Dříve než se začnu zabývat pojistným podvodem jako takovým, je nezbytné vysvětlit a 

objasnit několik základních pojmů. K pochopení  problematiky pojistného podvodu je 

důležité se orientovat v základní terminologii a v systému fungování pojištění a 

pojišťovnictví. Protože se má práce zaměřuje na pojistné podvody v dopravě, je cílem této 

kapitoly také postupný výčet jednotlivých možných druhů pojištění v dopravě a jejich bližší 

charakteristika. 

 

1.1. Důležité pojmy z oblasti pojišťovnictví 

 

Cílem této subkapitoly není vytvořit několikastránkový výklad o pojišťovnictví, proto 

také záměrně některé pojmy vynechám a blíže se budu věnovat pouze těm, jejichž vysvětlení 

má podle mého názoru význam z hlediska dalšího výkladu. 

Začala bych pojmem pojištění. Ekonomický subjekt má v podstatě dvě možnosti, jak se 

finančně vyrovnat s nahodilými událostmi. Buď je může krýt z vlastních zdrojů, kdy se jedná 

o tzv. samopojištění, a nebo může využít pojištění.  

Z právního pohledu představuje pojištění právní vztah, při kterém pojistitel na sebe 

přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistné 

smlouvě blíže označená, událost.1 

V této definici je zmíněno hned několik důležitých pojmů, u kterých je potřeba se 

zastavit.  

Vzhledem k tématu této práce bude často zmiňován pojem pojistná smlouva. Za 

pojistnou smlouvu je považován dvoustranný právní akt, na jehož základě vzniká smluvní 

pojištění fyzických a právnických osob. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout 

ve sjednaném rozsahu plnění, pokud nastane nahodilá událost, která je ve smlouvě podrobně 

specifikovaná a pojistník, který s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřel, se v pojistné 

smlouvě zavazuje platit pojistné za poskytovanou pojistnou ochranu za stanovených 

podmínek. V pojistné smlouvě je konkrétně uveden druh pojištění, na který se pojistná 

                                                 
 
1 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress , 2003. s. 20. 
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smlouva vztahuje, předmět tohoto pojištění, charakteristika rizik2, která jsou daným 

pojištěním kryta, výše a způsob placení pojistného, způsob stanovení pojistného plnění nebo 

výše pojistného plnění.3 

Pojistná smlouva se vyhotovuje podle platných právních předpisů v písemné formě, 

výjimku tvoří tzv. zákonná pojištění a pojištění, která mají krátkodobý charakter. 

 

Součástí každé pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistné podmínky obsahují 

právní úpravu určitého pojistného produktu a uplatňují se všeobecné a tzv. zvláštní pojistné 

podmínky. 

Všeobecné pojistné podmínky jsou pojistné podmínky pro určitý druh pojištění a 

určují charakteristiku pojmu pojistná událost, způsob uzavření pojistné smlouvy, začátek, 

dobu trvání a ukončení pojištění, výluky z pojištění, předmět pojištění, podmínky poskytování 

a způsob propočtu velikosti pojistného plnění. Úpravu těchto podmínek vymezuje zákon č. 

39/2004 Sb., zákon o pojišťovnictví. 

Zvláštní pojistné podmínky jsou již konkrétní podmínky pro dané pojištění, které 

konkretizují všeobecné pojistné podmínky.4 

 

Pojistnou smlouvu však lze sjednat i ve prospěch jiné osoby, než která pojištění 

uzavřela. Tímto bych se chtěla  dostat k charakteristice účastníků pojištění. 

Na jedné straně vždy stojí pojišťovna neboli pojistitel. Pojišťovnu můžeme 

charakterizovat jako právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost. Je to 

instituce, která na sebe přebírá rizika a provozuje pojistné produkty.5 

Na straně druhé, straně klientské, vystupuje pojistník, ale můžeme se zde setkat i 

s pojmy jako je pojištěný, oprávněný, popř. obmyšlený. Každému z těchto subjektů vzniknou 

uzavřením pojistné smlouvy jiná práva a povinnosti, proto je nutné je od sebe odlišovat. 

Pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny. 

Pojistníkovi tak uzavřením pojistné smlouvy vzniká povinnost platit pojistné řádně a včas a na 

                                                 
 
2 Riziko můžeme chápat jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní 

pravděpodobností. Pojištění se zabývá pouze riziky čistými, tzn. že realizací příslušného rizika vzniknou 

výhradně negativní odchylky od cíle. 
3 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress , 2003. s. 33. 
4 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress , 2003. s. 33. 
5 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress , 2003. s. 145. 
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druhé straně právo dispozice s pojistnou smlouvou nebo právo být seznámen s rozsahem a 

obsahem pojištění.  

Pojistník se může také nechat zastoupit pojišťovacím zprostředkovatelem. Pojišťovací 

zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví 

se rozumí odborná činnost spočívající v: 

1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, 

2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích 

smluv, 

3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo 

zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo 

4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích 

smluv.6 

Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné 

hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.7  

Oprávněný je osoba která není pojištěným, a přesto je oprávněná k příjmu pojistného 

plnění. Oprávněný může být v pojistné smlouvě výslovně uveden nebo může být uveden 

formou příbuzenského vztahu např. syn nebo manželka. Není-li oprávněný v pojistné smlouvě 

přímo uveden, je určen zákonem. Oprávněných osob může být v pojistné smlouvě uvedeno 

více a pojistník může dokonce stanovit i poměr, jakým si oprávněné osoby rozdělí případný 

příjem pojistného plnění.8 

Obmyšlený je v podstatě synonymum oprávněného s tím rozdílem, že je to osoba 

uvedená  v pojistné smlouvě životního pojištění. 

V této fázi mohou nastat 4 různé varianty: 

1) Na klientské straně vystupuje pouze jedna osoba, tzn. že pojistník = pojištěný = 

oprávněná osoba. V tomto případě pojistné hradí pojistník a sám také inkasuje 

                                                 
 
6 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 
7 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress , 2003. s. 34. 
8 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Obmyšlený [online]. Datum poslední revize 5. 2. 2008 [cit. 6. 3. 2008]. 

Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obmy%C5%A1len%C3%BD&oldid=2224094> 
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pojistné plnění v případě pojistné události. Typickým příkladem je pojištění 

majetku. 

2) Pojištění cizího pojistného rizika – tzn. že pojistník uzavře pojistnou smlouvu 

na pojistné riziko pojištěného. Pojistník je současně oprávněnou osobou, je ale 

osobou odlišnou od pojištěného. V případě pojistné události má tedy nárok na 

pojistné plnění pojistník. Příkladem může být úrazové pojištění nezletilého 

dítěte, kde pojistník je jeden z rodičů dítěte a pojištěný je dítě, ve prospěch 

kterého je pojištění sjednáno. 

3) Pojištění vlastního rizika ve prospěch třetí osoby – toto je případ, kdy pojistník 

uzavře pojistnou smlouvu v zájmu třetí osoby. Pojistník je v tomto případě 

totožný s osobou pojištěného, ale odlišný od osoby oprávněné. Příkladem může 

být životní pojištění, kdy v případě smrti má nárok na pojistné plnění manžel. 

4) Pojištění cizího rizika ve prospěch třetí osoby – tzn.že na klientské straně 

vystupují tři různé osoby. Příkladem může být majetkové pojištění podnikatelů. 

 

V definici pojištění se dále objevuje pojem pojistná událost. Pojistnou událostí 

nazýváme takovou událost, kterou byl postižený pojištěný předmět, zájem nebo osoba.9  

Konkrétně je tato skutečnost definována ve všeobecných pojistných podmínkách a pojistné 

smlouvě, což vyplývá přímo z příslušných právních předpisů. Tato událost se nahlásí 

pojišťovně a potom co likvidátor při likvidaci pojistné události ověří, že je vše v souladu 

s pojistnou smlouvou, vzniká pojištěnému nárok na vyplacení pojistného plnění 

 

Pojistné plnění je určitá náhrada, kterou známe především v podobě peněžní náhrady, 

ovšem v některých případech existuje i ve formě věcného nebo naturálního plnění. 

K naturálnímu plnění dochází v případě uplatnění tzv. asistence. Jedná se o asistenci 

zdravotní, právní nebo technickou. Pokud je uplatněno pojistné plnění v peněžní podobě, je 

představováno buď náhradou škody, např. u pojištění majetku nebo odpovědnosti a nebo 

výplatou pojistného plnění a to např. u úrazového nebo životního pojištění.10  

 

 

                                                 
 
9 MAJTÁNOVÁ, A.-DAŇHEL, J.-DUCHÁČKOVÁ, E.-KAFKOVÁ, E. Poisťovníctvo-teória  a prax. Praha: 

Ekopress, 2006. s. 151. 
10 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress , 2003. s. 37. 
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1.2. Členění pojištění a jednotlivé druhy pojištění v dopravě 

 

V současné době se člověk může pojistit téměř proti všemu. Existuje tak velké množství  

různých druhů pojištění, že se v nich mnozí lidé nedokáží orientovat. Je také důležité vědět, 

že některá pojištění jsou zákonem daná a že některá si můžeme sjednat dobrovolně. Právě 

v této kapitole bych se chtěla touto problematikou zabývat a objasnit ji. 

 

1.2.1. Klasifikace pojištění 

 

V literatuře se můžeme setkat s různou klasifikací pojištění, ale pro účely této práce 

jsem vybrala rozdělení pojištění z hlediska právního. Z tohoto pohledu se pojištění dělí na: 

- pojištění zákonné,  

- pojištění smluvní. 

U pojištění zákonného vyplývá povinnost pojištění pro příslušné subjekty přímo ze 

zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, § 205d a vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 

podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Pojistná smlouva se 

v tomto případě nesjednává. Jediným příkladem tohoto pojištění u nás je pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo 

nemocí z povolání. U tohoto pojištění si zaměstnavatel nemůže sám zvolit pojišťovnu, u které 

se pojistí. Ze zákona jsou přesně vymezeny pojišťovny, kterým bylo uskutečňování tohoto 

pojištění svěřeno. U České pojišťovny jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří s ní měli 

sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992 a ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u 

pojišťovny Kooperativy. 

Pojištění smluvní dále dělíme na: 

- pojištění povinné smluvní, kdy v právním předpise je určena povinnost sjednání 

pojistné smlouvy pro dané subjekty, daný subjekt si však, na rozdíl od 

zákonného pojištění,  může vybrat pojistitele,  

- pojištění dobrovolné, kdy se sjednává pojistná smlouva mezi pojistníkem a 

pojistitelem a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka. 

V tomto případě pomineme pojištění zákonné a budeme se pohybovat v oblasti pojištění 

smluvního a to jak povinného smluvního tak i dobrovolného. 
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1.2.2. Charakteristika vybraných pojistných produkt ů smluvního pojištění 

 

Do skupiny pojištění povinně smluvních patří tzv. pojištění odpovědnostní. Asi jako 

nejznámější a nejrozšířenější pojistný produkt této skupiny v oblasti dopravy můžeme označit 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla neboli povinné 

ručení. 

Zvláštní povaha provozu vozidel sebou nese značné riziko škod, jejichž závažnost 

vyžaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má 

tedy v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, 

fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, který toto bude provozovat na 

veřejných komunikacích. V případě nepojištění se hrozí řidiči pokuta až do výše 20 000 Kč. 

Ten, kdo neuzavře pojistnou smlouvu a způsobí svým vozidlem druhému škodu na zdraví 

nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. 

Na základě existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou 

pojištěný odpovídá těm, kteří utrpěli škodu v souvislosti s provozem motorového vozidla 

pojištěného. Může jít o škody na zdraví nebo usmrcením, škody vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou věci, škody mající povahu ušlého zisku nebo účelně vynaložené 

náklady spojené s právním zastoupením. Pojištění se tedy nevztahuje na škodu vzniklou na 

vlastním vozidle vlastním zaviněním (pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění). 

Pro velikost pojistného plnění jsou v zákoně uvedeny minimální limity. Pro škodu na 

zdraví činí tento limit nejméně 35 mil. Kč, pro škodu na majetku je to nejméně 18 mil. Kč. 

Pojišťovny ovšem mohou výše uvedené limity plnění nastavit i výhodněji, než jim umožňuje 

zákon. 

V souvislosti s tímto pojištěním považuji za důležité zmínit Českou kancelář pojistitelů. 

Tato profesní organizace sdružuje pojistitele, kterým bylo uděleno Českou národní bankou 

povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.  

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, 

vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel :  
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• plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného 

vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,  

• plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti (u věcné 

škody pouze pokud tato škoda přesáhne částku 5 tisíc Kč),  

• plnění za škodu  způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z 

důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,  

• plnění za škodu  způsobenou  provozem  cizozemského   vozidla pojištěného 

hraničním pojištěním,  

• plnění za škodu  způsobenou provozem  cizozemského vozidla,  jehož řidiči nevzniká 

při  provozu tohoto vozidla  na území České   republiky povinnost uzavřít hraniční 

pojištění.  

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným 

vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má Česká kancelář pojistitelů právo na 

náhradu toho, co za povinné osoby plnila.11 

Dalším druhem povinně smluvního pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozu plavidla. Toto odpovědnostní pojištění má v souladu s ustanovením zákona č. 

114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě povinnost uzavřít každý provozovatel plavidla, které je 

určené prováděcím předpisem a je provozováno na vodní cestě. Pojištění musí trvat po celou 

dobu evidence plavidla v plavebním rejstříku.12 

Kromě zákona o vnitrozemské plavbě existuje i zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, 

který ukládá provozovateli námořního plavidla mít po celou dobu provozování lodě sjednané 

pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě a mít zaplacené pojistné.13 

Můžeme se také setkat s pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu letadel a 

poskytování letové provozní služby. V tomto případě zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

ukládá povinnost jak provozovateli letadla tak i poskytovateli letové provozní služby mít po 

celou dobu provozování letadla a poskytování letové provozní služby uzavřeno pojištění 

                                                 
 
11 Česká kancelář pojistitelů: O nás [online]. [cit. 7. 3. 2008]. Dostupné z <http://www.ckp.cz/onas_obec.htm> 
12 Zákon č. 144/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 19 
13 Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, § 24 
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odpovědnosti za škody a zaplaceno pojistné. K žádosti o zapsání letadla do leteckého rejstříku 

musí být přiložen doklad o sjednaném pojištění a doklad o zaplacení pojistného.14 

S pojištěním letadel také souvisí havarijní pojištění letadel, což je paralela k 

havarijnímu pojištění motorových vozidel v silničním provozu. Je koncipováno jako "Allrisk 

pojištění", zahrnuje tedy všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. 

Do této skupiny dále řadíme pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele drážní 

dopravy na dráze regionální a celostátní. Toto pojištění má podle zákona č. 266/1994 Sb., o 

drahách povinnost uzavřít dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo 

na dráze regionální a který je držitelem platné licence. Toto pojištění je povinen si sjednat ke 

dni zahájení drážní odpravy, zaplatit pojistné a toto pojištění musí mít sjednáno po celou dobu 

provozování drážní dopravy a musí mít zaplacené pojistné.15 

U drážní dopravy bych ještě zůstala a uvedla další druh pojištění a tím je pojištění 

odpovědnosti za škodu držitele železničních nákladních vozů. I přesto, že povinnost sjednat 

si toto pojištění nenajdeme v žádném právním předpise, uvádím ho v této subkapitole proto, 

že se s ním můžeme velmi často setkat jako s pojištěním doplňkovým k výše zmíněnému.Toto 

pojištění je určeno všem držitelům železničních nákladních vozů, kteří své vozy pronajímají 

nebo zařazují jako přepravní prostředky do vozových parků jiných drážních dopravců. 

Pojištění pokrývá odpovědnost držitele vozu za škody způsobené jeho vozem, pokud mu bylo 

prokázáno zavinění. Pojištění se vztahuje na nákladní vozy všech typů podniků v oblasti 

železniční nákladní přepravy.16 

Nakonec bych se chtěla ještě zmínit o pojištění odpovědnosti za škodu silničního 

dopravce. I když povinnost uzavřít si toto pojištění neukládá výslovně žádný právní předpis, 

většina společností podmiňuje spolupráci právě sjednáním tohoto pojištění. Proto jsem se 

rozhodla začlenit i tento druh pojištění do kategorie pojištění povinně smluvních. Toto 

pojištění je určeno pro provozovatele veřejné silniční nákladní dopravy, kteří uvedenou 

činnost provozují na základě platné koncesní listiny nebo povolení dopravního úřadu. 

Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na 

                                                 
 
14 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, § 12 a § 46 
15 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, § 35 
16 Česká pojišťovna: Pojištění odpovědnosti za škodu držitele železničních nákladních vozů [online].  

[cit. 7. 3. 2008]. Dostupné z  <http://www.cpoj.cz/default.aspx?section=6050702> 
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přepravovaném nákladu a zahrnuje odpovědnost silničního dopravce za škody na věci 

v rozsahu daném zákony, mezinárodními úmluvami a dalšími právními předpisy.17  

 

Tímto bych uzavřela subkapitolu povinně smluvního pojištění a přešla bych na druhou 

kategorii pojištění smluvního a tou je pojištění dobrovolné. Jak již bylo uvedeno výše, 

povinnost uzavřít toto pojištění neukládá žádný právní předpis a je jen na vůli pojistníka, zda 

si takovéto pojištění sjedná či nikoliv. 

Za nejvíce využívaný pojistný produkt dobrovolného pojištění z oblasti dopravy 

považuji pojištění havarijní. Havarijní pojištění slouží ke krytí škod na vlastním automobilu 

při dopravní nehodě. V případě, že škodu zaviní druhá osoba, je škoda hrazena z povinného 

ručení viníka, uplatnění tedy havarijní pojištění nalezne při dopravní nehodě způsobené 

řidičem havarijně pojištěného automobilu.  

Základem pojistného krytí v rámci tohoto pojištění je krytí rizika havárie. Vedle tohoto 

rizika začleňují pojišťovny krytí dalších rizik, především odcizení, zničení či poškození živlem 

nebo zásah cizí osoby (vandalismus). Rizika si můžeme zvolit samostatně, pojišťovny je různě 

kombinují, nebo lze zvolit pojištění kompletní tzv.ALL RISK. 

Existují i další rizika, která jsou vedlejší a je možné je připojistit. Mezi připojištění 

můžeme zařadit např. pojištění čelního skla, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, 

pojištění úrazu přepravovaných osob, pojištění mimořádné výbavy  nebo pojištění pro případ 

nákladů za nájem náhradního vozidla. 

Při výpočtu pojistného přihlíží pojišťovny k celé řadě faktorů. Mezi ty nejdůležitější 

můžeme zařadit typ a značku vozidla, pořizovací cena vozidla, stáří vozidla (čím starší 

vozidlo, tím levnější pojistné), zvolené riziko pojištění, zvolená spoluúčast (čím větší 

spoluúčast, tím levnější pojistné), různé slevy (např.za povinné ručení), způsob platby, jestli je 

vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby, rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s 

bezeškodným průběhem pojištění mají levnější pojistné) a mnoho dalších. 

Pojistné plnění je pak vypláceno ve výši nákladů na opravu, pokud nepřekročí cenu 

vozidla před pojistnou událostí. 

 

                                                 
 
17 Česká asociace pojišťoven: Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce  [online]. [cit. 7. 3. 2008]. 

Dostupné z < http://www.cap.cz/ZobrazItem.aspx?item=Podnikatelé%20a%20průmysl&typ=HTML%20stranky> 
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Velký význam hlavně pro podnikatele má pojištění dopravní. Jedná se o pojištění škod 

na dopravním prostředku, známé jako pojištění kaska a pojištění škod na přepravovaných 

věcech a předmětech, tzv.  pojištění karga.  

Dopravní pojištění má zvýšený význam hlavně v mezinárodním obchodě, který je 

charakterizován dlouhými dopravními trasami a rizikovostí při dopravě. Základním rizikem je 

riziko havárie, ale dopravní pojištění zahrnuje krytí i dalších rizik jako je riziko požáru, úderu 

blesku, výbuchu, závažné nehody (jako je sesuv půdy, pád nebo zřícení mostu, skladové 

budovy, pád létajících těles, apod.) nebo přírodních katastrof. K základnímu rozsahu pojištění 

je možno doplňkově připojistit riziko krádeže, nedodání dopravcem a další škodní rizika, jako 

jsou lom, rez, koroze a další , až po rozsah pojištění proti všem rizikům (All risks). 

Problémem jsou ale vojenská a politická rizika, která jsou v současnosti stále ve větším 

rozsahu vyloučena z pojištění. 

Výše pojistného se u tohoto druhu pojištění zásadně sjednává individuálně na základě 

posouzení rizika, které je dáno druhem zboží a použitým obalem, druhem dopravního 

prostředku, trasou přepravy nebo teritoriálním rozsahem pojištění, pojistnou částkou, 

rozsahem pojistného krytí, výši spoluúčasti a v neposlední řadě též subjektivním hodnocením 

klienta.  

Rozsah a výše pojistného plnění je dáno výší vzniklé škody, která se zásadně řídí 

obchodní hodnotou zboží, maximálně však ve výši sjednané pojistné částky. Do pojistné 

částky lze zahrnout též náklady na dopravu, celní a jiné výlohy spojené s přepravou a nebo 

očekávaný zisk kupujícího. 

Pojištění dopravních prostředků, zejména námořních lodí a letadel, je s ohledem na 

možný rozsah důsledků realizace rizik vykonávané jen pojišťovnami s náležitým odborným 

zázemím. 

 

Cílem této kapitoly bylo postupné představení možných druhů pojištění v oblasti 

dopravy. Na tato pojištění pak navážu v pozdějším výkladu, abych v rámci nich mohla 

poukázat na možné pojistné podvody v dopravě. 
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2. Pojistný podvod z hlediska trestně právního 

 

Po nezbytném teoretickém úvodu z oblasti pojišťovnictví se dostávám k pojistnému 

podvodu jako takovému. V úvodu této kapitoly bych nastínila, jak se historicky v České 

republice vyvíjela právní úprava pojistného podvodu až do roku 1998, kdy nabyla účinnosti 

novela trestního zákona, díky které se z pojistného podvodu stal samostatný trestný čin. Dále 

bych chtěla upozornit na nejvíce kritizovaná místa a legislativní nepřesnosti této právní 

úpravy a v závěru bych srovnala českou právní úpravu pojistného podvodu s právní úpravou 

našich nejbližších sousedů. 

 

2.1. Historický vývoj právní úpravy pojistného podvodu v ČR 

 

Pojistné podvody jsou staré jako pojišťovnictví samo. Od počátků tohoto oboru v 17. 

století se vždy našly skupiny lidí, kteří se na pojištění snažili vydělat podvodným způsobem. 

V ČSR po druhé světové válce, kdy u nás existovalo monopolní postavení jedné 

celostátní pojišťovny, posléze od roku 1969 dvou národních pojišťoven, byl uzákoněn značně 

přísný trestní postih pojišťovacího podvodu a tato praxe trvala prakticky až do novely 

trestního zákona z roku 1990. 

Na pojišťovací podvody bylo aplikováno v plném rozsahu tehdejší ustanovení § 132 

trestního zákona o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a za pojišťovací podvody 

byly ukládány nepodmínění tresty až v dvojnásobné délce v porovnáním s „normálním“ 

podvodem.18 To znamenalo, že při způsobení značné škody, jejíž hranice činila tehdy 20 tisíc 

                                                 
 
18 Ony „normální“ podvody, upraveny v § 250 tr. zákona, byly trestné činy téhož podvodného charakteru s tím 

rozdílem, že byly páchány ke škodě na majetku v osobním resp. soukromém vlastnictví. I v rozdílnosti trestních 
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korun, byl ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání nejméně čtyři roky. 

Dvacetitisícová hranice pro škodu značné velikosti byla stanovena již v roce 1958 a platila po 

dobu delší než 30 let, i když se ceny vlivem inflace samozřejmě zvyšovaly. 

To, jaké byly podstatné rozdíly v postihování pojistných podvodů po roce 1990, kdy 

byla přijata novela trestního zákona, ilustrují následující judikáty: 

- v Praze byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody na 20 měsíců 

s odkladem na tři roky pachatel, který si objednal fingované vloupání do 

restaurace a obdržel zálohu na pojistné plnění ve výši 90 tisíc korun,  

- jiný pachatel byl odsouzen podmíněně na dva roky s odkladem na čtyři roky za 

to, že fingoval vloupání do svého bytu a uplatnil nárok na plnění ve výši 268 tisíc 

korun, přičemž jemu vyplacená záloha na toto plnění činila 75 tisíc korun. 

 

Velmi časté však byly i případy, kdy soud rozhodl, že trestní řízení se podmínečně 

zastavuje podle § 307 trestního řádu a současně se pachateli stanovuje zkušební doba. Tak se 

rozhodl např. soud v Praze u pachatele, který se pokusil od pojišťovny vylákat 32 tisíce 

korun. Pouze v jednom případě ze sedmi sledovaných byla uložena pokuta ve výši 10 tisíc 

korun. 

Tyto rozsudky rozhodně neodpovídaly trestní praxi v zemích Evropské unie, kde je 

pojišťovací podvod předmětem velmi přísného trestního postihu. Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že právní úprava pojistného podvodu v letech 1990 až 1997 byla nedostatečná 

hlavně v tom směru, že v tomto období bylo možné  postihnout pojistný podvod podle § 250 

až tehdy, jestliže touto trestnou činností byla způsobena škoda. Pojistitelé tedy volali po 

nápravě tohoto stavu a vytouženého úspěchu dosáhli v podobě přijetí v pořadí již dvacáté 

novely trestního zákona č.235/1997 Sb., jež nabyla účinnosti od 1. ledna 1998.19 

Tato novela byla specifická hlavně tím, že na rozdíl od většiny předcházejících 

novelizací, které zužovaly okruh trestných činů, což bylo v souladu s trendem dekriminalizace 

jednání dříve trestných a posílení podpůrného charakteru trestního práva, v této novele došlo 

k poměrně značnému rozšíření trestní represe. Převládají zde změny znamenající rozšíření 

trestnosti v oblasti hospodářských a majetkových trestných činů. Bylo vytvořeno 12 nových 

                                                                                                                                                         
 
sazeb pro stejné trestné činy podle toho, zda pachatel způsobil škodu na socialistickém nebo na osobním 

majetku, je možno názorně vidět nesmyslnost právní úpravy postihu podvodného jednání. 
19 ŠKORPIL, M. Pojišťovací podvody v ČR z pohledu dřívější a dnešní právní úpravy. Právní rádce, 2002, č. 

10. s. 12. 
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skutkových podstat a doplněno šest dalších ustanovení. Pouze tři dosavadní skutkové podstaty 

byly ze zákona vypuštěny. Jedna z nově definovaných skutkových podstat je i skutková 

podstata pojistného podvodu v ustanovení § 250a. 

Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu je důvodem vytvoření trestného činu 

pojistného podvodu skutečnost, že především pojištění majetku je v poslední době zneužíváno 

k protiprávnímu získání pojistného plnění. Mnohdy bylo složité jednání, teprve směřující 

k podvodnému obohacení, postihnout jako vývojová stádia (příprava, pokus) trestného činu 

podvodu podle § 250 tr. zákona, což po přijetí novely bylo v podstatě vyřešeno novou 

speciální úpravou, reagující na typické jednání pachatelů těchto trestných činů.20 

 

2.2. Současná právní úprava 

 

Pro pojistný podvod nyní platí následující ustanovení § 250a: 

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

smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo 

propadnutím věci. 

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

pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. 

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

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavce 1 nebo 2 na cizím majetku škodu nikoliv 

malou.  

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

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

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

následek. 

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

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.“ 

                                                 
 
20 Bezprostředně po přijetí této novely, tj. do 31. prosince 1998, bylo trestní řízení na státních zastupitelstvích 

vedeno proti 64 osobám, státní zástupce podali žaloby celkem na 30 osob a osm z nich bylo pravomocně 

odsouzeno již do konce tohoto roku. Takový výsledek neočekával nikdo, ani reprezentanti justice, ani samotní  

pojistitelé. 
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Trestný čin pojistného podvodu je systematicky zařazen v hlavě deváté trestního zákona. 

Skupinovým objektem trestných činů zařazených do této hlavy jsou majetkové zájmy. 

Individuálním objektem tohoto konkrétního trestného činu je pak, stejně jako je tomu 

v případě trestného činu podvodu podle ustanovení § 250 tr. zákona, ochrana majetku před 

taxativně vymezenými způsoby jednání, konkrétně se v tomto případě jedná o ochranu 

řádného sjednávání smluv a poskytování plnění z nich. Sekundárním objektem jsou zde 

hospodářské zájmy. 

 

Objektivní stránka pojistného podvodu záleží v tom, že 

1. pachatel při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z 

takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné 

údaje zamlčí, nebo 

2. pachatel úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo stav vyvolaný pojistnou 

událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. 

 

Subjektem neboli pachatelem pojistného podvodu může být kterýkoli z účastníků 

pojistné smlouvy. V praxi jím zpravidla bude pojistník, resp. osoba, která s budoucím 

pojistitelem sjednává pojistnou smlouvu a které je přímo uložena § 793 odst. 1 ObčZ 

povinnost odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se 

pojištění. Pachatelem však může být i ten, na jehož majetek, život nebo zdraví anebo 

odpovědnost za škody se má pojištění vztahovat, tedy pojištěný. Pojištěný, který může být 

shodný s osobou pojistníka, bude nejčastěji pachatelem při uplatnění nároku na plnění 

z pojistné smlouvy. 

Pokud jde o pojistitele, přichází v úvahu trestní odpovědnost některé z fyzických osob 

v podstatě pouze při sjednávání pojistné smlouvy, kdy může uvádět některé nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje ze všeobecných pojistných podmínek, které jsou součástí pojistné 

smlouvy. Pokud by se trestného činu pojistného podvodu dopustila pojišťovna jako pojistitel, 

trestní odpovědnost by nesla ta fyzická osoba, která za pojistitele konkrétním způsobem 

jednala.21  

Pachatelem může být i fyzická osoba vykonávající zprostředkovatelskou činnost 

v pojišťovnictví, tj. pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř. 

                                                 
 
21 ŠÁMAL, P. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 472. 
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Z hlediska subjektivní stránky je pojistný podvod úmyslným trestným činem.  

Pojistný podvod je konstruován jako abstraktní ohrožovací delikt a obsahuje celkem dvě 

základní skutkové podstaty, první v odst. 1, druhou v odst. 2. Ustanovení konstruuje zvláštní 

případ podvodu v oblasti pojišťovnictví tak, že umožňuje postih přípravy podvodu, tedy 

jednání, které bylo dříve mnohdy nepostižitelné, neboť naplnění skutkové podstaty trestného 

činu podvodu dle § 250 tr. zák. vyžadovalo způsobení majetkové újmy. 

Pachatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že k trestní odpovědnosti za tento trestný 

čin není třeba vznik škody a to jak majetkové, tak případně nemajetkové povahy, ani 

obohacení pachatele či jiné osoby. Proto ani úmysl pachatele nemusí k takové škodě či 

obohacení směřovat, i když tomu zpravidla v praxi tak bude. 

Co se týče první základní skutkové podstaty tohoto trestného činu (§ 250a odst.1), 

zastavila bych se u vysvětlení některých stěžejních pojmů tohoto odstavce. 

Za sjednávání pojistné smlouvy tedy můžeme považovat jak postup při uzavírání 

pojistné smlouvy, tak i postup při její změně, neboť i projednávání takové změny pojistné 

smlouvy má zpravidla podstatný vliv na placení pojistného a na rozsah plnění ze strany 

pojistitele, nastane-li pojistná událost.22 

Nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje jsou takové, které vůbec neodpovídají 

skutečnému stavu, nebo které mylně nebo neúplně referují o skutečném stavu a nepodávají 

proto pravdivý obraz o okolnostech důležitých pro uzavření pojistné smlouvy. Údaje se 

mohou týkat stáří, stavu a ceny věcí u pojištění majetku, u pojištění osob může jít o údaje 

týkající se věku či zdravotního stavu apod. Tyto údaje jsou přitom rozhodující pro určení 

rozsahu a charakteru pojistného rizika.23 

Podstatné údaje zamlčí ten, kdo neuvede při sjednávání pojistné smlouvy jakékoli 

údaje, které jsou rozhodující nebo zásadní pro její uzavření, tedy takové údaje, které by vedly, 

pokud by byly druhé straně známy, k tomu, že by pojistná smlouva vůbec nebyla uzavřena 

nebo byla uzavřena, ale za podstatně méně výhodnějších podmínek pro tu stranu, která tyto 

údaje zamlčela nebo v jejíž prospěch byly zamlčeny.24 

                                                 
 
22 ŠÁMAL, P. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 471.  
23 BERKA, J. Podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod v českém trestním právu. Právní rádce, 2002, č. 6. s. 

9. 
24 ŠÁMAL, P. -  PÚRY, F. – RIZMAN, S. Trestní zákon: komentář. II. díl. 6. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004. s. 1489. 
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Ze zákonných znaků trestného činu pojistného podvodu podle § 250a odst. 1 tr. zákona 

vyplývá, že se vztahuje jen na případy smluvního pojištění a to jak dobrovolného tak i 

povinného. Nedopadá tedy na podvodná jednání učiněná v souvislosti se zákonným 

pojištěním. Pokud se však pachatel takového podvodného jednání ve vztahu k zákonnému 

pojištění dopustí, jeho jednání je postižitelné podle obecného ustanovení trestného činu 

podvodu v § 250 tr. zákona, pokud jím byla způsobena škoda a pachatel či jiná osoba se 

obohatili.  

 

 

I v § 250a odst. 2 se vyskytuje několik důležitých pojmů, které je třeba objasnit. 

Pojmem úmyslného vyvolání pojistné události literatura zpravidla rozumí jednání 

pachatele, který úmyslně způsobí konkrétní okolnost, z níž vzniká pojistiteli povinnost 

poskytnout pojistné plnění. 

Udržováním stavu vyvolaného pojistnou událostí se rozumí jednání pachatele, kterým 

pojistnou událost, jež nastala bez jeho přičinění nebo jeho nedbalostním jednáním, resp. 

důsledky této pojistné události, prodlužuje nebo rozvíjí. Udržování takového stavu se musí 

pachatel dopustit v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.25 

Trestný čin podle § 250a odst. 2 tr. zákona může být pachatelem spáchán v obou 

formách jednání, kdy pachatel nejprve úmyslně vyvolá pojistnou událost a poté v úmyslu ještě 

zvýšit vzniklou škodu udržuje stav vyvolaný pojistnou událostí. Tento trestný čin je dokonán 

již vyvoláním pojistné události nebo udržováním stavu vyvolaného  pojistnou událostí, i když 

nedošlo ke škodě na majetku pojistitele, např. pokud pojistné plnění nebylo v důsledku 

odhalení trestného činu vyplaceno. I zde je, jako v předchozím případě, následkem vzdálené, 

budoucí ohrožení objektu trestného činu, tedy majetku. 

Pachatelem je v tomto případě zpravidla pojištěný, ale může to být i pojistník nebo 

osoba zcela jiná, která vyvolá úmyslně pojistnou událost nebo úmyslně udržuje stav jí 

vyvolaný, ať už v dohodě s pojištěným či bez takové dohody, kdy v tomto případě může být 

motivem např. snaha poškodit pojistitele (pojišťovnu). 

                                                 
 
25 ŠÁMAL, P. -  PÚRY, F. – RIZMAN, S. Trestní zákon: komentář. II. díl. 6. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004. s. 1491. 
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Co se týče skutkové postaty pojistného podvodu podle § 250a odst. 2 tr. zákona, tak ta 

zahrnuje, na rozdíl od předchozí skutkové podstaty, pojistné události bez ohledu na to, zda jde 

o pojištění smluvní či zákonné. 

 

Jak již bylo řečeno, znakem základních skutkových podstat není vyvolání poruchy ani 

bezprostřední ohrožení chráněného zájmu. Na poruchové následky však pamatuje zákon 

v kvalifikovaných skutkových podstatách v § 250 a odst. 3 až 5 tr. zákona jako na okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby. 

V odstavcích 3, 4 a 5 se setkáváme s pojmy jako je škoda nikoli malá, škoda značná a 

škoda velkého rozsahu. Jak nám objasňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v § 89 odst. 

11, je škodou nikoli malou míněna škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, škodou 

značnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se 

rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.                                    

Ve vztahu k okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby jako znakům 

kvalifikovaných skutkových podstat postačí zavinění z nedbalosti, s výjimkou znaku „jako 

člen organizované skupiny26“, kde se požaduje zavinění úmyslné.  

O trestný čin pojistného podvodu podle ustanovení § 250a odst. 5 tr. zákona byla 

zákonem č. 253/1997 Sb. rozšířena skutková podstata § 167 odst. 1 tr. zákona, nepřekažení 

trestného činu. Znamená to, že trestem odnětí svobody až na tři léta může být potrestán ten, 

kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin pojistného 

podvodu podle § 250a odst. 5 tr. zákona a spáchání nebo dokončení tohoto trestného činu 

nepřekazí. 

                                                                                                                                                 

2.3. Nedostatky a legislativní nepřesnosti právní úpravy pojistného 

podvodu 

 

I přesto, že začlenění pojistného podvodu jako samostatného trestného činu do našeho 

trestního zákona je hodnoceno zásadně pozitivně, objevuje se z řad odborné veřejnosti kritika 

na určité nedostatky této právní úpravy. 

                                                 
 
26 Organizovanou skupinou se rozumí sdružení více osob, tj. nejméně tří osob, v němž je provedena určitá dělba 

úkolů mezi jednotlivé členy a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje plánovitostí a koordinovaností. 
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Nejdříve bych se chtěla zmínit o rozsahu nových speciálních skutkových podstat 

podvodu. Je zajímavé, že v důvodové zprávě k zákonu č. 235/1997 Sb. se podrobně 

odůvodňuje potřeba vytvoření nových skutkových podstat pojistného a úvěrového podvodu. 

Chybí však zmínka, proč nebyly vytvořeny i další skutkové podstaty, například trestného činu 

směnečného a šekového, počítačového podvodu a některých dalších. Vzhledem k tomu se 

řada odborníků domnívá, že i tato změna trestního zákona byla přijata v podstatě nahodile a 

nekoncepčně a pod tlakem momentálních potřeb a vlivů. Jistě je pravdivý názor, že potřeba 

vytvoření speciálních skutkových podstat pojistného a úvěrového podvodu vyšla z praxe, ale 

praxe stejně intenzivně volala mj. i po vytvoření skutkové podstaty směnečného podvodu, pro 

který by byli trestní zejména podnikatelé, kteří vystavují či uvalují směnky a zavazují se ke 

směnečnému plnění, i když vědí, že v době splatnosti směnky nebudou mít potřebné 

prostředky k jejímu zaplacení. Proč tedy bylo vytvoření této i dalších skutkových podstat 

ponecháno na rekodifikaci trestního zákona, zatímco skutkové podstaty pojistného a 

úvěrového podvodu byly vytvořeny urychlenou novelizací, nebylo dosud zdůvodněno. 

Kritice se nevyhnula ani právní úprava obsažena hned v prvním odstavci § 250a. Už při 

vykládání pojmu „sjednávání pojistné smlouvy“ se názory mnoha autorů rozdělují. Většina z 

nich uvádí, že za sjednávání pojistné smlouvy se považuje jak postup při uzavírání pojistné 

smlouvy, tak i postup při její změně.27 Najdou se však i tací, kteří zastávají názor, že pojem 

„sjednávání“ nelze vykládat tak extenzivně, že by se měl vztahovat i na jednání o změnách již 

uzavřených pojistných smluv. Svůj argument staví na tom, že pojem sjednávání není 

občanským zákoníkem vyložen a jeho používání je nejednotné, ale zpravidla se sjednáváním 

rozumí postup do okamžiku uzavření smlouvy. Tvrdí, že pokud vůle zákonodárce směřovala 

k takovému pojetí, potom měl být zřejmě tento záměr vyjádřen preciznější formulací skutkové 

podstaty.  

Při hlubším zamyšlení musím uznat, že i tento argument je v určitém směru pravdivý. 

Avšak osobně bych se přikláněla k názoru, že by pojem „sjednávání pojistné smlouvy“ měl 

zahrnovat jak postup při uzavírání tak i postup při změně smlouvy. Vždyť i jakákoliv změna 

má vliv na placení pojistného a nebo na rozsah pojistného plnění poskytovaného pojišťovnou 

a i v případě změny má pojistník povinnost odpovídat pravdivě a úplně na všechny písemné 

dotazy pojistitele.   

                                                 
 
27 ŠÁMAL, P. -  PÚRY, F. – RIZMAN, S. Trestní zákon: komentář. II. díl. 6. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004. s. 1488. 
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Jak již bylo řečeno výše, ustanovení § 250a odst. 1 zjevně nedopadá na zákonné 

pojištění. Vyplývá to z toho, že tento paragraf výslovně odkazuje na „uplatňování nároku na 

plnění z takové (tedy pojistné) smlouvy“ a jak již bylo zmíněno, v rámci zákonného pojištění 

se žádná smlouva nesjednává. I toto je považováno za legislativní nedůslednost neboť i 

v tomto případě se jedná o škodlivá protispolečenská jednání náležící k těm velmi častým. 

Nebyl proto žádný důvod zákonné pojištění z trestně právní ochrany vyjmout. 

V odstavci druhém § 250a je dále kritizována definice „úmyslného vyvolání pojistné 

události“. Tím se zpravidla rozumí jednání pachatele, který úmyslně způsobí konkrétní 

okolnost, z níž vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Tady můžeme objevit 

další legislativní nepřesnost a protimluv, neboť pojmově je vyloučeno úmyslně vyvolat 

pojistnou událost, když pojmovým znakem pojistné události je nahodilost. Zákonodárce tak 

nepřesně vyjádřil stav, kdy pachatel úmyslně způsobí okolnost, která by jinak zakládala 

pojistnou událost. 

I definice „udržování stavu vyvolaného pojistnou událostí“ není příliš vhodná. Rozumí 

se tím jednání pachatele, který rozvíjí či udržuje stav, který zakládá pojistnou událost. 

Pojistná událost ale sama žádný stav nevyvolává. Zákonodárce zřejmě nepřesně vyjádřil 

situaci, kdy pachatel působí na okolnosti a udržuje okolnosti, které zakládají pojistnou 

událost. 

Poslední dvě uvedené legislativní nepřesnosti bych však osobně nepovažovala za hrubé 

nedostatky právní úpravy. Argumenty, které upozorňují na nepřesnost těchto definic, jsou 

bezesporu opodstatněné, ale podle mého názoru se jedná pouze o slovíčkaření a o drobné 

nepřesnosti ze strany zákonodárce. 

 Za jeden z nejdůležitějších nedostatků právní úpravy je však považován fakt, že 

základní skutkové podstaty pojistného podvodu nevyžadují způsobení škody nebo alespoň 

úmysl škodu způsobit. Umožňuje se tím trestní postih i takových jednání, která postrádají 

potřebný typový stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. V takových případech bude trestní 

odpovědnost zvažována z hlediska, zda v konkrétním případě jde o jednání nebezpečné pro 

společnost v míře požadovaném pro trestní postih, což ovšem z hlediska právní jistoty nemusí 

být žádoucí. Většina odborníků zastává názor, že by skutková podstata pojistného podvodu 

měla být vázána na způsobení následku nebo alespoň na úmysl pachatele takovýto následek 

způsobit a trestným by bylo, kdyby pachatel tímto jednáním způsobil alespoň malou škodu, 

s níž je však v současnosti spojeno až naplnění kvalifikované skutkové podstaty. 

Z této právní úpravy tedy vyplývá, že trestně postižitelní jsou i tací, kteří například 

uvedou ve smlouvě špatné údaje, aniž by si toho byli vědomi a chtěli tím pojišťovnu nějakým 
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způsobem oklamat. To se mi zdá zcela nesmyslné a nespravedlivé. Na druhou stranu však 

musím připustit, že z pohledu orgánů činných v trestním řízení je výhodou této úpravy právě 

to, že nemusejí prokazovat, že druhá strana jednala v omylu, resp. že pachatel o tomto omylu 

věděl. 

Další kritika, se kterou jsem se v souvislosti s touto právní úpravou setkala, se týká toho, 

že česká úprava pojistného podvodu neobsahuje pravidlo o zániku trestní odpovědnosti, jako 

je tomu u přípravy v ustanovení § 7 odst. 3 tr. zákona. Autoři této kritiky tvrdí, že je to 

nanejvýše žádoucí a že v daném případě je potřeba dát přednost hospodářským zájmům - 

zájmu na řádném chodu pojišťování - před potrestáním pachatele. 

Toto bod je z mého pohledu velmi sporný a sama s určitostí nemohu říct, s ohledem na 

mé dosavadní zkušenosti, která varianta je lepší. Možná, že bych se spíše přiklonila ke 

stávající právní úpravě, protože si myslím, že má ve své podstatě preventivní účinek. 

V literatuře je dále zákonodárci vytýkáno, že původně nezahrnul ustanovení § 250a odst. 

5 do katalogu trestných činů v ustanovení § 62 odst. 1, u nichž může dojít k podmíněnému 

propuštění až po výkonu dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody. I když typový stupeň 

nebezpečnosti u tohoto trestného činu je přitom stejný jako u trestného činu podvodu podle 

ustanovení § 250 odst. 4 tr. zákona, pachatel těchto činů mohl být podmíněně propuštěn již po 

odpykání poloviny trestu. Tuto anomálii však vyřešila novela trestního zákona, která vstoupila 

v platnosti 1. 1. 2002 a od této chvíle  bude tedy možné propuštění až po dvou třetinách trestu.  

Zde lze ale poukázat na nespravedlnost této úpravy. S ohledem na to, že ustanovení o 

pojistném podvodu je účinné od 1. 1. 1998, není vyloučeno, že někteří pachatelé těchto 

deliktů již podmíněně propuštění byli, nebo na podmíněné propuštění čekají. Přechodná 

ustanovení měla stanovit, že toto zpřísnění se nemělo vztahovat na pachatele odsouzené pro 

tyto trestné činy, kteří si ke dni 1. 1. 2002 odpykali nejméně polovinu uloženého trestu. 

Pokud je naše právní úprava porovnávána se zahraničními úpravami, je jí vytýkána 

hlavně nepropracovanost. Za zmínku stojí také to, že zahraniční úpravy tvoří integrální 

součást úpravy řady podvodných jednání a dotváří ji. Český zákonodárce zvolil ale cestu 

nesystémových kodifikací skutkových podstat ad hoc. Vytýkána je tedy právě skutečnost, že 

tato úprava zřejmě nebyla provedena po náležité hluboké analýze problému, v kontextu se 

stávající úpravou. 

 

2.4. Právní úprava pojistného podvodu v zahraničí 
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Úprava skutkové podstaty pojistného podvodu v českém trestním právu vychází jednak 

z potřeb praxe, ale také odpovídá zahraničním trendům, neboť v té či oné podobě je tato 

skutková podstata součástí trestních kodexů řady vyspělých evropských zemí již řadu let. 

Nejdříve bych se zmínila o právní úpravě slovenské. I když je znění § 223 dosti podobné 

našemu, najdeme zde jeden zásadní rozdíl a to, že se v základní skutkové podstatě vyžaduje 

způsobení „malé škody“. V slovenském trestním zákoně můžeme dále kromě úvěrového 

podvodu nalézt i další trestné činy jako jsou trestné činy kapitálového a subvenčního 

podvodu. 

Konstrukce pojistného podvodu, kterou použil český zákonodárce, není známa např. 

německému ani rakouskému trestnímu zákonu. Německý trestní zákon v ustanovení § 265 

definuje zneužití pojištění (Versicherungsmissbrauch) jako poškození, zničení, omezení 

v použitelnosti, odklizení, přenechání věci pojištěné proti zániku,  poškození, újmě, ztrátě 

nebo krádeži, a to v úmyslu opatřit sobě nebo jinému plnění z pojistné smlouvy.  

Rakouský trestní zákon v ustanovení § 151 definuje zneužití pojištění šířeji než je tomu 

v německém kodexu a o zneužití hovoří tehdy, jestliže pachatel v úmyslu opatřit sobě nebo 

jinému pojistné plnění zničí, poškodí nebo odklidí věc pojištěnou proti zničení, poškození, 

ztrátě nebo krádeži, nebo sobě či jinému ublíží na těle nebo poškodí zdraví nebo si nechá 

ublížit či uškodit. 

Rakouský trestní zákon použil rovněž kazuistické úpravy jako kodex německý, stejně 

jako on požaduje úmysl opatřit sobě či jinému pojistné plnění. Oproti německému kodexu 

obsahuje také možnost účinné lítosti, když u ustanovení § 151 odst. 3 stanoví, že není trestný 

ten, kdo dříve než obdržel pojistné plnění a dříve než se úřady dozvěděly o jeho zavinění 

dobrovolně od dalšího uskutečňování upustil.28  

Německá  a rakouská právní úprava je dávána té české za vzor také proto, že obsahuje 

kromě pojistného podvodu i další trestné činy, jako např. trestný čin vylákání výkonů, 

kapitálově investiční podvod, jde však i o tzv. podvody směnečné nebo šekové. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
28 BERKA, J. Podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod v českém trestním právu. Právní rádce, 2002, č. 6. s. 10. 
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3. Příčiny a důsledky pojistných podvodů v dopravě 

 

V předchozí části jsem se snažila objasnit obecně problematiku pojistného podvodu 

z pohledu trestně právního.V této kapitole bych se již konkrétně zaměřila na příčiny páchání 

pojistných podvodů a důsledky, které takovéto podvodné jednání způsobuje. 

Než se však začnu zabývat výčtem jednotlivých možných příčin páchání pojistných 

podvodů, chtěla bych se zmínit o pachatelích těchto trestných činů. Považuji za důležité 

věnovat problematice pachatelů pojistných podvodů samostatnou subkapitolu, protože bez 

těchto osob by pojistné podvody nikdy nebyly a tím pádem by byla bezpředmětná i tato práce. 

Problematiku pachatelů pojistných podvodů jsem záměrně uvedla jako součást této kapitoly, 

protože se jedná svým způsobem o vymezení příčin z hlediska osoby pachatele, resp. jeho 

postavení a motivace. Protože se v oblasti dopravy uskutečňují nejčastěji pojistné podvody 

v rámci havarijního pojištění a v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla, zaměřím se na pachatele pojistných podvodů 

uskutečňovaných v rámci těchto druhů pojištění.  

 

3.1.  Pachatelé pojistných podvodů v dopravě 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v kapitole 2.2, pachatelem pojistného podvodu může být  

kterýkoli z účastníků pojistné smlouvy. Na základě toho můžeme v podstatě rozlišit dvě 

základní skupiny pachatelů.  
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Pokud je pachatelem pojištěný resp. pojistník, hovoříme o tzv. vnějším pachateli. Tito 

pachatelé uvádějí v omyl nebo využívají omylu ve faktu činnosti či události pojišťovnu při 

sjednávání pojistné smlouvy, nebo při uplatňování nároku na pojistné plnění vyplývající z této 

smlouvy.29 

Jestliže u trestného činu podvodu spočívá úspěch podvodného jednání v intelektuálních 

schopnostech pachatele, ve schopnosti navazovat kontakty, jeho znalostech a výřečnosti, 

schopnosti improvizovat a přizpůsobit se situaci, nedá se tato charakteristika obecně převzít 

pro pachatele pojistných podvodů uskutečňovaných v rámci havarijního pojištění resp. 

povinného ručení. 

Obecně lze říci, že pachatel trestného činu pojistného podvodu, jehož předmětem útoku 

je havarijní pojištění motorových vozidel a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou  provozem motorového vozidla, nemusí mít žádné výrazné intelektové nebo jiné 

schopnosti. Pachatelem tady může být v podstatě každý, kdo má způsobilost k právním 

úkonům a je oprávněný uzavřít pojistnou smlouvu. Spáchání pojistných podvodů v rámci 

havarijního pojištění předpokládá, že pachatel musí vlastnit nebo mít v nájmu určitou věc 

(v našem případě automobil), který je předmětem pojištění.  

Vytvořit typického představitele podvodného jednání směřujícího proti havarijnímu 

pojištění motorových vozidel je téměř nemožné. Nicméně ze zkušeností specialistů, kteří 

v této oblasti řadu let působí, je možné odvodit zhruba tři základní skupiny.  

Běžný pachatel tohoto pojistného podvodu patří do velmi široké skupiny „průměrných“ 

občanů dodržujících zákony s čistým trestním rejstříkem. Tito lidé ale v případě pojistné 

události mohou podlehnout pokušení, například v dočasné finanční tísni, a pokusí se navýšit 

malou škodu na automobilu nebo nahlásit škodu falešnou. Riziko jejich detekce je poměrně 

malé a oni mají pocit, že velké pojišťovně nezpůsobí nijak rozsáhlou škodu.  

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří již měli zkušenosti s kriminální činností, většinou 

v oblasti nenásilných trestních činů a jsou zkušení v páchání drobné trestné činnosti nebo si 

takto vylepšují své příjmy. Většinou v této činnosti pokračují až do jejich odhalení.  

Skupinou poslední a nejvíce nebezpečnou pro pojišťovny jsou organizované kriminální 

skupiny. Pro tyto skupiny  je patrná určitá soustavnost v páchání trestné činnosti, která je více 

či méně i její hlavní činností, aniž by ovšem byla hlavním zdrojem obživy. U organizované 

kriminální skupiny je již zpravidla patrná vyšší forma organizovanosti, uvnitř skupiny existuje 

hierarchie řízení, hierarchická struktura skupiny s určitou dělbou činností a úkolů, projevuje 

                                                 
 
29 CHMELÍK, J. – PORADA, V. – PRŠAL, V. Pojistné podvody. Praha: Policie ČR, 2000. s. 15. 
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se i určitá oddělenost jednotlivých článků skupiny a utajovanost před nižšími organizačními 

články. Skupina organizované kriminality se soustřeďuje na určitý vyhraněný druh trestné 

činnosti. Je patrná určitá plánovitost činností i typování objektu napadení.30 Tyto skupiny 

připravují komplexní a velmi nákladné pojistné podvody.  

V souvislosti s organizovanou kriminální skupinou se často objevuje i pojem „bílý kůň“. 

Těmito „bílými koňmi“ jsou lidé, většinou bez výjimečných intelektových schopností, kteří se 

nechají za malou finanční odměnu (která představuje asi 1 -5% ceny vozidla) zlákat právě 

těmito organizovanými skupinami, aby si na svoji osobu vzali na leasing vozidlo, které poté 

oni sami, nebo další osoby vyvezou mimo území České republiky, kde je prodají a nahlásí 

policii v zahraničí nebo v České republice jeho údajné odcizení (problematiku konkrétních 

způsobů páchání pojistných podvodů se budu detailněji zabývat v kapitole 4). 

 

Dříve, než jsem začala psát tuto kapitolu, jsem si udělala menší průzkum mezi lidmi ve 

svém blízkém okolí (viz. příloha č. 1).  Ptala jsem se jich na otázku, zda-li už někdy spáchali 

fingovanou dopravní nehodu nebo pokud se už takováto nehoda stala, zda schválně navýšili 

škodu na svém vozidle, aby získali od pojišťovny vyšší pojistné plnění. Odpovědi byly 

opravdu zajímavé a někdy překvapivé. Výsledky bych chtěla demonstrovat na následujícím 

grafu č. 1. 

 

Graf č. 1: Zinscenovali jste již někdy fingovanou dopravní nehodu, případně 

navýšili jste záměrně škodu na Vašem vozidle? 

                                                 
 
30 CHMELÍK, J. – HÁJEK, P. – NEČAS, S. Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. s. 61. 
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Výsledky svého průzkumu jsem porovnala s výsledky nezávislého průzkumu Frank 

Research, který byl v roce 2002 objednán Asociací britských pojišťoven.31 V rámci tohoto 

průzkumu bylo osloveno 2000 dospělých lidí ve Velké Británii a bylo zjišťováno jejich 

stanovisko k podvodným pojistným událostem. 

Tento průzkum odhalil, že: 

- 7% lidí doznalo, že udělali podvodnou pojistnou událost a 

- 48% z nich nevyloučilo, že by v budoucnu mohli podvodnou událost udělat. 

 

Pokud srovnám tyto závěry se závěry mými je zřejmé, že výsledky se příliš neliší. Pouze 

skupina osob, která nevylučuje spáchání pojistného podvodu v budoucnu, je v rámci tohoto 

průzkumu procentuelně vyšší. Snažila jsem se tedy zjistit, co způsobilo tento rozdíl a 

vysvětlení je vcelku jasné.  

Průzkumu Frank Research se účastnili lidé různého pohlaví, různého vzdělání a různého 

věku. Jak už bylo uvedeno výše, svůj průzkum jsem prováděla pouze mezi několika lidmi 

z mého blízkého okolí, což jsou většinou lidé s minimálně středoškolským vzděláním. Na 

                                                 
 
31 Průběh a výsledky tohoto výzkumu jsou dostupné na internetových stránkách Asociace britských pojišťoven 

na <http://www.abi.org.uk/Display/File/Child/458/Facts_on_Fraud_1.pdf>, případně v Pojistném obzoru č. 12, 

z roku 2004 na straně 10. 
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základě toho musím přiznat, že mohou být výsledky mého průzkumu v tomto směru mírně 

zkreslené a méně objektivní v porovnání s Frank Research.  

Tímto se dostávám k důvodu, proč jsem v souvislosti s problematikou pachatelů 

pojistných podvodů zmínila svůj průzkum. Chtěla jsem si totiž sama vytvořit profil typického 

představitele pojistného podvodu v dopravě. Z 8% lidí, kteří mi na mou otázku odpověděli, že 

již spáchali pojistný podvod, se jednalo: 

- ve všech případech o muže, 

- všichni byli bez středoškolského vzdělání,  

- byli ve věku 26 – 35 let a  

- většina z nich bydlela ve větších městech. 

 

Chtěla bych se teď vrátit na začátek této kapitoly, kde jsem se zmínila o tom, že existují 

dvě základní skupiny pachatelů. Musím připomenout, že do této doby jsem mluvila pouze o 

tzv. pachatelích vnějších. V následujícím výkladu bych se chtěla blíže věnovat skupině druhé 

a tou jsou tzv. pachatelé vnitřní.  

Za pachatele vnitřního považujeme zaměstnance pojišťovny, který má obvykle za 

spolupachatele pojištěného nebo pojistníka. Pachatelé při uvádění v omyl nebo využívání 

omylu ve faktu činnosti či události využívají toho, že dobře znají činnost pojišťovny a při 

sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatňování nároku na pojistné plnění vyplývající z této 

smlouvy, daleko lépe využívají různých nedokonalostí daného pojistného produktu. 

Nedopouštějí se tedy podvodného jednání v pravém slova smyslu, ale jejich jednání se 

přibližuje jednání podobnému zpronevěře.32 

Pro ilustraci typického páchání pojistného podvodu vnitřním pachatelem-pracovníkem 

likvidace-bych uvedla jeden příklad z praxe. 

Podle policejního zápisu o malé dopravní nehodě mělo k poškození vozidla dojít 

v nočních hodinách, kdy majitel automobilu Audi A6 Avant nezvládl při odbočování do 

vedlejší ulice řízení a ve smyku narazil do zábradlí. Škoda byla likvidována jedním ze 

zkušených pracovníků pojišťovny a  v rámci celého procesu likvidace nevybočila od ostatních 

desítek a stovek běžně likvidovaných případů. Bylo doloženo poškození vozidla 

fotodokumentací, vypočtena vzniklá škoda rozpočtem a odesláno pojistné plnění ve výši přes 

půl milionu korun. 

                                                 
 
32 CHMELÍK, J. – PORADA, V. – PRŠAL, V. Pojistné podvody. Praha: Policie ČR, 2000. s. 15. 
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Při podrobnějším prostudování škodního spisu však zarazilo specialisty na problematiku 

pojistných podvodů několik okolností vztahujících se k předmětu pojištění i události jako 

takové. Vůz byl silně havarován v přední části a veškerá poškození byla dokumentována 

fotografiemi pořízenými v nějaké menší dílně. Mohlo by se zdát, že likvidátor neměl kolem 

sebe příliš místa, nebo se nakonec rozhodl šetřit a tak se mezi fotografiemi nenacházely 

takové, které by zabíraly zadní nepoškozenou část automobilu. 

I samotný popis průběhu havárie příliš nekorespondoval s prezentovaným poškozením 

vozidla. Poškození automobilu odpovídalo spíše běžnému střetu s jiným vozem, například při 

nárazu do před ním stojícího auta.  

Rozeběhlo se tedy důkladné vyšetřování celého případu, na základě kterého bylo 

zjištěno, že majitel poškozeného auta údajně podnikal v autoopravárenství, že na místě, kde 

mělo k dopravní nehodě dojít, nebylo zábradlí nijak viditelně poškozeno a jako zásadní bylo 

sdělení soudního znalce, který pojišťovně oznámil, že automobil nafocený ve škodním spise 

není vozidlo Audi A6, ale Audi 100, tedy předchozí typ. 

Ve svém vysvětlení likvidátor pojišťovny svým nadřízeným uvedl, že havarované 

vozidlo pečlivě prohlédl a nafotil. Při převíjení filmu fotoaparát nechtěně otevřela a film tak 

znehodnotil. Fotodokumentace, která se nachází ve škodním spisu není vlastně jeho, ale byla 

pořízena pojištěným, který ji likvidátorovi zaslal, aby mu ušetřil čas s další prohlídkou. Před 

orgány činnými v trestním řízení však uvedl další verze své výpovědi. 

Scénář příběhu byl už v tu dobu jasný. Byl zde dovezený nebo u nás havarovaný 

automobil, ke kterému se sháněl druhý vůz totožného typu a barvy, ale nepoškozený. Ten se 

měl po převedení na spolehlivého člověka pojistit. Následovalo by zajištění podkladů od 

policie k dopravní nehodě (pravděpodobně za úplatu) a pojistná událost se mohla nahlásit 

pojišťovně (a domluvenému likvidátorovi). Organizátorům pojistného podvodu se však 

nepodařilo sehnat vůz totožný, ale pouze podobný. Rozdíl mezi vozem Audi 100 a Audi A6 

nejsou výrazné a to především u přední části, která měla být focena. Horší věc byla se zadní 

částí automobilu, proto likvidátor musel fotodokumentaci provádět velice obezřetně, aby tento 

rozdíl nebyl patrný. 

Pojišťovna podala na tohoto likvidátora trestní oznámení, po němž následoval 

dobrovolný odchod pracovníka z pojišťovny, obvinění z trestného činu pojistného podvodu a 

soud. 

 

I když to pojišťovny nerady přiznávají, tyto případy nejsou zas až tak ojedinělé. Na 

druhou stranu se však musí uznat, že pokud je taková „škodná ve vlastních řadách“ odhalena, 
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nejen že musí tento zaměstnanec pojišťovnu okamžitě opustit, ale je odsouzen k poměrně 

přísným trestům odnětí svobody. Jako přitěžující okolnost, která však není v tr. zákoně v § 34 

výslovně uvedena, je považováno i to, že trestnou činnost páchal coby zaměstnanec 

pojišťovny. Tato okolnost nepochybně zvyšuje stupeň společenské nebezpečnosti tohoto činu 

ve smyslu § 3 odst. 4 tr. zákona, neboť osoba pachatele (tedy zaměstnanec pojišťovny) a 

okolnosti, za kterých byl čin spáchán jsou určujícími hledisky pro stanovení tohoto stupně 

společenské nebezpečnosti. Za účelovou je brána i jeho obhajoba, že nevěděl, netušil, 

nerozpoznal, neboť se jedná (v naprosté většině) o pracovníka dlouholetého, zkušeného a 

pojišťovna může jeho odbornost soudu doložit.  

 

Tímto bych zakončila charakteristiku vnějších a vnitřních pachatelů trestného činu 

pojistného podvodu v dopravě. Osobně si však myslím, že pro úplnost této kapitoly se musím 

ještě zmínit o osobách policistů. Ne však z pohledu ochránců zákona, kteří by měli tuto 

trestnou činnost odhalovat a vyšetřovat, ale naopak z pohledu pachatelů, neboť i oni se na této 

trestné činnosti bohužel občas také sami podílí. Podle toho, co se dočítám v literatuře, 

v novinách, co se dovídám z médií a od lidí ze svého okolí si myslím, že výskyt případů, ve 

kterých dominují policisté jako spolupachatelé je tak častý,  že si opravdu zaslouží patřit do 

samostatné skupiny pachatelů pojistných podvodů v dopravě.  

I z výše uvedeného příkladu z praxe vyplývá, že proto, aby mohl být pojistný podvod 

uskutečněn, bylo zapotřebí i policisty, který by zdokumentoval „neexistující“ dopravní 

nehodu. Uvedený příklad je typickým příkladem dlouho dopředu plánovaného a 

organizovaného pojistného podvodu, ve kterém má každý účastník svou roli. Úkolem 

policisty je v tomto případě zpracovat a zaevidovat záznam o dopravní nehodě. Jak již bylo 

řečeno, podvody páchané takovouto organizovanou skupinou jsou pro pojišťovny nejvíce 

nebezpečné.  

Kromě účasti na těchto organizovaných pojistných podvodech může také policista 

zneužít svého postavení coby veřejného činitele při individuálním páchání pojistného 

podvodu. Pro vysvětlení bych ve stručnosti uvedla jeden příklad. 

Při běžné noční kontrole zjistil policista, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje. 

Policista řidiči předložil k podpisu nějaký formulář s tím, že by mohl být použit jako doklad 

k uložení vysoké pokuty. Tak získal osobní údaje řidiče, kterému sdělil, že na platbě netrvá, 

ale v budoucnu bude požadovat protislužbu. Za čas řidiče kontaktoval, smluvil si s ním 

schůzku, na které ho přiměl k vyplnění tiskopisu pojišťovny o oznámení dopravní nehody 

s tím, že zlikviduje doklad o pokutě, který původně podepsal. Následně pak zpracoval a 
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zaevidoval záznam o dopravní nehodě, podle které měl mladý řidič být jejím pachatelem, 

majitelem poškozeného vozidla pak policista. Na základě předem vyplněného hlášení pojistné 

události pak získal policista plnění od  pojišťovny. 

Někdo by mohl namítnout, že tento příklad je typickým podvodem spáchaným vnějším 

pachatelem (protože policista zde vystupuje v roli pojištěného) a proto není důvodu 

k vytvoření další, třetí skupiny pachatelů. V určitém směru by měl pravdu, ale vzhledem k 

tomu, že je tady pachatelem veřejný činitel, je podle mého názoru takovýto podvod více 

společensky nebezpečný, než podvody páchané „obyčejnými“ pojistníky a proto si myslím, že 

by měli policisté tvořit zvláštní samostatnou skupinu pachatelů pojistných podvodů 

v dopravě. 

Na závěr bych jen chtěla dodat, že podle slov bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse 

je pojistný podvod na třetím místě nejčastějších přestupků, kterých se policisté dopouštějí.  

 

3.2. Příčiny pojistných podvodů  

 

Po charakteristice pachatelů pojistných podvodů v dopravě mohu konečně přejít ke 

klasifikaci a objasňování důvodů, proč jsou vlastně pojistné podvody těmito pachateli 

páchány. Podle mého názoru jsou příčiny pojistných podvodů páchaných v rámci dopravy a 

například v rámci životního pojištění velmi podobné, ne-li stejné, proto jsem se rozhodla tuto 

kapitolu nazvat obecně „Příčiny pojistných podvodů“. 

Můžeme říct, že pojistné podvody jsou fenoménem devadesátých let moderní 

společnosti. Příčin, které vedly k jejich značnému nárůstu, je celá řada, ovšem 

nejmarkantnější příčinou je přechod od bipolárního rozdělení světa k multi-polárnímu. Tato 

změna měla negativní dopad na celkově nepříznivý vývoj kriminality v tom směru, že se 

objevily zcela nové formy páchání závažné trestné činnosti zejména vysoce organizovaného 

charakteru, na které policie a justiční orgány nebyly připraveny. Ne jinak tomu je i v České 

republice, kde v nebývalé míře narostly do té doby zcela zanedbatelné a nevýrazné projevy 

podvodných jednání v pojišťovnictví. Pojistné podvody velmi rychle přesáhly „regionální“ 

charakter a jsou řazeny do kategorie „nadnárodní kriminality“33 a to hlavně díky členství v 

Evropské Unii a z toho plynoucího volného pohybu osob a zboží. 

                                                 
 
33 PORADA, V. Kriminalistika Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. s. 651. 
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Za obecné příčiny pojistných podvodů z globálního hlediska můžeme považovat hlavně 

změnu mentality obyvatelstva směrem ke konzumnímu životu, který vede lidi k tomu, aby 

hledali snadné zisky a prospěch z každé situace, ale také ekonomická krize, růst 

nezaměstnanosti a celková spojitost nárůstu pojistných podvodů s vývojem civilizace. 

Na tomto místě bych chtěla zmínit opět svůj průzkum. Respondentů, kteří mi 

odpověděli, že pojistný podvod již spáchali nebo že do budoucna spáchání podvodu 

nevylučují, jsem se zeptala na důvody, proč se takového jednání dopustili, příp. co by je vedlo 

k tomu, aby se takového jednání dopustili. V závislosti na jejich odpovědích jsem možné 

příčiny rozdělila do tří skupin.  

 

3.2.1. Příčiny ekonomické 

 

Většina mých respondentů uvedla, že pojistný podvod považují za dobrou příležitost si 

slušně přivydělat při poměrně malém riziku odhalení. Tento názor se vyskytl nejčastěji u 

skupiny osob, která by do budoucna podvodné jednání nevylučovala. Mimo jiné jsem zjistila, 

že v této skupině se vyskytuje jen malé procento lidí, kteří by byli schopni spáchat fingovanou 

dopravní nehodu. Většina z nich odpovídala, že pokud by se snad někdy v budoucnu podvodu 

dopustila, tak jen takovým způsobem, že by se pokusili již existující škodu nějakým 

způsobem navýšit. 

Myslím si, že v porovnání s fingovanými dopravními nehodami, kdy se pojistné plnění 

může vyšplhat až ke statisíců korun, je takové „menší“ navýšení škody zanedbatelné a hlavně 

velmi těžko prokazatelné. Riziko odhalení je tady podle mého názoru skutečně minimální 

hlavně z toho důvodu, že pokud vycházím ze skutečnosti, že se denně vyjíždí k průměrně 

50034 případům dopravních nehod, je zcela vyloučeno, aby každou z nich prošetřovaly 

pojišťovny jako potencionální pojistný podvod. Je to nemožné z hlediska nákladového, 

časového a není to přípustné také proto, aby „slušní“ pojistníci neměli pocit, že s nimi 

pojišťovny zachází jako s potencionálními podvodníky. Že to tak opravdu v praxi funguje mě 

utvrdil pracovník jedné pojišťovny, který přiznal, že je pro ně finančně výhodnější při 

„menších“ pojistných událostech pojistné plnění vyplatit (i když mají o věrohodnosti pojistné 

                                                 
 
34 Tento počet jsem odvodila ze statistiky Ministerstva vnitra, které ve své zprávě „Přehled o počtu nehod na 

dálnicích a vybraných silnicích I. třídy v České republice za období leden – prosinec 2007“ uvádí, že v roce 2007 

Policie ČR šetřila celkem 182 736 nehod. Pokud toto číslo vydělíme počtem dnů, vyjde nám, že denně se 

v průměru stane 502 dopravních nehod. 
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události určité pochybnosti), než aby zahájili vyšetřování, které by je vyšlo mnohonásobně 

dráž.   

Další příčinou, která by lidi přiměla ke spáchání pojistného podvodu, je finanční tíseň. 

Lidé často žijí za hranicí svých finančních možností, zvyšuje se úvěrové zatížení, banky 

nabízí snadno přístupné půjčky či kreditní karty se značnými limity. Zvyšuje se závislost lidí 

na různých hrách. Výše splátek se tak snadno dostane nad úroveň běžných příjmů a lidé se 

dostávají do značné tísně. Tito lidé tedy hledají rychlou a jednoduchou cestu k vyřešení svých 

finančních obtíží a právě pojistný podvod jim připadá jako snadný způsob. 

Další příčinu bych spatřovala ve velkých platových rozdílech. I když se celostátní 

průměrná mzda pohybuje kolem 21 400,- je třeba poznamenat, že konkrétně na severní 

Moravě pobírá mzdu hluboko pod tímto průměrem asi okolo 60% práceschopného 

obyvatelstva. Jeden respondent mi řekl, že tráví v zaměstnání stejnou (ne-li delší) dobu a jeho 

práce je stejně kvalitní jako například práce pražského dělníka, tak proč má tedy téměř 

poloviční plat. Tento člověk patřil do skupiny osob, kteří podvodné jednání do budoucna 

nevyloučili. Tvrdí, že kdyby se jeho měsíční mzda zvýšila alespoň na hodnotu celostátního 

průměru, na pojistný podvod by ani nepomyslel. Osobně si však myslím, že by ho pár 

tisícikorun, přidaných zaměstnavatelem na výplatu, od spáchání pojistného podvodu 

neodradilo. 

Jako další možnou příčinu bych ještě do této skupiny zařadila nespokojenost 

pojištěného s nízkým pojistným plněním, případně neposkytnutím pojistného plnění 

v předešlých případech. Tady je to bráno jako určitý druh pomsty vůči pojišťovně. V tomto 

případě je problém v tom, že Češi stále přistupují k pojištění jako k alternativě sociální služby. 

Před rokem 1989 bylo mnoho pojistných produktů konstruováno tak, aby doplňovaly nebo 

suplovaly sociální dávky státu. Proto můžeme  často slyšet, zejména od starších lidí, že si celý 

život platili pojištění a když se jim teď stala škoda, mají nárok na kompenzaci. Jen těžko se 

jim pak vysvětluje, že jsou špatně pojištěni, proto za určitou škodu nemají nárok dostat 

náhradu, což ovšem není vinou pojišťovny. 

 

   Z 42% respondentů, kteří na mou otázku odpověděli, že již v minulosti pojistný 

podvod spáchali nebo že by do budoucna nevyloučili spáchání takového podvodu, téměř 

nikdo netušil, že je tento trestný čin kvalifikován jako velmi závažný a že pachatel může být 

odsouzen k trestu odnětí svobody až na dobu 12-ti let. Když jsem se jich zeptala, zda by je 

tato skutečnost od spáchání pojistného podvodu do budoucna odradila, 45% z nich mi 

potvrdilo, že určitě. 
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Tímto jsem se chtěla dostat k druhé skupině příčin pojistného podvodu, kterou jsem 

nazvala příčiny právní. 

 

3.2.2. Příčiny právní 

 

Podle mého názoru je hlavní příčinou páchání pojistných podvodů v rámci této skupiny 

neznalost současné právní úpravy obyvatelstvem. Jak jsem již uvedla výše, z mého 

průzkumu vyplývá, že z počtu lidí, kteří původně spáchání pojistného podvodu nevylučovali, 

téměř celá polovina z nich po zjištění možného trestního postihu svůj názor rychle změnila. Je 

vskutku zarážející, že i po deseti letech existence tohoto trestného činu v trestním zákoníku se 

najdou tací, kteří o jeho existenci vůbec neví. Jiní sice o trestném činu pojistného podvodu 

vědí, ale znaky skutkové podstaty neznají a proto mylně usuzují, že pachatel je pro tento 

trestný čin trestný pouze v případě, že způsobí škodu. Neznalost zákona však ani v tomto 

případě neomlouvá, není důvodem beztrestnosti a dokonce ani polehčující okolností pro toho, 

kdo trestný čin spáchá . 

Jako další možnou příčinu páchání pojistných podvodů bych viděla v relativně malém 

počtu trestně stíhaných osob a ještě menším počtu osob odsouzených. Jak jsem již uvedla 

výše, dokazování pojistných podvodů není nic snadného a odhalen a odsouzen je opravdu jen 

zlomek pachatelů. Statistiky mluví jasně. Ročně je odsouzeno „pouze“ něco kolem 350 

pachatelů, což je v porovnání s celkovým odhadovým počtem spáchaných pojistných 

podvodů vskutku zanedbatelné číslo. Není proto divu, že se lidé trestního postihu nebojí. 

Dalším problémem v České republice je, jak známo, horší vymahatelnost práva. 

Odborníci se však brání, že konkrétně u případů týkajících se aut, problém není. Pojistný 

podvod má specifickou právní úpravu, takže také záleží na tom, jak posoudí trestný čin 

orgány činné v trestním řízení. Může se stát, že klasifikují trestný čin jako podvod v obecném 

smyslu. 

Pokud už je přeci jen pachatel odhalen, je dalším problémem příliš zdlouhavé soudní 

řízení. Ze statistik vyplývá, že průměrná délka řízení v České republice ode dne nápadu do 

dne právní moci, činí v rámci pojistného podvodu 510 dnů.35 

Další důvod, proč lidé nemají obavu spáchat tento trestný čin, bych viděla v tom, že 

pachatelům jsou ukládány příliš nízké sankce. Zde si vezmu na pomoc opět statistiku, ze které 

                                                 
 
35 Tady bych chtěla poznamenat, že alarmující situace je hlavně na severní Moravě, kdy průměrná délka řízení je 

777 dnů. Nejlepší situace je ve východních Čechách, kdy se jedná v průměru o 255 dnů. 
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můžeme vyčíst, že 82% z celkového množství odsouzených osob je potrestáno podmíněně36, 

soud v 9% rozhodne o peněžitém trestu a v 5% o obecně prospěšných pracích. Pouze 4% 

pachatelů jsou odsouzena nepodmíněně37 a to nejčastěji na dobu jednoho až pěti let.  

Do této skupiny příčin bych také zařadila problém roztříštěnosti zákonů v jednotlivých 

zemích. Například ve Spojených státech není pojistný podvod řešen federální legislativou, ale 

každý stát si ho upravuje po svém. Pak se samozřejmě podvodníci přesouvají tam, kde jim 

hrozí nejmenší nebezpečí. Ale ani všechny členské státy EU nemají jednotně upravenu 

kvalifikaci a postih pojistných podvodů. S tím, jak se stále více uvolňuje pohyb lidí, můžeme 

počítat s tím, že i v EU se podvodníci budou uchylovat tam, kde je postih nejmírnější.  

Osobně si myslím, že je na tom Česká republika z legislativního hlediska relativně 

dobře. Pokud to srovnám např. s maďarskou legislativou, je ta naše přece jen více 

propracovanější. V Maďarsku je právní úprava k podvodům mnohem shovívavější například 

v tom směru, že pojišťovny nemohou odstoupit od smlouvy. Také přijímání legislativních 

změn trvá neskutečně dlouho a je běžné, že občanskoprávní nároky se začínají projednávat až 

po deseti letech.  

Tímto bych oblast příčin právních opustila a chtěla bych se věnovat poslední skupině, 

kterou jsem nazvala příčiny vycházející z vlastní mentality osob. 

 

 

 

3.2.3. Příčiny vycházející z vlastní mentality osob 

 

Za stěžejní problém v této skupině považuji fakt, že veřejnost vnímá pojistný podvod 

s velkou tolerancí a pochopením. Tento stav stále podporuje i zakořeněný názor z minulé 

doby ve vědomí lidí, že není nečestné napálit nebo „okrást“ jiný subjekt. Je zřejmé, že 

nemůže náhle a zčista jasna fungovat úcta k cizímu majetku, když se čtyřicet let propagovala 

teze, že vlastnictví je zločin. Nedivme se tedy, že pojistný podvod přestavuje jakoby 

ekonomické aktivity, které v očích našich spoluobčanů nemají příliš vysokou společenskou 

                                                 
 
36 Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta, jestliže vzhledem 

k osobě pachatele, zejména s přehlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a 

k okolnostem případu má důvodně za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu. 
37 Nepodmíněný trest je trest odnětí svobody, který má být vykonán v nápravně výchovném ústavu ministerstva 

spravedlnosti. Jeho délku stanoví soud. 
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nebezpečnost. Vždyť ten, kdo je poškozován, je finanční, většinou nadnárodní subjekt, jemuž 

pouštění žilou je obecně považováno za užitečné. Zde můžeme pozorovat jakoby 

„jánošíkovský mýtus“ o tom, jak se bohatým bere a chudým dává. Přesvědčení, že není 

nestydaté sáhnout pojišťovně do pokladny a nechat si proplatit navýšenou, resp. fingovanou 

pojistnou událost, se zdá být silnější, než přesvědčení o platnosti přikázání: „Nepokradeš!“ 

Jen málokdo by se večer v hospůdce u piva chlubil svým kamarádům, že přepadl 

s pistolí v ruce banku. Když se mu však povede ošidit pojišťovnu a nepoctivě na ní vylákat 

pojistné plnění, s radostí to vykládá všem svým známým a ti ho s uznáním poplácávají po 

zádech. Pachatel má tak pocit, že v podstatě spáchal „kavalírský čin“ a zvyšuje si tím 

sebevědomí. Jeho kamarádi si však neuvědomují, že jsou to právě oni, kdo tento podvod 

v konečném důsledku zaplatí.  

Pro názornost bych uvedla argument jednoho mého respondenta:“ Většina lidí 

by neokradla souseda nebo známého, protože jim to prostě svědomí nedovolí. S pojišťovnou 

je to jiné, protože se jedná o anonymní organizaci. Vyjednávání s pojišťovnou je v podstatě 

jenom soutěž, v níž vítězí ten otrlejší (důkaz se nachází ve známém filmu Pupendo, scéna s 

velice lokální bouřkou). Případná výhra není brána jako krádež. 

Z odpovědí některých mých respondentů dále soudím, že lidé mají obecně negativní 

vztah k pojišťovnám. Domnívají se totiž, že je pojišťovny okrádají, že si za jejich peníze 

budují paláce, ale když mají platit, tak se zdráhají. I proto považují pojistné podvody za 

víceméně legitimní. Podle výzkumu Mezinárodní asociace pro boj s pojistným podvodem se s 

tímto problémem potýkají ve většině vyspělých evropských státech. 

Další příčinu, proč se lidé neostýchají spáchat pojistný podvod, spatřuji v tom, že tímto 

jednáním není poškozena konkrétní osoba. Lidé si představují, že při trestném činu teče krev 

a jde o život. U pojistného podvodu nejsou na první pohled vidět ani žádné oběti. Ale ony 

existují. Podvodníci si neuvědomují, že jimi jsou právě poctiví klienti pojišťoven, kteří platí 

pojištění a nepodvádějí. 

Jako další příčinu bych uvedla „neefektivnost“ pojistného vztahu. Tady bych opět 

uvedla názor jednoho podvodníka: „ Máte přece nárok na peníze za všechny ty roky, co jste 

platili pojištění!“ Možné vysvětlení je i základní princip investice, tzn. že každá investovaná 

částka by měla přinést náležitý výnos. Řada lidí se tedy domnívá, že když platí pojistné, měli 

by získat své investované prostředky zpět při nahlášení škody. V tomto případě si však pletou 

pojišťovnu s bankou, kam ukládají peníze a v případě nouze si je chtějí vyzvednout. 

Jako poslední příčinu bych uvedla názor několika lidí, že podvod „patří k podnikání“ a 

„ proč to nezkusit, když to vyšlo kolegovi". Tato skutečnost souvisí  s již výše uvedenými 
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problémy, hlavně s nízkým počtem odhalených pojistných podvodů, s obtížným dokazováním 

podvodného jednání, případně s nízkým počtem odsouzených osob. Proto se již k tomuto 

nebudu podrobněji vyjadřovat. 

 

 

3.3. Důsledky pojistných podvodů 

 

Na začátku této kapitoly bych chtěla upozornit na to, že je velmi složité specifikovat 

důsledky pojistných podvodů, natož pak konkrétně pojistných podvodů v dopravě. Proto se 

budu v rámci této kapitoly zamýšlet nad důsledky pojistných podvodů obecně. Osobně se 

domnívám, že ani nelze nalézt a specifikovat konkrétně důsledky pojistných podvodů 

z oblasti dopravy. 

Když jsem tuto problematiku konzultovala s několika odborníky, shodli jsme se na tom, 

že důsledky pojistných podvodů lze rozdělit v podstatě do dvou základních skupin. Buď se 

jedná o důsledky materiálního charakteru nebo o důsledky morální. Osobně si myslím, že 

důsledky materiální lze považovat za nejzávažnější hlavně z toho pohledu, že způsobují 

finanční zátěž nejenom pojišťovnám, ale v konečném důsledku i všem jejím „poctivým“ 

klientům (což si málokdo z podvodníků uvědomuje). 

 

Evropský pojišťovací výbor38 odhaduje, že pojistný podvod v členských zemích EU 

dosahuje objemu minimálně 8 miliard euro ročně. To představuje asi 2% ročního 

předepsaného pojistného. Podíváme-li se ale na údaje zveřejněné některými státy, zdá se být 

ale tento odhad velmi konzervativní. Někde se setkáváme s čísly, která přesahují 10% 

vyplacených škod a v některých oblastech se hovoří až o 30% podvodného jednání 

Podle odhadů odborníků v České republice je v některých segmentech pojištění až 

třetina pojistných událostí s výplatou plnění spjatá s pojistným podvodem. Za tento segment 

je považována právě oblast pojištění motorových vozidel. I když například Česká pojišťovna 

tvrdí, že v jejich případě se jedná „pouze“ o 8 -15%, kolegové z Kooperativy v případě 

pojistných podvodů s motorovými vozidly připouštějí dokonce 36%. Celkově se pak pro celý 

                                                 
 
38 Evropský pojišťovací výbor (neboli Comité Européen des Assurances) je organizací se sídlem v Paříži, jehož 

přidruženým členem je i Česká asociace pojišťoven, která se začala od devadesátých let zabývat problematikou 

pojistného podvodu. Na základě průzkumu u svých členů vydala v roce 1995 příručku k boji proti pojistnému 

podvodu. 
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sektor předpokládá, že na se základě fiktivních či zinscenovaných pojistných událostí  vyplácí 

až desetina veškerého pojistného plnění. 

Pokud se teď zaměřím konkrétně na motorová vozidla, lze obecně odhadovat, že 

v rámci českého pojistného trhu může jít až o 4x vyšší podíl odhadovaných nákladů na 

pojistný podvod, než na vyspělých trzích. Nepřímo tento odhad podporují i údaje o počtu 

odcizených vozidel na území České republiky a Rakouska, kde se dlouhodobě počet 

odcizených vozidel pohybuje kolem 5000 (což je asi 5x méně než v ČR). 

Pojišťovny však v souvislosti s existencí pojistných podvodů musí počítat i s dalšími 

náklady a to v podobě nákladů na preventivní opatření. V tomto případě se jedná o různá 

školení, propagační kampaně, ale asi největší položku tvoří výzkum a vývoj nejrůznějších 

informačních systémů, v rámci kterých je možno pachatele pojistných podvodů snáze 

odhalovat, případně na základě kterých si vzájemně  předávají pojišťovny informace o svých 

klientech. 

Nejzávažnějším důsledkem pojistných podvodů jsou tedy ročně několika miliardové 

ztráty pojišťoven. Tyto finance by mohly být, v případě neexistence pojistných podvodů, 

využity zcela jiným a užitečnějším způsobem. Takto ušetřené peníze by se mohly např. 

promítnout do sazeb pojistného pro další období. 

Tímto se dostávám k dalšímu důsledku, o kterém jsem se již zmiňovala výše. Na první 

pohled je zřejmé, že obětí pojistného podvodu je pojišťovna, která vyplácí pojistné plnění. 

S trochou nadsázky lze však říci, že oběťmi jsou zde všichni klienti pojišťoven, kterých se 

pojistné podvody dotknou tím způsobem, že s jejich rostoucím počtem zákonitě roste i výše 

jimi placeného pojistného.  

Osobně si však myslím, že dávat rovnítko mezi zvyšujícím se počtem pojistných 

podvodů a zvyšující se cenou pojistného je nepřesné. Pojišťovny si totiž výši pojistného 

kalkulují podle výše odhadovaných ztát a my můžeme jen odhadovat, jak velké procento z 

toho tvoří pojistné podvody. Vysvětlila bych to na příkladu. Když pojišťovna na konci roku 

zjistí, že má horší škodní průběh (tzn. že se jí zvýšila celková částka vyplacená za pojistná 

plnění) než v letech minulých, může se stát, že vzhledem k této skutečnosti navýší pojistné. 

To však hned automaticky neznamená, že byl tento horší škodní průběh způsoben větším 

počtem pojistných podvodů. Může se například jednat o rok, ve kterém byly časté přírodní 

katastrofy, které samozřejmě znamenají více pojistných událostí a tím pádem i častější 

povinnost pojišťovny plnit. Naopak v roce, kdy republiku nezasáhla žádná rozsáhlá přírodní 

katastrofa může výrazně vzrůst počet pojistných podvodů, ale protože pojišťovna na konci 
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roku zjistí, že celková částka vyplacená za pojistná plnění je srovnatelná s rokem předchozím, 

není důvod pojistné navyšovat.  

To ovšem neznamená, že zcela vylučuji vazbu mezi pojistnými podvody a cenou 

pojistného. Mnoho podvodných škodních událostí, které se nepodaří odhalit nebo dostatečně 

prokázat, aby mohlo být kráceno nebo odmítnuto pojistné plnění, jsou zlikvidovány jako 

normální škodní události a je z nich vyplaceno pojistné plnění. Tyto případy samozřejmě 

zvyšují celkovou částku za pojistné plnění, která je důležitým kritériem pro stanovení ceny 

pojistného podle pojistně-matematických metod. 

 

Materiální důsledky bych tímto opustila a krátce bych se zmínila i o druhé skupině 

důsledků morálních. 

Myslím si, že fenomén pojistných podvodů negativně působní na celou společnost. I 

když jsem se výše zmiňovala o tom, že je pojistný podvod společností v zásadě tolerován a 

jeho spáchání není obecně považováno za společensky nebezpečné, i přesto u nás stále 

existuje větší procento těch „slušných“, kteří vnímají pojistný podvod jako regulérní trestný 

čin a podvodné jednání naopak za nic normálního nepovažují. 

Myslím si však, že pachatelé pojistných podvodů, kteří nejsou odhaleni, mají na své 

„slušné“ spoluobčany, kteří vidí, že podvádět se vyplácí, špatný vliv. Připadá jim 

nespravedlivé, že platí stejné pojistné jako jeho soused, který si za peníze pojišťovny již 

pořídil dvě nová auta a všechno mu to zatím „prochází“. Tady bych se odvážila tvrdit, že i 

velmi zásadový člověk může v takovém případě podlehnout a pokud se naskytne příhodná 

situace, může se ze „slušného“ občana rázem stát podvodník. Toto úzce souvisí z jednou 

z příčin páchání pojistných podvodů, uvedených v kapitole 3.2.- „proč to nezkusit, když to 

vyšlo jiným“. Věřme však, že i nadále budou existovat lidé, kteří druhým neoprávněně 

získané peníze závidět nebudou a kteří věří, že „boží mlýny melou pomalu, ale jistě“.  

Ráda bych jako další důsledek spáchání pojistného podvodu uvedla i následné 

společenské znemožnění dopadeného pachatele. Vždyť pokud někdo krade nebo podvádí 

ostatní, je společností odsuzován a každý rozumný člověk se mu vyhýbá, jak může. Bohužel, 

jak už bylo několikrát zmíněno, v případě pojistných podvodů je situace trošku jiná. Člověk, 

který „okrade“ pojišťovnu o peníze, které mu ve skutečnosti nepatří, je naopak svými 

známými považován za „hrdinu“, který  dokázal pojišťovnu obelstít. Tady bych jen chtěla 

poznamenat, že takový tolerantní přístup mají lidé jen k těm „menším“ podvodníčkům, 

kterým udělá radost každá tisícikoruna vyplacená navíc a kteří mají potřebu jít se svým 

úspěchem hned někomu pochlubit. Naopak si myslím, že na organizované skupiny již lidé 
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nepohlíží s takovou tolerancí a jejich členy považují za opravdové kriminálníky, kteří 

bezesporu patří za mříže. 

Podle mého názoru však bude společensky znemožněn likvidátor, případně policista, u 

kterého se prokáže, že spáchal pojistný podvod. Protože se u těchto osob přepokládá, že by 

měli tuto trestnou činnost potírat a bojovat proti ní, je u nich takové chování zcela nežádoucí a 

takovíto lidé jsou pak pracovním kolektivem odsouzeni a nerespektováni. Lidé už pak 

v takovém policistovi nevidí autoritu. 

 

Na závěr bych ještě chtěla dodat, že pojistné podvody se na celkové trestné činnosti 

podílejí přibližně 0,2%, což se z celkového pohledu na kriminalitu může zdát jako 

nevýznamné. Nebezpečnost této trestné činnosti však musíme vidět také v tom, že prostředky 

získané z pojistných podvodů slouží k financování další trestné činnosti a v některých 

případech i mezinárodního terorizmu. 

 

3.4. Přehled některých statistických údajů významných z pohledu problematiky 

pojistného podvodu, zejména ve vztahu k pojištění motorových vozidel 

 

V rámci této kapitoly bych dále chtěla zmínit i několik statistik, které nejen monitorují 

průběh této trestné činnost v období několika předchozích let, ale i statistiky s problematikou 

pojistného podvodu v rámci pojištění vozidel související. 

 

 

 

 

 

a) Statistické údaje ČAP o havarijním pojištění v letech 2001 -2006 

 

Tab. č. 1: Havarijní pojišt ění členů ČAP pozemních vozidel kromě kolejových 

rok PP v mld. Kč VPP v mld. Kč Vztah VPP k PP 

2001 10,308 7,177 69,62% 

2002 11,484 7,850 68,35% 

2003 13,349 8,927 66,87% 

2004 14,203 9,417 65,33% 
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2005 15,042 9,215 61,26% 

2006 15,283 9,706 63,51% 

Pramen: Česká asociace pojišťoven – Výroční zprávy, rok 2006. [online]. [cit. 30. 3. 2008]. Dostupné na   

<http://www.cap.cz/Zpravy.aspx?list=DOKUMENTY_01&zobrazeni=pro%20web%20Výroční%20zprávy>  

 

Vysvětlivky:  PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění, HAP = havarijní pojištění 

 

 

b) Statistické údaje ČAP o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v letech  

      2001 – 2006 

 

Tab. č. 2: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla členů ČAP  

rok PP v mld. Kč VPP v mld. Kč Vztah VPP k PP 

2001 15,946 6,405 40,17% 

2002 17,560 7,341 68,35% 

2003 19,731 8,077 41,81% 

2004 21,049 9,003 40,81% 

2005 21,611 9,562 44,25% 

2006 21,891 10,215 46,63% 

Pramen: Česká asociace pojišťoven – Výroční zprávy, rok 2006. [online]. [cit. 30. 3. 2008]. Dostupné na   

<http://www.cap.cz/Zpravy.aspx?list=DOKUMENTY_01&zobrazeni=pro%20web%20Výroční%20zprávy>  

 

Vysvětlivky:  PP=předepsané pojistné, VPP=vyplacené pojistné plnění, POPV=pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla 

 

 

Výše uvedená celá čísla mají význam pro porovnání jak možného vývoje pojistného 

podvodu z hlediska absolutních čísel s ohledem na kritérium procentuálního podílu nákladů 

na pojistný podvod, tak je lze využít i z hlediska srovnání jednotlivých pojišťoven a možného 

vlivu pojistného podvodu, zejména pokud jde o vztah podílu vyplaceného pojistného plnění 

k předepsanému pojistnému (viz. příloha č. 2 – grafy č. 2, 3, 4, 5). 

V rámci procentuálního podílu vyplaceného pojistného plnění k předepsanému 

pojistnému bych chtěla uvést ještě jednu poznámku. Když jsem se na toto téma bavila se 

známým, který kdysi v pojišťovnictví pracoval, dozvěděla jsem se, že v pojišťovnách platí 

nepsané pravidlo, že pokud se toto číslo pohybuje do 67%, je daný produkt pro pojišťovnu 
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ziskový, pokud je však toto procento dlouhodoběji vyšší, není daný pojistný produkt pro 

pojišťovnu již rentabilní. 

 

c) Vývoj trestné činnosti v oblasti pojistného podvodu 

 

Před napsáním této kapitoly jsem se všemožně snažila získat informace  a data o vývoji 

pojistného podvodu konkrétně v oblasti pojištění vozidel, avšak bylo mi řečeno, že tyto 

statistiky neexistují a ani pojišťovny mi nebyly schopny poskytnout konkrétní čísla. Pokud 

však budeme brát v potaz fakt, že zhruba tři čtvrtiny pojistných podvodů tvoří pojistné 

podvody v rámci pojištění motorových vozidel, můžeme si udělat z následujících statistik 

představu, v kolika případech z celkového počtu  se jedná o pojistné podvody v dopravě. 

 

Z pohledu statistiky Policie ČR: 

Tab. č. 3: Statistické přehledy ČR v letech 2001 - 2006 

Rok Zjišt ěno skutků Stíháno osob Z toho recidivistů 

2001 396 566 69 

2002 634 638 106 

2003 617 822 153 

2004 611 731 155 

2005 489 589 160 

2006 479 580 163 

Pramen: PRŠAL, V.: Vývojový trend trestných činů pojistných podvodů. Pojistný obzor, 2007, č. 8, s. 8. 

 

 

Graf č. 10: Vývoj trestné činnosti podle § 250a 



 - 43 - 

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006

rok

p
o
č
et

zjištěno skutků

 

 

Na základě počtu zjištěných skutků v letech 2001 – 2006 lze konstatovat jistou 

stabilizaci této trestné činnosti, pokud ovšem není důsledkem již dosažení hranice kapacitních 

možností specializovaných pracovišť pojistitelů. Efektivnost práce vyšetřovatelů pojistných 

podvodů je nezbytně nutné posílit novými informačně technickými prostředky. Výsledky roků 

2005 a 2006 ukazují, že se podařilo některými preventivními opatřeními částečně omezit tuto 

trestnou činnost. 

Rovněž z pohledu počtu stíhaných osob se zdá, že se situace stabilizuje. Nicméně 

varující je, že počet podílu recidivistů na této trestné činnosti stoupá (viz příloha 2 - graf č. 7). 

 

Z pohledu statistiky státních zastupitelství: 

Tab. č. 4: Statistické přehledy ČR v letech 2001 – 2006 

Rok Obžalovaných osob Počet trestných činů 

2001 394 623 

2002 570 962 

2003 722 981 

2004 705 1015 

2005 584 882 

2006 430 609 

Pramen: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Statistické ročenky [online]. [cit. 30. 3. 2008]. Dostupné na   

<http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145> 
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Z uvedené statistiky lze odvodit, že jedna osoba se podílí na více trestných činech, tj. že 

k odhalení dochází zpravidla až při její další trestné činnosti (viz příloha 2 – graf č. 8). 

 

Z pohledu statistiky soudů: 

Tab. č. 5: Statistické přehledy ČR v letech 2001 – 2005 

Rok T O O/Ž NT NT 1 NT 1-15 NT > 15 

2001 135 113 18 9 3 5 1 

2002 249 209 25 8 1 3 4 

2003 265 242 36 8 3 5 0 

2004 480 403 68 9 3 6 0 

2005 433 357 40 10 3 7 0 

Pramen: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Statistické ročenky [online]. [cit. 30. 3. 2008]. Dostupné na   

<http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145> 

 

Vysvětlivky:  T=trestné činy celkem, O=odsouzeno osob celkem, O/Ž=z toho žen, NT=nepodmíněné tresty 

celkem, NT1=z toho do 1 roku, NT1-15=přes 1 a do 15 roků, N>15=přes 15 roků. 

 

 

Ze soudní statistiky lze kromě jiného dovodit velice smířlivou trestní politiku (viz 

příloha 3 – graf č. 9). V zásadě jde o trestné činy, které se oproti jiným trestným činům 

v převážné části složitě odhalují a dokazují (zejména fingované odcizení vozidel). Přesto 

posuzování a hodnocení nebezpečnosti ze stany soudů je více než smířlivé, zejména u 

organizovaných pojistných podvodů při fingování odcizení vozidel. Tato skutečnost z pohledu 

prevence této trestné činnosti působí jistě protipreventivně. Řada osob je ochotna riskovat 

pokračování v této trestné činnosti, o čemž svědčí nárůst podílu recidivistů (viz výše uvedené 

statistiky policie). 

Řada odborníků se domnívá, že statistický pokles trestných činů pojistných podvodů je 

jen přechodný jev, jehož příčiny mohou spočívat i ve faktu, že řada osob, která se dopouštěla 

vícenásobných podvodů, je již pojistitelům známa, některé formy podvodů lze dělat jenom se 

zvýšeným rizikem odhalení, určitou část škodních událostí pojistitelé řeší bez účasti policie 

apod. Na druhé straně však zintenzivnění činnosti pojišťoven v oblasti boje s pojistným 

podvodem povede ke statistickému nárůstu této trestné činnosti, neboť údaje získané ze 

statistik Ministerstva vnitra a statistik pojišťoven spolu zcela nekorespondují. Příčinu tohoto 

rozdílu lze spatřovat i v právní kvalifikaci této trestné činnosti. Jednání některých z pachatelů 
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útoků proti pojišťovnám, které spočívají v uplatnění nároku na pojistné plnění z podvodných 

škodních událostí jsou kvalifikovány jako obecný podvod podle § 250 tr. zákona. Jedná se o 

pachatele, kteří nejsou v žádném pojistném vztahu vůči pojistiteli, jako např. poškození u 

škod likvidovaných z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, 

zmocněnci pojištěných, pracovníci autoservisů, kteří oznamují škody za pojištěné a další, 

neboť podle právního názoru tyto osoby nejsou vůči pojistiteli v žádném pojistném vztahu a 

nemohou být pachateli pojistného podvodu. 

 

d) Odhad  uchráněných hodnot 

 

Tab. č. 6: Vybrané statistiky pojistného podvodu za rok 2007 

Obor pojištění Počet případů Výše nárokovaných 

plnění (v tis. Kč) 

Výše prokázaných 

hodnot (v tis. Kč) 

Pojištění vozidel 3359 443 342 269 593 

Pojištění přepravy 15 37 231 4 955 

Pojištění majetku a 

odpovědnosti 

654 316 837  216 617 

Pojištění osob 520 38 622 32 803 

CELKEM 4548 836 032 523 968 

Pramen: Tisková zpráva České asociace pojišťoven [online]. [cit. 30. 3. 2008]. Dostupné z  

<http://www.cap.cz/Zpravy.aspx?list=DOKUMENTY_01&zobrazeni=pro%20web%20tiskové%20zprávy> 

 

 

V průběhu loňského roku šetřili specialisté členských pojišťoven ČAP více než 4,5 

tisíce pojistných událostí, u kterých bylo důvodné podezření ze spáchání pojistného podvodu. 

Prokázáním podvodného jednání uchránily pojišťovny více než půl miliardy korun.   

Již tradičně nevětší počet podezřelých případů – téměř 3,5 tisíce – vyšetřovaly 

v loňském roce pojišťovny v ČR v souvislosti s pojištěním motorových vozidel. Před 

neoprávněným vyplacením v této oblasti pojišťovny uchránily téměř 270 milionů korun.  

Naproti tomu k největším ekonomickým škodám v poměru k počtu šetřených případů 

dochází v pojištění přepravy. V této kategorii na relativně malý počet škod evidují pojišťovny 

vyšší nárokované finanční hodnoty dané hodnotou převáženého pojištěného nákladu.  
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4. Možnosti předcházení pojistným podvodům v dopravě 

 

Dlouho jsem zvažovala, v rámci které části této práce by bylo nejvhodnější zmínit se o 

jednotlivých  příkladech páchání pojistných podvodů v praxi. Jako nejvhodnější mi přišla 

právě tato poslední, stěžejní kapitola. Nejprve bych tedy postupně popsala jednotlivé 

nejčastější způsoby páchání pojistných podvodů v dopravě a v zápětí na to bych uvedla 

způsoby, jak konkrétním pojistným podvodům předcházet. V druhé části této kapitoly bych 

uvedla několik obecných způsobů předcházení pojistným podvodům v dopravě.  

 

Jednotlivé příklady pojistných podvodů jsem rozdělila do několika skupin podle toho, 

v rámci jakého druhu pojištění jsou páchány. Tímto tedy navazuji na první kapitolu, kde byly 

všechny možné druhy pojištění v dopravě vyjmenovány. Původně jsem si myslela, že se mi ke 

každému druhu pojištění podaří nalézt příklad typického pojistného podvodu, avšak nebyla 

jsem zdaleka tak úspěšná. Další výklad se bude tedy týkat pojistných podvodů spáchaných 

v rámci havarijního pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla, pojištění přepravy a na závěr i v rámci 

havarijního pojištění letadel. 

 

 

4.1. Pojistné podvody v rámci havarijního pojištění motorových vozidel 

a možnosti jejich předcházení 

 

V rámci tohoto druhu pojištění se můžeme s pojistným podvodem setkat nejčastěji. Jen 

pro připomenutí uvádím, že havarijní pojištění motorových vozidel je uzavíráno pro případ 

poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla, avšak k tomuto základnímu pojištění 

lze ve smlouvě sjednat doplňkové pojištění jako například pojištění zavazadel a věcí osobní 

potřeby, úrazové pojištění přepravovaných osob ve vozidle, pojištění služeb asistence, 

pojištění nadstandardní výbavy atd.  

V souvislosti s pojištěním motorových vozidel jsou pojistné podvody nejčastěji páchány 

dvěma formami, a to formou nahlášení fingované krádeže motorového vozidla a formou 

nahlášení zinscenované dopravní nehody. Významný podíl v rámci realizovaných pojistných 

podvodů zaujímají pojistné podvody spáchané při individuálním dovozu motorových vozidel. 
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4.1.1. Údajné krádeže vozidel 

 

V souvislosti s těmito pojistnými podvody bych se na chvíli zastavila u problematiky 

krádeží motorových vozidel v České republice. Nutno říci, že krádeže motorových vozidel 

jsou stále nejen českým, ale i výrazným celoevropským problémem. Odcizená motorová 

vozidla, jejich součásti, ale také doklady k vozidlům jsou stále výnosnou komoditou tohoto 

odvětví trestné činnosti. Nelichotivým zůstává fakt, že zhruba každých 25 minut je v ČR 

odcizen automobil, což denně představuje 50 až 70 vozidel a za rok pak průměrně 25 000 

odcizených motorových vozidel. 

Právě pro Českou republiku je typické, že větší část odcizených vozidel (50 – 60%) je 

velmi rychle po odcizení, již s pozměněnými identifikátory, znovu přihlašována do evidence a 

prodána. Pokud se k tomuto počtu přidají desetitisíce neautorizovaných, individuálních 

dovozů starších vozidel ze zahraničí, lze věřit odhadu odborníků, že se na silnicích v naší 

zemi pohybuje až 500 000 vozidel v minulosti odcizených, která byla prodána nic netušícím 

občanům spolu s falešnými doklady, nebo doklady „pravými“, ale padělanými identifikátory 

odcizených automobilů. 

Stav, kdy každý desátý automobil na trhu ojetin pravděpodobně pochází z trestné 

činnosti, je tím alarmujícím parametrem, který výrazně navyšuje počty skutečně postižených 

občanů, kteří zakoupili vozidlo v dobré víře, ale o své peníze mohou přijít. Z uvedeného 

vyplývá, že prakticky každý občan podstupuje při nákupu staršího vozidla značné riziko. 

 

Graf č. 11: Vývoj počtu odcizených vozidel 
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Z grafu č. 10 je zřejmé, že od roku 2002 lze pozorovat v počtu odcizených vozidel 

mírný pokles. I když bylo v roce 2006 odcizeno o 2044 motorových vozidel méně než v roce 
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předchozím, není tento pokles natolik významný, aby bylo možno konstatovat uspokojení se 

stavem a prevencí v této oblasti trestné činnosti. Ve vztahu k pojistnému podvodu je 

zajímavé, že počet havarijně pojištěných odcizených vozidel se v jednotlivých letech nijak 

zvlášť nemění. Meziroční rozdíly v počtu havarijně pojištěných odcizených vozidel se 

pohybují v desetinách procent. Na základě těchto informací lze tedy předpokládat, že pojistný 

podvod s odcizenými vozidly se zaměřuje na havarijně pojištěná vozidla. 

Neuspokojivá situace je také v souvislosti s následným nalézáním odcizených vozidel. 

Zatímco v ostatních zemích EU se mluví o 60%, v České republice je toto procento úspěšnosti 

pouze 30%. 

V České republice tvoří krádeže motorových vozidel spolu s krádežemi věcí z nich a 

krádežemi součástek stále více než třetinu z celkově evidované majetkové kriminality a téměř 

čtvrtinu celkově evidované kriminality. 

 

Po malé vsuvce, objasňující problematiku krádeží motorových vozidel v České 

republice, se dostávám ke konkrétním případům páchání pojistných podvodů. 

První skupinu tedy tvoří pojistné podvody, kdy dochází k údajným krádežím vozidel.  

 Pachatelé zde uvádějí v omyl pojistitele jednak při sjednávání pojistných smluv zejména 

tím, že se snaží: 

- nadhodnotit vozidlo dodatkovou výbavou, kterou vozidlo není vybaveno, nebo je 

vybaveno jen pro sjednání pojistné smlouvy a poté je tato výbava opět vymontována,  

- pojistit vozidlo, které bylo odcizeno v zahraničí a dovezeno do České republiky, kde 

pro něj byly vytvořeny nové identifikační znaky (Vehicle Identification Number – 

dále jen VIN, číslo motoru apod.), nové doklady (viz.kapitola 4.1.1.1),  

- přihlásit vozidlo k provozu v České republice a poté pojistit vozidlo, které je 

zapůjčeno spolupachatelem (i když je formálně deklarován jeho prodej) ze zahraničí, 

vozidlo se po uzavření pojistné smlouvy vrací zpět do  zahraničí a v České republice 

je nahlášeno jeho údajné odcizení a poté i pojistná událost (viz.kapitola 4.1.1.1),  

- při uzavírání pojistné smlouvy se změnou identifikačních znaků a dokladů zatajit 

skutečné „stáří“ vozidla a poté při údajné krádeži získat vyšší pojistné plnění 

(viz.kapitola 4.1.1.1),  

- ve spolupráci s pracovníky pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na vozidla prodaná 

mimo území České republiky a v podstatě pojišťovat pouze doklady od vozidla,  
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- ve spolupráci s pracovníky pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na vozidla, která již 

byla skutečně odcizena, následně antidatovat dobu uzavření pojistné smlouvy a 

snažit se tak vzbudit dojem, že vozidlo bylo v době odcizení pojištěno. 

 

Dále uvádějí pojistitele v omyl při hlášení pojistných událostí tím, že:  

-  hlásí pojistnou událost – odcizení vozidla, když předtím vozidlo vyvezli mimo 

území České republiky, kde ho ve skutečnosti prodali (zejména vozidla pronajatá na 

leasing) (viz.kapitola 4.1.1.2), 

- hlásí pojistnou událost – odcizení vozidla, když předtím vozidlo prodali na náhradní 

díly na území České republiky (jedná se o starší pojištěná vozidla, která jsou obtížně 

prodejná a je výhodnější je prodat na náhradní díly).39 

 

U této skupiny pojistných podvodů můžeme v praxi zaznamenat dva klasické způsoby 

páchání pojistných podvodů. První způsob spočívá v tom, že u odcizeného vozidla jsou 

zaměněny základní identifikační znaky vozidla a druhý způsob spáchání je charakteristický 

tím, že řidič se svým vozidlem nebo vozidlem vypůjčeným od leasingové společnosti 

vycestuje do zahraničí, zde vozidlo prodá a následně nahlásí odcizení vozidla. 

 

4.1.1.1. Změna základních identifikačních znaků 

 

  Změnou základních identifikačních znaků se rozumí změna např. SPZ, výrobního čísla 

základních komponent vozidla (motoru), barvy apod. Záleží na legislativních a technických 

zvyklostech jednotlivých zemí. V některých západoevropských zemích se např. neevidují 

výrobní čísla motorů. Jediným světově uznávaným unikátním identifikátorem vozidla je 

VIN 40 (Vehicle Identification Number), který je společný pro všechny země. 

                                                 
 
39 CHMELÍK, J. – PORADA, V. – PRŠAL, V. Pojistné podvody. Praha: Policie ČR, 2000. s. 12. 
40 Užívání VIN bylo zavedeno v roce 1985 na základě mezinárodních normativů jako sedmnáctimístný kód, 

který zaručuje unikátnost označení automobilu na celém světě. Pomocí číslic a písmen vypovídá o obecných 

individuálních vlastnostech vozidla. Jeho logická struktura je pevně daná a skládá se ze tří částí: 

- začíná třípísmenným kódem země a tovární značky výrobce – World Manufacturer Identifier, 

- druhá část je věnována technicko-konstrukční charakteristice vozidla (modelová řada, provedení 

karoserie, typ, objem motoru, palivo, emisní systém apod.) – Vehicle Descriptor Section, 
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Příklad VIN kódu je uveden na následujícím obrázku: 

 

Aby byla zaručena změna identity vozidla, pachatel musí provést zásah do vozidla 

a získat či upravit odpovídající doklady. Tuto úlohu lze principiálně realizovat dvojím 

způsobem a to buď změnou identifikačních údajů na vozidle a vytvořením „nových dokladů“, 

nebo využitím starých dokladů (z jiného vozidla, nejlépe co nejbližšího typu a modifikace) 

a následnou fyzickou změnu identity vozidla. 

 

Změna identifikátor ů na vozidle a vytvoření nových dokladů 

Pod vytvořením nových dokladů si můžeme představit vepsání „správných“ údajů do 

získaných (odcizených) originálních bianco dokumentů, stejně jako úpravu (falzifikaci) 

dokladů tak, aby údaje v nich obsažené logicky odpovídaly vozidlu. Úroveň a rozsah 

falzifikace pachateli záleží i na zájmu, kvalitě práce a možnosti prověřování údajů státními 

orgány. Nemá-li např. policie možnost prověřovat původ vozidla i v zahraničí, není pak pro 

pachatele nezbytně nutné měnit fyzickou identifikaci vozidla a plně postačuje změnit doklady 

vozidla tak, aby se zakryl skutečný majitel, kterému bylo vozidlo odcizeno. Jakýkoliv zásah 

do změny fyzické identity vozidla totiž při náhodné nebo systémové kontrole zvyšuje 

pravděpodobnost nalezení stop, že s vozidlem není něco v pořádku, což ohrožuje i samotného 

pachatele. 

Pochopitelnou snahou pachatele je zahladit stopy. Použil-li při prvním přihlášení 

odcizeného vozidla do provozu upravené, padělané, odcizené nebo nedostačující doklady, pak 

                                                                                                                                                         
 

- poslední část tvoří rejstříkový kód a bývá v něm uveden modelový rok, výrobní závod, vždy ale 

šestimístné sériové výrobní číslo, které označuje pořadí, v němž vozidlo sjelo z montážního pásu – 

Vehicle Indicator Section. 
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se je vzápětí snaží odstranit, aby zahladil stopy a zlikvidoval kompromitující důkazy. 

Přechodné doklady jsou v mnoha případech nahlášeny pachatelem nebo prostředníkem jako 

poškozené, odcizené apod. a jsou pak legálně nahrazeny originálními, které jsou již vystaveny 

státními orgány. Z toho důvodu jsou logické i časté převody závadových nebo odcizených 

vozidel z jednoho administrativního regionu (okresu) do druhého se změnou majitele vozidla. 

Při registračních změnách jsou státními orgány vydávány doklady nové, originální a v procesu 

legální změny majitele jsou zahlazovány původní stopy.  

 

Využití „starých“ doklad ů a následná fyzická změna identity vozidla 

Není výjimkou si v novinách přečíst inzerát: „Koupím doklady k vozidlu typu...“ 

Doklady se nabízejí a dobře prodávají i na různých burzách automobilů, náhradních dílů apod. 

Staré doklady totiž dobře poslouží ke změně identity vozidla. V praxi se velice často využívá 

institut „přestavby vozidla“. Z jednoho typu vozidla lze přestavbou legálně učinit zcela jiný 

automobil. Doklady od jiného vozidla tak poslouží pro přerod závadového vozidla na vozidlo 

nové, které dále již nevyvolává žádné pochybnosti. V procesu přestavby nebo opravy lze 

pochopitelně vyměňovat jednotlivé díly, nesoucí i markantní a unikátní výrobní čísla - čísla 

motoru, VIN apod. Není tak složité z odcizeného vozidla postavit evidenčně úplně nový 

automobil. 

 

Dalším způsobem jak v praxi změnit identitu odcizeného vozidla je tzv. „vy řezávání“ 

VIN z jiného automobilu. Princip spočívá v tom, že na odcizený automobil je přenesena 

identita zcela jiného automobilu, který nemá žádný „negativní“ záznam u policie - tj. 

nefiguruje např. v systému pátrání po odcizených automobilech, není nikde evidován ve 

spojitosti s trestnými činy, daňovými podvody apod. Z jednoho automobilu je identifikátor 

vyjmut a do druhého je „navařen“, přenesen s celým dílem, na kterém je upevněn, nebo 

dokonce vyměněn s „novou“ karoserií. 

 

Zásahy do VIN s cílem falzifikace a následné změny identity vozidla 

Opětné zviditelnění vybroušených znaků nebo přeražených znaků a čísel není pro 

kriminalistického experta většinou žádným problémem. Evidenční pracovník - stejně jako 

občan - při kontrole vozidla však stojí před problémem, jak bez technických a laboratorních 

prostředků zjistit a najít znaky ilegální manipulace. Tyto znaky jsou skutečně mnohdy 

zjistitelné až při metalografické expertize. Moderní zdokonalené svařovací a lakýrnické 

technologie, cenově výhodné a snadno dostupné nářadí pro kutily, nedostatečné značení 
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podvozku, motoru a převodovky ve smyslu ochrany před falšováním, nedostatečná kontrola 

základních identifikátorů ze strany státní správy - to vše ulehčuje pachatelům práci s 

„přečesáváním“ a úspěšným prodejem kradeného vozidla. Není neobvyklé, že takováto 

vozidla projdou technickou kontrolou a evidencí vozidel, aniž se cokoliv zjistí. Jestliže pak 

třeba i po letech dojde k odhalení krádeže, lze hovořit spíše o náhodě. Způsoby falšování VIN 

viz. příloha č. 3. 

 

S touto problematikou úzce souvisí i již zmíněná problematika individuálně dovážených 

vozidel.41 Tato vozidla jsou za velmi výhodných podmínek zakoupena od různých osob mimo 

území ČR. Současně jsou k těmto vozidlům dodávány padělané cizozemské doklady a faktury 

o prodeji, které následně slouží k legalizaci těchto vozidel v České republice. Po 

zaregistrování tohoto vozidla v ČR dochází obvykle k rychlé změně několika majitelů tohoto 

vozidla a následné výměně technického průkazu vozidla z důvodů popsání, poškození nebo 

ztráty, aby vznikl dojem, že vozidlo je v ČR provozováno delší dobu, popřípadě dojde i 

k zatajení skutečnosti, že se jedná o  ojeté individuálně dovezené vozidlo ze zahraničí, neboť 

na duplikátu technického průkazu tato okolnost již není vyznačena. Vozidlo je následně 

prodáno a havarijně pojištěno. Poté dochází zpravidla ke skutečnému nebo údajnému odcizení 

vozidla a pokud se nepodaří pojišťovně zjistit podezřelé okolnosti a podezřelý původ tohoto 

vozidla, dochází k výplatě pojistného plnění.  

Častým jevem rovněž je, že majitel automobilu požádá oddělení dopravně správních 

agend o přidělení úředního čísla s odůvodněním, že při opravě individuálně dovezeného 

vozidla byl zničen identifikační štítek nebo VIN a oddělením dopravně správních agend je 

přidělen zcela nový úřední identifikátor, který vylučuje možnost identifikace odcizeného 

vozidla. Velmi častá je tato praxe u individuálně dovážených vozidel Peugeot, která mají 

poškozený pravý přední blatník, na kterém je VIN vozidla a jeho výměnou a přidělením 

úředního čísla může dojít ke změně původní identity vozidla. 

Další formou páchání pojistných podvodů s individuálně dovezenými vozidly je 

přihlášení k provozu v ČR a následné pojištění vozidla, které je zapůjčeno spolupachatelem (i 

když je formálně deklarován jeho prodej) ze zahraničí, kdy je vozidlo  po uzavření pojistné 

                                                 
 
41 Po roce 1989 se otevřely západní hranice dovozům ojetých automobilů. V závislosti na poptávce po levnějších 

(a starších) automobilech bylo 40 až 60 % nově registrovaných vozidel v ČR právě z individuálního dovozu. 

Vyšší procento přihlašování ojetých automobilů bylo charakteristické bezprostředně po roce 1989. Nelehká 

ekonomická situace koncem druhého tisíciletí opět zvýšila podíl ojetých aut přihlašovaných do evidencí. 
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smlouvy vráceno zpět do zahraničí a v ČR je nahlášeno jeho údajné odcizení a poté je 

nahlášena i pojistná událost. Tato forma páchání pojistných podvodů byla využívána zejména 

v polovině devadesátých let dvacátého doletí, kdy se jednalo jednak o vozidla vypůjčená 

z autopůjčoven nebo od fyzických osob.     

Rovněž častým jednáním je, že při přihlášení individuálně dovezeného vozidla do 

provozu a následně i při uzavírání pojistné smlouvy dochází ke změně identifikačních znaků a 

dokladů vozidla s cílem zatajit skutečné „stáří“ vozidla, dochází k tzv. „omlazování“ vozidla a 

poté při škodní události dochází k výplatě vyššího pojistného plnění. Tento způsob 

navyšování ceny vozidla je velmi rozšířenou a zcela běžnou praktikou, při které je rok výroby 

měněn pouze v dokladech vozidla, kdy je u individuálně dovezeného vozidla v českém 

technickém průkazu uveden jiný rok výroby vozidla. Vozidlo je zpravidla omlazeno o dva až 

tři roky nebo v některých případech dochází i ke změně VIN, neboť na jedenácté pozici 

tohoto čísla je uveden znak, který označuje modelový rok vozidla. Vozidlo z takto upraveným 

rokem výroby má pochopitelně i vyšší cenu v případě, že dochází k poškození vozidla při 

dopravní nehodě, pojišťovna vyplácí vyšší pojistné plnění, protože při výpočtu škody vedle 

rozsahu poškození vychází i ze stáří vozidla.  

 

4.1.1.1.1. Možnosti předcházení  

 

V souvislosti s bojem proti těmto pojistným podvodům, které jsou realizovány na 

základě změny identifikačních znaků, bych viděla jako stěžejní účinnější kontrolu vozidel jak 

při registraci tak při pojišťování vozidel. 

Jen pro upřesnění bych dodala, že v dnešní době to při registraci vozidla funguje tak, že 

úředník registrující dané vozidlo nemusí toto vozidlo ani fyzicky vidět, stačí mu doklad o 

tom, že byla provedena „čerstvá“ technická kontrola. Všichni ale dobře víme, jak se v mnoha 

případech technické kontroly provádějí. Pokud má člověk známého pracovníka autoservisu, 

postačí, když mu dá pouze doklady od vozidla a technická kontrola je provedena jen na 

základě těchto dokladů. Fyzické přistavení vozidla není v tomto případě nutné. Obdobný 

případ je i při sjednávání havarijního pojištění. V tomto případě se pojišťovací agenti 

podvodů buď účastní přímo nebo porušují své povinnosti v tom smyslu, že u pojišťovaného 

vozidla nezkontrolují VIN a spokojí se s tím, že je jim přistaveno vozidlo stejné značky a 

barvy a nebo pojišťované vozidlo vůbec nevidí a pojistnou smlouvu uzavřou jen na základě 

předložených dokladů. Když jsem na tuto problematiku narazila při rozhovoru s jedním 

zaměstnancem pojišťovny, samozřejmě se bránil, že v dnešní době není možno vozidlo bez 
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řádné fyzické kontroly pojistit. Ale na druhou stranu není to tak dávno, co byl v našem městě 

zrušen jeden velmi prosperující autobazar, na základě zjištění, že majitel dovážel ze zahraničí 

kradená vozidla, která pojišťoval právě tímto způsobem. 

Kontroly vozidel by určitě neměly být podceňovány a měly by se zaměřovat zejména na 

prověřování původnosti identifikátorů vozidla. Jak již ale bylo uvedeno výše, pouhým okem 

je zcela nemožné rozeznat, pokud jde o kvalitní práci, že došlo k padělání identifikátorů. 

K tomu je zapotřebí použít různé speciální metody, jako je například technologie VINTEST. 

 Tato nedestruktivní technologie je založena na detailní fyzické expertize s využitím 

nejmodernější digitální diagnostiky a umožňuje komplexní prověření identifikátorů vozidla. 

Cílem je nejen zjistit a potvrdit původnost továrních údajů (VIN, číslo motoru, typový kód), 

ale také to, zda na těchto identifikátorech nedošlo k padělání a jestli údaje obsažené 

v dokladech k vozidlu (např. v technickém průkazu) odpovídají údajům na vozidle. 

Nezbytnou součástí procesu identifikace vozidel je dále informační systém ICARIS 

(Identification CAR Information System). Jedná se o unikátní zdroj informací, se kterými 

pracují všechna pracoviště VINTEST, ale systém je otevřen i pro další uživatele, profesionály 

i soukromé osoby. Např. zájemce o koupi staršího vozidla využije službu „Průvodce“ a ten jej 

formou logicky řazených kroků provede po vybraném modelu automobilu a formou textu a 

fotografií poradí, na co si dávat pozor, co neopomenout  a pečlivě zkontrolovat. 

Důsledkem hromadného využívání technologie tohoto typu v rámci jednoho státu je 

podstatné snížení krádeží motorových vozidel, neboť  z hlediska mezinárodního obchodu 

s odcizenými vozidly je ve státě, který důsledně využívá technologie prověřování původnosti 

identifikátorů vozidel u každého dovezeného ojetého vozidla, velmi složité zaevidovat a uvést 

do provozu vozidlo s padělanými nebo pozměněnými identifikátory. 

I když je metoda VINTEST využívána i v České republice42, je stále jen na vůli majitele 

vozidla, zda si nechá zjistit původnost identifikátorů svého vozidla. V tomto směru bych 

doporučila postup, který zvolili např. v Maďarsku. Tam od roku 1998 vstoupil v platnost nový 

právní předpis, který ukládá povinně majiteli vozidla zjišťovat v určitých případech 

původnost identifikátorů svého vozidla uvedenou metodou. Po zavedení tohoto opatření 

v Maďarsku klesl počet krádeží asi o 20%. Možná bychom se tím měli inspirovat a uvažovat 

o tom, zda podobný přístup nezavést také u nás. 

 

                                                 
 
42 V České republice je měsíčně tímto způsobem zkontrolováno asi 600-800 vozidel. Přibližně u jedné čtvrtiny, 

tedy u 150-200 vozidel, jsou zjištěny závažné závady na identifikátorech.  
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Další možností jak předcházet pojistným podvodům tohoto druhu jsou i možné 

legislativní úpravy. Pomohlo by například legislativní opatření, které by neumožňovalo 

přihlásit v České republice do provozu vozidlo, které bylo v zahraničí (popřípadě i v ČR) 

vyřazeno z důvodu totální škody. 

Další problém naší legislativy můžeme spatřovat v tom, že pokud například prokáže 

expertiza vozidla, že VIN byl přenesen z jednoho vozidla na druhé, byl falšován apod., není to 

pochopitelně ještě důkaz, že vozidlo bylo odcizeno (i když ve většině případů tomu tak ve 

skutečnosti opravdu je). Není znám původní poškozený, trestný čin mohl být spáchán 

v zahraničí a nový český majitel získal vozidlo v „dobré víře“. Vzniká uzavřený kruh, který 

nijak nezvyšuje objasněnost krádeží vozidel a ani nezvyšuje optimismus poškozeného, že jeho 

vozidlo bude někdy nalezeno. Stačilo by ale zákonně ustanovit (např. pro proces schvalování 

technické způsobilosti vozidla) podmínku, že vozidlo smí být provozováno mimo jiné právě 

tehdy, má-li originální identifikační znaky (např. VIN), do kterých nebyl proveden žádný 

záznam. Vozidla pocházející z trestné činnosti pak budou vyřazena z provozu, bez nutnosti 

prokazování, kdo je poškozený majitel. Tak postupuje např. legislativa USA. Prokáže-li se, že 

vozidlo má padělané nebo vyměněné identifikační znaky, automaticky propadá ve prospěch 

státu. 

 

K předcházení těmto pojistným podvodům však mohou přispět i samotní výrobci 

automobilů. Pro znesnadnění manipulace s výrobními čísly lze přijmout řada konkrétních 

opatření, které by měly praktické dopady. Jako příklad bych uvedla následující: 

- zavedení mechanismu kontrolní číslice do struktury VIN českými výrobci vozidel, 

- ve struktuře VIN eliminovat nevýznamové konstanty (ZZZ, 000 apod.), 

- VIN umisťovat na více místech (komponentech) vozidla, 

- používat i tajná (nezveřejňovaná) místa umístění VIN, 

- VIN umisťovat i na zvenku viditelném místě (přední nebo zadní sklo vozidla). 

Další možností jak znesnadnit prodej odcizených vozidel je použití vhodných 

doplňkových identifikačních zabezpečovacích systémů. Jednou z alternativ, jak preventivně 

působit proti masivnímu pozměňování identifikátorů vozidel a jejich historie je používání 

systému umístění ochranných holografických prvků na vozidla s názvem AUTODOT OCIS, 

které jsou vyrobeny špičkovou technologií a jsou novinkou na našem trhu. 

Součástí setu je sada holografických etiket, které se nalepí viditelně na vybraná místa na 

vozidle, a sprej s tzv. inteligentním prachem. Aerosol, který lze nastříkat na libovolná, i 
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skrytá, místa v autě, obsahuje 20 000 kovových holografických mikroteček a z každé z nich 

lze odečíst pomocí speciálního zařízení unikátní identifikační kód vozidla. 

Proti přenesení na jiné vozidlo jsou etikety chráněny mimo destrukčních perforačních zón 

kovové vrstvy ještě speciální samodestrukční plastovou fólií. Jedná se o stejný princip 

ochrany pomocí holografických ochranných prvků používaných na ceninách, bankovkách 

nebo dokladech. Tato světově unikátní technologie výroby syntetických hologramů je jen 

těžko napodobitelná. 

Další problém bych viděla v přidělování úředních čísel. Nekritické přidělování úředního 

čísla státními orgány vede ve skutečnosti k legalizaci odcizených vozidel. Není nijak nutné 

důrazně poznamenávat, že proces přidělování úředních čísel nemá v zahraničí obdoby a pro 

odborníky je nepochopitelný. V případě nezbytné potřeby by měly být přidělovány pouze 

původní identifikátory a to ve spolupráci s oficiálními zástupci výrobců vozidel. 

Nejlepším způsobem, jak minimalizovat tuto trestnou činnost, je však zabránit zlodějům 

vůbec vozidlo odcizit. Řidiči by tedy neměli v žádném případě podceňovat zabezpečení svých 

vozidel.  

4.1.1.2. Prodej vozidla v zahraničí a následné nahlášení odcizení 

Tento druhý způsob spáchání je charakteristický tím, že řidič se svým řádně pojištěným 

vozidlem, nebo vozidlem vypůjčeným v autopůjčovně (včetně leasingu), legálně vycestuje do 

zahraničí a zde vozidlo prodá. Nový majitel vozidlo zaregistruje, původní majitel po návratu 

do  vlasti nahlásí policii odcizení vozidla v České republice. Při prověřování vozidla v zemi 

nového uživatele nemohou být při registraci zjištěny nesrovnalosti, protože v době registrace 

vozidla není jeho odcizení ještě nahlášeno a proto nebylo po vozidle ještě vyhlášeno pátrání. 

Policie země původního uživatele vozidlo na svém území rovněž nezjistí, protože v době, kdy 

je po vozidle vyhlášeno pátrání, se vozidlo již v zemi původního uživatele nenachází. Vozidlo 

tedy není nalezeno a vlastník vozidla úspěšně uplatní u pojišťovny nárok na plnění ze škodní 

události. 

Pro předem vytipovaná vozidla mají pachatelé už připravené falešné osvědčení o 

technickém průkazu a vytyčenou cestu mimo území republiky. Jde o přesun po vlastní ose 

„severovýchodní cestou“ do Polska a dále na východ nebo „východní cestou“ přes Slovensko, 

Maďarsko na Ukrajinu nebo do balkánských zemí.  
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Přímo učebnicový příklad projednával Městský soud v Praze v roce 2001. Nejprve se 

skupina podvodníků, v jejímž čele stál cizí státní příslušník, domluvila s majitelem luxusního 

zahraničního auta a poté mu ho „ukradli“. Šéf skupiny byl napojen na ukrajinskou a ruskou 

mafii a s jejich pomocí organizoval převoz vozů do těchto zemí. Hrálo to i časově. Majitel 

nahlásil odcizení auta až když dostal signál, že už je za hranicemi. Povedené partě se tímto 

způsobem podařilo vyvézt 46 aut a vylákat tak z pojišťoven více než 10 milionů korun. Další 

podobnou „krádež“ vozu Mazda 626 uvádím v příloze č. 4. 

 

V posledních letech se setkáváme s poměrně novou formou majetkové trestné činnosti 

spočívající ve fingování odcizení motorových vozidel leasingovým společnostem osobami, 

které mají předmět leasingu v držení. V řadě případů přerůstá tato trestná činnost 

v organizovanou trestnou činnost spočívající buď v podvodném vylákání vozidla od 

leasingové společnosti a v jeho následném transportu do států tzv. východního bloku nebo 

v uváděné zinscenované krádeži leasovaných motorových vozidel a rovněž v jejich transportu 

za hranice republiky. V obou případech jde o relativně bezpečný způsob páchání trestné 

činnosti, neboť jeho způsob provedení téměř vylučuje dopadení pachatele přímo při činu. 

V případě podvodných jednání jde zpravidla o trestnou činnost na objednávku. Fyzická či 

právnická osoba, fungující jako klasický „bílý kůň“, převezme nové vozidlo na leasing od 

dealerů leasingových společností s pravými doklady. Na vozidlo je leasingové společnosti 

složena akontace a zpravidla je uhrazena první splátka, vozidlo je výhodně pojištěno proti 

odcizení či zničení a je oficiálně registrováno dopravním inspektorátem Policie ČR. Uvedené 

prvotní náklady jsou pro pachatele nutnou investicí do podvodného jednání, která se 

v následném prodeji mnohonásobně vrátí. Automobily jsou pak buď přímo novými majiteli, 

se kterými pachatelé podvodného jednání uzavřou obchod, nebo kurýry převáženy za hranice. 

Jde o zcela legální cestu do zahraničí, ze které se však vozidlo již nikdy nevrátí. S určitým 

časovým zpožděním je pak nahlášeno odcizení vozidla a je nahlášena pojistná událost, takže 

leasingová společnost v podstatě žádnou škodu neutrpí, protože pojišťovna plní. Jakmile 

dostane leasingová společnost pojistné plnění, provede klasickou formu finančního vyrovnání 

s klientem, neboť dochází k předčasnému ukončení smlouvy. 

Obdobným způsobem postupují i ti uživatelé leasovaného vozidla, kteří ztratili platební 

schopnost a fingované odcizení motorového vozidla celý jejich problém vyřeší. Je 
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pochopitelné, že vozidlo je uživatelem velmi výhodně prodáno a převezeno opět do 

zahraničí.43 Konkrétní příklady leasingových podvodů viz. příloha č. 5. 

K odhalování této trestné činnosti značně pomáhala registrace přejezdů vozidel do 

zahraničí, kterou prováděly pohraniční policejní orgány České republiky, Polska, Slovenské 

republiky a Maďarska. Aby tyto přejezdy nebyly registrovány, změnili pachatelé taktické 

postupy při svém protiprávním jednání. Tyto postupy spočívají v tom, že technický průkaz 

nebo jeho kopie, popřípadě jen základní údaje o vozidle jako např. značka a typ vozidla, VIN, 

číslo motoru, rok výroby, barva a další od vytipovaného vozidla jsou dopraveny do 

zahraniční, kde na základě těchto údajů je vozidlo, bez vlastní fyzické přítomnosti vozidla, 

procleno a zaregistrováno na konkrétní osobu, je mu přidělena registrační značka a vystaven 

technický průkaz. Registrační značka a technický průkaz jsou poté dovezeny do ČR, kde jsou 

na vozidle české registrační značky vyměněny za registrační značky cizozemské a toto 

vozidlo  pak bez jakéhokoliv problému odjíždí do země své nové registrace bez toho, že by o 

jeho přejezdu byl kdekoliv učiněn záznam.  

Další formy páchání této trestné činnosti, na kterou v současné době organizované 

skupiny přecházejí, spočívá v tom, že již nejsou verbování „bílí koně“, ale místo toho 

organizátoři „skupují“ krachující podniky a pro potřeby těchto podniků si berou vozidla na 

leasing. Tato vozidla jsou poté vyvážena do zahraničí. I když se potvrdí vývoz tohoto vozidla, 

zpravidla již nelze trestně právně postihnout osobu, která uzavřela za podnik leasingovou 

smlouvu. Náhrada škody v rámci konkursního řízení je zpravidla rovněž nedobytná. 

 

4.1.1.2.1. Možnosti předcházení 

 

Za to, že se u nás leasingovým podvodům vcelku dobře daří, mohou svým způsobem i 

samy leasingové společnosti. Netvrdím, že jsou na těchto podvodech přímo zainteresovány, 

ale nepřímo je podporují v tom směru, že si nedostatečně prověřují své klienty. Jak již bylo 

zmíněno, organizovaná skupina si většinou najme „bílého koně“, který na základě falešného 

potvrzení o zaměstnání a výši příjmu uzavře s leasingovou společností smlouvu. Kdyby si 

však leasingové společnosti tyto informace o leasingovém nájemci lépe prověřovaly, mohla 

by být řada pokusů o leasingový podvod překažena již v zárodku.     

Zmínila jsem se o tom, že organizované skupiny pro páchání leasingových podvodů 

skupují krachující podniky a najímají si v rámci těchto podniků automobily. Myslím si, že by 
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mělo být i v zájmu samotné leasingové společnosti ověřit si finanční situaci daného podniku. 

Určitým signálem zde může být i změna majitelů a jednatelů těchto právnických osob. 

 

V rámci této trestné činnosti by měla být přijata i některá další opatření. Tato opatření 

by měla směřovat v rámci Policie ČR k tipování odcizených vozidel, která by mohla být 

vyvážena mimo území ČR a v mezinárodní oblasti ke zvýšené aktivitě Národní ústředny 

Interpolu Praha, který by všechny vytipovaná odcizená vozidla měl automaticky prověřovat 

v zemích bývalého Sovětského svazu a zemích Balkánského poloostrova. Mělo by se to týkat 

všech leasingových vozidel, která jsou odcizena do šesti měsíců od jejich zavedení do registru 

vozidel.  

 

4.1.2. Zinscenované dopravní nehody 

 

Ve druhé skupině jsou pojistné podvody, kdy dochází k údajný poškozením vozidel při 

dopravních nehodách nebo živelních událostech. Pachatelé zde uvádějí v omyl pojistitele 

jednak při sjednávání pojistných smluv zejména tím, že se snaží: 

- ve spolupráci s pracovníky pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na vozidla, která již 

předtím byla poškozena při dopravní nehodě a proto antidatují dobu uzavření 

pojistné smlouvy a snaží se vzbudit dojem, že vozidlo bylo v době nehody pojištěno. 

 

Dále uvádějí pojistitele v omyl při hlášení pojistných událostí tím, že: 

- ve spolupráci s příslušníky dopravní policie vytvářejí fingované protokoly o 

dopravní nehodě a poté pracovníkům pojišťoven k prohlídce přistavují jiné 

havarované vozidlo,  

- nebo u nižších škod, kde není vyžadována prohlídka havarovaného vozidla 

pracovníkem pojišťovny, nahlásí údajnou nehodu, doloží potvrzení o dopravní 

nehodě od policie a pojistnou událost si nechají likvidovat,  

- ve spolupráci s pracovníky autoopraven úmyslně nadhodnocují cenu opravy a 

uvádějí výměnu náhradních dílů, které jsou pouze opraveny nebo nebyly vůbec 

poškozeny.44 
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Jako častý způsob páchání těchto pojistných podvodů bych uvedla příklad majitelů 

autobazarů, kteří ve velkém dovážejí ze zahraničí již poškozená vozidla. Tyto vozidla 

zaregistrují a pojistí výše uvedeným způsobem a následně zinscenují fingovanou dopravní 

nehodu. Tito lidé mají většinou známé příslušníky dopravní policie, kteří vytvoří fingované 

protokoly a dokumentaci o dopravní nehodě. Majitel automobilu pak požádá o likvidaci 

pojistné události rozpočtem nákladů na opravu a ve své vlastní dílně si pak vozidlo za 

minimální náklady opraví.  

Zde jen malá poznámka. Pokud dojde k pojistné události, pojistné plnění je poskytnuto 

buď na základě odhadu likvidátora (který bere v potaz rozsah poškození, stáří vozidla apod.) 

nebo na základě faktur vystavených autoopravnou, ve které bylo vozidlo opraveno.  

V souvislosti s odhadem likvidátora bych uvedla příklad, který se řešil v loňském roce. 

Pojišťovně bylo nahlášeno poškození vozidla AUDI TT, které údajně poškodil neznámý 

pachatel tím, že do karoserie vozidla udělal několik záseků ostrým předmětem. Na první 

pohled to vypadalo, že se jednalo o nějaký akt msty majiteli tohoto luxusního vozidla. 

Pracovníky likvidační služby byla škoda vypočítána zhruba na 400 000 Kč, neboť podle 

technologie opravy se předpokládala výměna všech poškozených dílů za nové. Poškozený si 

pak sám záseky „vyvařil“ a po zatmelení, přebroušení a přelakování vozidla by laik téměř nic 

nepoznal a náklady na tuto opravu ho přišly asi tak na jednu čtvrtinu. Vozidlo pak bylo možné 

dále prodat jako nepoškozené. 

Ale i druhý způsob vyplacení pojistného plnění na základě faktur z autoopravny je 

podvodníky často využíván. Stačí, že mají známého opraváře a s ním se stačí domluvit buď na 

vystavení falešných faktur, na opravu škod, které nevznikly v souvislosti s pojištěnou 

nehodou nebo na nadhodnocení škody na vozidle. Opravář může například tvrdit, že bylo 

potřeba vyměnit všechny poškozené díly novými, i když  je ve skutečnosti jenom opravil, 

případně díly nebyly vůbec poškozeny.  

V kapitole 3.1. jsem popisovala případ zinscenované dopravní nehody, na níž se podíleli 

jednak dopravní policisté, ale i likvidátor pojišťovny. Co se týče „podplacených“ likvidátorů, 

pojišťovna nerada přiznává, že má ve svých řadách škodnou a naopak tvrdí, že je v dnešní 

době tento negativní jev velmi eliminován. Osobně však mám jinou zkušenost. Zde se opět 

odvolávám na svůj průzkum. Většina respondentů, kteří již pojistný podvod spáchali 

odpověděli, že nemají strach pokračovat v této trestné činnosti, neboť mají známého u 

pojišťovny a ten to za „flašku“ vždycky nějak udělá. Nafotí například jiné havarované auto 

stejného typu, barvy a značky a na základě této fotodokumentace je „poškozenému“ 

vyplaceno pojistné plnění. Dozvěděla jsem se, že v dnešní době lze sehnat i různé pomůcky, 
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díky kterým pak na fotografii vypadá vozidlo jako poškozené. Jsou to například různé fólie na 

přední sklo, které když se na sklo přilepí a určitým způsobem pokrčí, vyvolávají dojem 

„pavouka“. Pokud se to dobře nafotí, je to od skutečně rozbitého skla téměř nerozeznatelné. 

V souvislosti s touto problematikou bych chtěla zmínit změnu zákona o policii, která by 

měla začít platit od roku 2009. Jedním z bodů je i to, že policisté nebudou muset vyjíždět 

k menším dopravním nehodám, kdy škoda na vozidle nepřesáhne sto tisíc korun. Myslím si 

ale, že to mimo jiné povede i k velkému nárůstu pojistných podvodů. Podvodníkům tak 

odpadne problém, jak obelstít policisty, sami si sepíší dokument o tom, jak k dopravní nehodě 

došlo (což je taky součástí návrhu) a v součinnosti se známými likvidátory mohou snáze 

páchat pojistné podvody.  

 

4.1.2.1. Možnosti předcházení 

 

Samozřejmě netvrdím, že všichni policisté a likvidátoři spolupracují s pachateli těchto 

pojistných podvodů. Většina z nich svou práci odvádí zodpovědně a snaží se proti této trestné 

činnosti naopak bojovat. A právě těmto pracovníkům, kteří osobně přijdou do kontaktu 

s havarovanými a poškozenými vozidly, by měla být věnována větší pozornost. Je třeba 

zvyšovat odbornost těchto pracovníků, zejména pak policejních vyšetřovatelů, kriminalistů a 

pracovníků služby dopravní policie. Likvidátoři by měli absolvovat různá školení, na kterých 

by byli upozorněni na nejčastější způsoby a formy páchání pojistných podvodů, na nejnovější 

praktiky pachatelů, likvidátoři by si měli navzájem předávat své zkušenosti ohledně této 

problematiky apod. Měli by být zkrátka schopni rozpoznat jednání pojištěného, pojistníka 

nebo jiné osoby uplatňující nárok na pojistné plnění, signalizující, že by se mohlo jednat o 

pojistný podvod.  

Nejdůležitější je však posilování pracovních vztahů a cílené vytváření loajality 

zaměstnance vůči pojišťovně. Mělo by se jednat o komplexní přístup zejména  k těm 

zaměstnancům, kteří pracují v obchodě, resp. v likvidaci pojistných událostí. Oni budují 

s místní znalostí portfolio klientů a na jejich odborné i morální kvalitě závisí výplata 

pojistného plnění. Jsou tedy citlivým vstupním i výstupním místem do finančního  ústavu a 

výsledek zejména jejich práce rozhoduje o výši zisku. Myslím si, že jakákoliv pozitivní 

motivace výrazně ovlivní ochotu ke korupčnímu jednání. 

Určitou prevencí je i rozdělit likvidační službu na dvě skupiny, tzn. že o vyplacení 

pojistného plnění nerozhoduje pouze jedna osoba. I když je už tento systém zaveden téměř ve 

všech větších pojišťovnách, stále existují ještě takové, ve kterých má pravomoc rozhodnout o 
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výši pojistného plnění pouze jeden člověk. V případě „dvoustupňového systému“ je první 

skupina tvořena mobilními likvidátory, kteří zjišťují škody rovnou na místě, tzn. fotografují, 

zapisují a dokumentují. Druhá skupina vyřizuje škody administrativně na základě 

shromážděné dokumentace.  

Představme si ale případ, kdy mobilní likvidátor je požádán svým známým, jestli by mu 

nepomohl s vylákáním vyššího pojistného plnění. Likvidátor tedy poškozené vozidlo nafotí, 

udělá odhad nákladů na opravu (které jsou samozřejmě vyšší než ve skutečnosti) a pokud 

v pojišťovně existuje výše zmíněný dvoustupňový systém, potřebuje ještě nechat tuto 

dokumentaci podepsat svým „kontrolorem“. V praxi to však funguje tak, že tito dva lidé jsou 

dlouholetí kolegové, kamarádi a na základě tohoto vztahu si administrativní pracovník 

dokumentaci ani nepřečte a automaticky podepíše. A i když si udělá čas na prostudování této 

zprávy, nemusí přijít na nic podivného, protože po technické stránce může být vše v pořádku. 

Skutečnost, že daný likvidátor podezřele často likviduje pojistné události Pavlovi Novákovi, 

mu může snadno uniknout. 

Myslím si, že „dvouúrovňový systém“ likvidace je určitě přínosem při odhalování 

pojistných podvodů. Pokud však nadále k tomu budou likvidátoři přistupovat stylem „to je 

můj kamarád, přece ho nebudu kontrolovat“, nebude zdaleka tak efektivní, jak se od něho 

očekávalo. V této souvislosti mě napadla myšlenka, že by možná nebylo od věci předávat 

dokumentaci o pojistných událostech nezávislým externím kontrolorům, například bývalým 

policistům, kteří mají na podvodné jednání „čuch“ a kteří nejsou hlavně nijak závislí na 

průběhu likvidace.    

Na závěr bych chtěla ještě poznamenat, že pokud se nakonec prokáže, že se likvidátor 

podílí na pojistných podvodech, vyvázne z toho většinou jen s „padákem“. Takovému 

člověku to však nevadí, většinou si brzy najde práci u jiné pojišťovny, kde může svou činnost 

provozovat v klidu dál. Když jsem se v pojišťovně zeptala, proč není automaticky na tyto lidi 

podáváno trestní oznámení, bylo mi řečeno, že takovéto případy jsou často medializované a 

pojišťovna si nemůže dovolit špatnou reklamu. Osobně si však myslím, že pokud pojišťovna 

odhalí takovou „škodnou ve svých řadách“, vypovídá to jenom o jejím kvalitním vnitřním 

kontrolním systému a tím pádem o celkové kvalitě této pojišťovny. Pokud by se pojišťovny 

nebály na tyto „likvidátory -  podvodníky“ podávat trestní oznámení, vedlo by to k tomu, že 

by bylo více odsouzených, což by mělo určitě preventivní dopad na ostatní. 
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4.2. Pojistné podvody v rámci pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla 

 

I v rámci tohoto druhu pojištění jsou pojistné podvody velmi často páchány. Z titulu 

tohoto pojištění je, jak již bylo uvedeno výše, hrazena škoda způsobená provozem 

motorového vozidla druhému účastníku dopravní nehody usmrcením, újmou na zdraví, 

poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením věci v souvislosti se škodou způsobenou 

provozem vozidla. Pachatelé zde mohou uvést v omyl pojistitele pouze při uplatnění nároku 

na pojistné plnění a to zejména tím, že u poškození motorových vozidel: 

- za spoluúčasti druhého řidiče, obvykle známého, inscenují domnělé dopravní 

nehody, které poté nechávají vyšetřit policií a škodu na vozidle hradí pojišťovna 

z titulu pojištění jejich známého (viz níže), 

- ve spolupráci s příslušníky dopravní policie vytvářejí fingované protokoly o 

dopravní nehodě a potom pracovníkům pojišťoven k prohlídce přistavují jiné 

havarované vozidlo, nebo u nižších škod, kde není vyžadována prohlídka 

havarovaného vozidla pracovníkem pojišťovny, nahlásí údajnou nehodu, doloží 

potvrzení od policie a pojistnou událost si nechají likvidovat rozpočtem pojišťovny, 

- ve spolupráci s pracovníky autoopraven úmyslně nadhodnocují cenu opravy a 

uvádějí výměnu náhradních dílů, které jsou pouze opravny nebo nebyly vůbec 

poškozeny.45  

 

Častým případem pojistného podvodu v rámci tohoto druhu pojištění jsou tzv. „nepřímé 

střety“, kdy je vozidlo údajně vytlačeno ze silnice nebo jeho řidič je oslněn a havaruje. Při 

této zinscenované dopravní nehodě je policií jako viník zjištěn řidič druhého vozidla a z jeho 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla je vyplaceno pojistné plnění, ze 

kterého je uhrazena oprava poškozeného vozidla, které bylo poškozeno již před dovozem do 

ČR. 

Jako praktický příklad bych chtěla uvést škodnou událost – dopravní nehodu, kterou měl 

zavinit řidič českého vozidla Škoda 120 v SRN tím, že svojí neopatrnou jízdou ohrozil řidiče 

protijedoucího vozidla VW Passat, který, aby zabránil přímému střetu vozidel, strhl svoje 

vozidlo mimo vozovku a poškodil si ho. Ke standardním postupům při prošetřování patří 
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mimo jiné i prověřování vozidel zúčastněných na dopravní nehodě v databázi dopravních 

nehod vyšetřovaných policií, která je k dispozici v České kanceláři pojistitelů. Bylo tedy 

prověřeno jak vozidlo Škoda 120 pojištěného, tak vozidlo poškozeného, občana SRN. Při 

tomto šetření bylo zjištěno, že vozidlo VW Passat mělo krátce před dopravní nehodou v SRN 

nehodu v ČR, kterou zavinil řidič vozidla VW Passat, když vozidlo řídil pod vlivem alkoholu 

a pro německou pojišťovnu, kde měl vozidlo havarijně pojištěno, byla proto tato událost 

nelikvidní. A tak se tento občan SRN, který často navštěvoval své známé v ČR, s nimi dohodl 

a zinscenovali zmíněnou dopravní nehodu. Když pak byla porovnána fotodokumentace 

pořízená policií z nehody zaviněné vozidlem VW Passat na území ČR a fotodokumentace 

údajného poškození tohoto vozidla při dopravní nehodě v SRN, bylo i laikovi zřejmé, že 

poškození jsou identická a že se tito podvodníci ani nepokoušeli poškození vozidla VW 

Passat nějak pozměnit.  

Další, spíše kuriózní případ pojistného podvodu v rámci povinného ručení je obsažen v 

příloze č. 6. 

V České republice (a možná nejen u nás) je ale asi nejtypičtějším případem situace, kdy 

jedete po dálnici, od kola nákladního auta odletí kamínek, který shodou okolností přistane na 

vašem čelním skle. Na skle se vytvoří „pavouk“ a poškozený se pochopitelně nechce smířit 

s tím, že by měl platit nové čelní sklo ze svého. Domluví se tedy se známým (nikoliv 

s příbuzným, to by pojišťovnám bylo podezřelé), aby dosvědčil, že kamínek odletěl od jeho 

kola a poškozenému je v rámci kamarádova povinného ručení vyplaceno pojistné plnění. 

Tady však mnoho lidí nesouhlasí s tím, že spáchali pojistný podvod. Vždyť škoda skutečně 

vznikla, ne jejich vinou a oni teď chtějí kompenzaci, na kterou mají přece nárok. 

V poslední době se v rámci povinného ručení objevují pojistné podvody, kterých se 

dopouštějí lidé, kteří nemají zaplaceno pojistné a způsobí nehodu. Snaží se pak, aby za ně 

uhradil škodu někdo jiný, kdo má pojištění zaplaceno. Dochází pak k poměrně krkolomným 

konstrukcím nehod, ale tyto případy nebývá těžké odhalit. 

Další způsoby páchání pojistných podvodů v rámci povinného ručení jsou obdobné jako 

v rámci pojištění havarijního. Ať už to jsou známí opraváři, kteří vystaví falešné faktury, 

známí dopravní policisté, kteří zinscenovanou dopravní nehodu zadokumentují či likvidátoři, 

kteří nadhodnotí potřebnou výši nákladů na opravu. 

 

4.2.1. Možnosti předcházení 
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Na úvod bych chtěla říci, že zavedení systému bonus – malus v rámci povinného ručení, 

má velmi pozitivní dopad. Tento systém motivuje řidiče k jízdě bez nehod. Kdo jezdí beze 

škod, získá slevu na pojistném, tedy bonus. Ve většině případů získá řidič pětiprocentní slevu 

na pojistném za každých 12 měsíců bez nehody. Po několika letech bezeškodní jízdy to už 

dělá „slušný balík“. To je podle mne dobrá motivace pro řidiče, aby se na výše zmíněných 

pojistných podvodech nepodíleli. Když totiž řidič způsobí nehodu, cena pojistného se zvýší a 

řidiči je připsán malus. V případě, že má dosažený bonus, cena povinného ručení se za každou 

způsobenou škodu zvyšuje o malus ve výši 10 procent. Pokud však způsobí škodu řidič se 

základní sazbou, pojistné je za každou způsobenou škodu zatíženo malem ve výši 50 procent. 

Maximální malus může dosáhnout až 200 procent, pojištění pak stojí dvakrát více.  

Jediným nedostatkem tohoto systému je, že řidič, který způsobí nehodu a hrozí mu 

malus, může dát výpověď a přejít k jiné pojišťovně. Pokud nepředloží potvrzení o 

bezeškodním průběhu (bonusu), pojišťovna ho pojistí za základní sazbu. Případná jím 

způsobená nehoda se tedy do ceny pojištění nepromítne. 

Na tomto místě jsem chtěla doporučit zavedení databází sdružující informace o každé 

nehodě, které jsou již běžně v zahraničí provozovány. Když jsem se však více touto 

problematikou zabývala, zjistila jsem, že 1. října 2007 již Česká kancelář pojistitelů ve 

spolupráci s členskými pojišťovnami provoz takovéto databáze škod povinného ručení 

zahájila. 

Hlavním cílem této databáze škod by mělo být zpřístupnění informací mezi 

pojišťovnami o předcházejícím škodním průběhu pojištění klienta, který mění pojišťovnu.  

 

Pojistným podvodům v rámci havarijního pojištění se snaží pojišťovny zamezit řadou 

restriktivních opatření. Škodním událostem v rámci pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené provozem vozidla však v podstatě zamezit nelze.  

V této souvislosti mě napadá snad jen jedna možnost, jak omezit tyto podvody, spočívající 

v tom, že by se měly více prověřovat případné vazby mezi poškozeným a tím, v rámci jehož 

povinného ručení je škoda hrazena. V praxi je to ale asi stěží realizovatelné. Pachatelé jsou 

natolik chytří, že podvody nepáchají spolu se svými příbuznými (tady by bylo riziko odhalení 

příliš vysoké), ale na pomoc si berou své známé. V tomto případě je velmi těžké dokázat, že 

se jedná o předem dohodnutou dopravní nehodu.  

 

4.3. Pojistné podvody v rámci pojištění přepravy (pojištění kargo) 
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Pojistné podvody v oblasti pojištění přepravy jsou pravou doménou podnikatelů. Počet 

těchto případů není vysoký, nicméně vždy se jedná o velké částky, tedy o vysoká nárokovaná 

pojistná plnění. Typicky jde o podvody v oblasti kamionové přepravy, například fingované 

loupeže neexistujícího (nepřepravovaného) zboží. Odhalování těchto podvodů ztěžuje také 

skutečnost, že tato kriminalita v nikoli zanedbatelném měřítku skutečně existuje. Jejich 

příslovečným rájem jsou některé východoevropské a balkánské země 

Typickým příkladem je případ mladé podnikatelky, kterou vidina několikamilionového 

zisku přiměla spáchat pojistný podvod. K hranicím s Polskem se blížil náklad hracích 

automatů. Ještě před přechodem řidič zastavil u benzinové pumpy, doplnil palivo a zašel se 

dovnitř občerstvit. Když se však vrátil zpět na parkoviště, kamion již nenašel. Okamžitě 

nahlásil krádež policii, které se podařilo ukradený kamion najít na nedalekém, méně 

frekventovaném, parkovišti, ale náklad hracích automatů v ceně 4 milionů korun byl pryč.  

Při výslechu řidiče i svědků a při porovnání časových údajů bylo policistům jasné, že 

v případu mnoho věcí nehraje. Navíc kamion nejevil žádné známky násilného vniknutí. O 

náhradu škody se brzy přihlásila již zmíněná mladá podnikatelka z Prahy. Pojišťovna však už 

měla informace od policie a proto věnovala škodní události zvýšenou pozornost a zahájila 

vlastní šetření. Informovali se u polského odběratele, ale ten o dodávce nic nevěděl. Pátrali po 

tom, zda odcizené automaty nejsou provozovány v České republice, což se nakonec potvrdilo 

a to dokonce v místech, kde měla své aktivity i postižená podnikatelka. Automaty byly pouze 

repasovány.  

Nakonec experti porovnávali úložnou plochu kamionu s rozměry údajně převážených 

automatů. Empirickým experimentem, při kterém použili papírové modely automatů, zjistili, 

že udávaný počet kusů tam nemohl být v žádném případě uložen. Podnikatelka i řidič začali 

měnit své výpovědi, až se nakonec policii podařilo zásadním způsobem zpochybnit, že 

pojistná událost proběhla tak, jak uváděla postižená. Pojišťovna nevyplatila pojistné plnění a 

podnikatelka i řidič se dočkali nepodmíněných trestů. 

 

4.3.1. Možnosti předcházení 

 

Myslím si, že takovýmto pojistným podvodům lze jen stěží předcházet. Pokud se však 

již škoda stane, měla by pojišťovna, protože se ve většině případů jedná o vysoká nárokovaná 
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pojistná plnění, věnovat více pozornosti tzv. kriminogenním faktorům neboli identifikátorům 

pojistných podvodů.  

V případě pojištění přepravy je to například situace, kdy pojištěný krátce před pojistnou 

událostí razantně navýší pojistnou částku (jak bylo učiněno v předchozím příkladě). 

 Dalším identifikátorem, který by mohl poukazovat na pojistný podvod, by mohla být 

výrazně se zhoršující finanční situace podnikatele, který se jí snaží vyřešit právě tímto 

způsobem. Pokud je podnikatel skutečně zadlužen, může se vyskytnout i další identifikátor a 

tím je tlak na rychlou výplatu pojistného plnění. 

 Pokud je věnována škodní události zvýšená pozornost, může dostat pachatel strach 

z odhalení a vezme zpět nahlášení pojistné události. I toto jednání se může zdát přinejmenším 

podezřelé. 

Mezi další podezřelé skutečnosti můžeme dále zařadit problémové země původu zboží 

nebo transitu, účast několika cizích státních příslušníků z různých zemí, nově založenou firmu 

atd. Takovýchto indikátorů je celá řada a pokud se jich vyskytne více najednou, je velká 

pravděpodobnost, že se jedná o pojistný podvod.  

Aby se ale počet pojistných podvodů v rámci pojištění přepravy co nejvíce 

minimalizoval, měly by si pojišťovny více prověřovat své klienty ještě před uzavřením 

smlouvy. Je důležité si ověřit, zda se jedná o člověka seriózního a „poctivého“ a informovat 

se o škodní historii tohoto klienta u dalších pojišťoven.  

Šetření těchto podvodů je organizačně velmi náročné a k jejich objasňování je důležitá 

významná mezinárodní spolupráce mezi pojišťovnami a společný postup policie a pojišťovny. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.4. Pojistné podvody v rámci havarijního pojištění letadel 

 

Tímto bych definitivně opustila oblast pojistných podvodů v rámci motorových vozidel 

a chtěla bych poukázat i na méně frekventované pojistné podvody a to v rámci letadel.  

Provozovaná letadla musí být ze zákona pojištěna na odpovědnost za škody, které jsou 

jejich provozem způsobeny. Jsou ale také pojišťována pro případ jejich vlastního poškození. 

Právě havarijní pojištění bývá zneužíváno nepoctivými pojistníky a pojištěnými.V rámci 

tohoto pojištění jsou páchány pojistné podvody zejména menšími provozovateli sportovních 

letadel. 
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Zakoupení letadla je finančně velmi náročná záležitost a proto jsou často zakoupena 

starší a tedy zákonitě i levnější letadla. Tato letadla však již mají odlétaný větší počet letových 

hodin a po odlétání stanoveného počtu letových hodin je nutná jejich generální oprava, která 

je rovněž finančně velmi náročná. Právě tady dochází k fingovaným leteckým nehodám a 

následně k opravám letadel, které jsou hrazeny z pojistného plnění a které by zákonitě musely 

být provozovatelem letadla provedeny. Fingování těchto leteckých dopravních nehod je 

prováděno různými způsoby.  

Velmi častou leteckou nehodou je, že při přistávání letadlo údajně zachytí vrtulí o 

přistávací plochu, čímž dochází k poškození klikové hřídele motoru letadla, vrtule a podvozku 

letadla. Takto poškozený motor musí být demontován, celý rozebrán a opětovně smontován, 

což je v postatě provedená generální oprava celého motoru, která je uhrazena z havarijního 

pojištění příslušného letadla. Z tohoto pojištění je uhrazena i nová vrtule a provedena oprava 

podvozku. Výplata pojistného u takovéto pojistné události s pohybuje v řádech několika set 

tisíc korun. Po takovéto opravě může letadlo opětovně bez problémů létat několik stovek 

letových hodin.  

V dalším případě byla pojišťovně nahlášena pojistná událost, při které došlo k poškození 

dvoumotorového letadla, ke kterému, podle výpovědi pilota, mělo dojít tím způsobem, že po 

startu letadla z letiště došlo ke střetu s ptáky. Podle nahlášení pojistné události mělo dojít 

k poškození obou motorů letadla, poškození čelního skla, kdy byla nutná jeho výměna a dále 

byla podle hlášení nutná kontrola podvozku, trupu, křídla a ocasní plochy. Odhadované 

náklady na opravu a kontrolu letadla byly ve výši téměř 9 000 000 Kč. Při likvidaci pojistné 

události bylo zjištěno, že uvedené letadlo bylo krátce před zmíněnou nehodou dovezeno 

z USA, mělo nalétáno několik set letových hodin a blížila se doba jeho generální opravy. Dále 

bylo zjištěno, že k výše uvedenému poškození letadla nedošlo způsobem popisovaným ve 

výpovědi pilota letounu, ale že po údajném nouzovém přistání letadla byly na letišti u tohoto 

letadla nastartovány motory a poté proti těmto motorům měl vlastník a pilot letadla v jedné 

osobě házet holuby, které krátce před tím zabil a tím měl simulovat poškození motoru při 

střetu letadla s ptáky za letu. Dále úderem kladiva opatřeného bandáží do čelního skla  letadla 

údajně zvětšil poškození tohoto skla, které již bylo prasklé při dovozu letadla do ČR. 
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4.4.1. Možnosti předcházení 

 

I když se pojistné podvody v rámci pojištění letadel podílí svým počtem na celkovém 

počtu všech pojistných podvodů v dopravě jen nepatrným procentem, neměly by se brát na 

lehkou váhu, protože se vždy jedná o vysoká nárokovaná pojistná plnění. 

V tomto směru bych apelovala na Ústav pro odborně technické zjišťování příčin 

leteckých nehod (dále jen „Ústav“).46 Jejich pracovníci by určitě měli při vyšetřování příčin 

přistupovat ke všem dopravním nehodám stejně zodpovědně. Z výročních zpráv Ústavu jsem 

však nabyla dojmu, že se více zabývají vážnými incidenty, což je samozřejmě pochopitelné, 

ale nemělo by to být na úkor těch méně závažných (což je případ výše zmíněného příkladu). 

Tuto mou domněnku potvrzuje i fakt, že na většinu pojistných podvodů byli pracovníci 

pojišťovny upozorněni občany, pohybujícími se v okruhu milovníků létání. Naopak pracovník 

Ústavu, tedy odborník, který byl ke zjištění příčin poškození letadla přizván, na nic 

podezřelého nepřišel.  

Pracovníci Ústavu by měli zjišťovat a nebrat na lehkou váhu i podezřelé okolnosti 

nehody, kterými v předchozím příkladu byly špatný stav letadla a blížící se nutná generální 

oprava. Pokud nabudou dojmu, že je něco v nepořádku, měli by o tom ihned informovat 

pojišťovnu. Školení zaměstnanci pojišťovny lépe vycítí, zda se jedná o pojistný podvod. 

 

4.5. Možnosti předcházení všem pojistným podvodům v dopravě 

 

Aby nedocházelo k tak vysokému počtu pojistných podvodů, je důležitá především 

prevence, kterou je nutno zaměřit jak dovnitř, tak vně pojišťovny. Jak již bylo uvedeno výše, 

je v zájmu pojišťovny, aby posilovala pracovní vztahy se svými zaměstnanci, měla by je 

pozitivně motivovat, aby se neuchylovali ke korupčnímu jednání. Zaměstnanci by rovněž měli 

být školeni tak, aby byli schopni sami rozpoznat, že se může jednat o pojistný podvod. Pro 

                                                 
 
46  Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod zahájil svou činnost dne 1. ledna 2003. Ústav 

byl zřízen vládou ČR, která v souladu s mezinárodními úmluvami schválila v roce 2000 program o posílení 

státní správy v civilním letectví. V rámci tohoto programu a ke splnění Směrnice EU 94/56/ES byly podniknuty 

kroky k založení příslušné, nezávislé instituce. Vznik Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých 

nehod je dán novelou zákona č. 49/1997 Sb., která byla odsouhlasena Parlamentem ČR, vládou ČR a 11.června 

2002 byla podepsána presidentem ČR. Vedle zjišťování příčin leteckých nehod se Ústav přednostně zabývá 

zjišťováním příčin vážných incidentů a některých incidentů letadel provozovaných v obchodní letecké dopravě. 
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tento účel je využívána publikace Příručka pro indikaci, vyšetřování a prevenci pojistných 

podvodů, kterou vydala ČAP. Nejpodstatnější částí jsou zde indikátory, které pracovníky 

likvidační služby upozorňují na pojistné podvody. Z indikátorů podvodu, konkrétně u 

motorových vozidel, lze uvést např.: 

- rozporné místo škody – připravená škoda, např. vozidlo bylo záměrně ponecháno 

v oblasti s nadměrným výskytem krádeží vozidel a nebo odvezeno na opuštěné místo 

a tam podpáleno,  

- propadlá technická prohlídka nebo v blízké době vyprší její platnost,  

- vozidlo nalezeno shořelé – krádež a požár mohly být pojištěným zinscenovány,  

- neúplná nebo sporná dokumentace o vozidle – vozidlo může být ojeté, neschopné 

jízdy nebo odcizené, investice do opravy jsou nerentabilní, 

- najetý vysoký počet kilometrů, špatný technický stav – vozidlo může být u konce 

životnosti, je neprodejné nebo náklady za jeho opravu jsou příliš vysoké,  

- najetý počet kilometrů je v rozporu se stavem nebo stářím vozidla,  

- předchozí vlastnictví, způsob koupě je sporný nebo nejasný – vozidlo nemuselo 

vůbec existovat nebo nemusí být vlastnictvím pojištěného,  

- vozidlo je na prodej v době škody,  

- najaté vozidlo bylo součástí nehody,  

- všechny sady klíčů nejsou dostupné nebo nejsou originální,  

- kvalita autorádia neodpovídá typu vozidla,  

- typ vozidla neodpovídá životnímu stylu pojištěného nebo jeho součastným potřebám,  

- sporné využití vozidla v době pojistné události,  

- vniknutí do vozidla je v rozporu s uvedenými okolnostmi – škoda se nemusela stát 

uvedeným způsobem nebo se nemusela stát vůbec,  

- údajné selhání bezpečnostního systému,  

- značně poškozené nebo nepojízdné vozidlo bylo odtaženo z místa nehody, ale nebyl 

účtován žádný poplatek za odtažení, 

- relativně nízký věk držitele vozidla a další.  

 

Další faktor, který může působit preventivně proti pojistnému podvodu, je systém 

přesně a transparentně delegovaných pravomocí, doplněný o účinnou kontrolní činnost. Pod 

ní si však nepředstavujme formálně prováděnou kontrolu, ale sdílení odpovědnosti za případ 

likvidace pojistné události, včetně sankce. Praxe ukázala, že pojistnému podvodu se daří tam, 

kde nejsou dodržovány pracovní postupy a směrnice, kde kontrola nefunguje vůbec nebo je 
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pouze formální. Selhání jedince, kterému „s jídlem roste chuť“, pak může získat rysy 

oslabování či dokonce negování pracovních pravidel a vnitřních nařízení. Kvalitně prováděná 

řídící činnost včetně kontroly tak značně omezuje prostor pro pojistný podvod. 

 

Co se týče prevence proti vnějšímu pojistnému podvodu, nejlépe působí kvalitní risk 

management, jenž by měl zamezit přílivu rizikových klientů. Stručně řečeno, nejlepší obchod 

s těmi, kteří se chystají provést pojistný podvod, je neuzavírat jej. Znamená to tedy, jak již 

bylo několikrát zmíněno, věnovat péči portfoliu a bonitě klienta. 

Poslední instancí, která v sobě spojuje prevenci a vyšetřování pojistného podvodu, 

zůstávají specializovaná pracoviště pojišťoven. Jejich pracovní náplní je v součinnosti 

s dalšími odbornými útvary šetřit a odhalovat případy pojistného podvodu, zobecňovat 

příčiny, jež k němu vedou a navrhovat opatření, jak pojistnému podvodu zamezit. Tato 

specializovaná pracoviště mezi sebou udržují pracovní kontakty a vyměňují si informace 

v rámci platných zákonných norem. Jsou partnery pro orgány činné v trestním řízení, neboť 

jim, policii a státním zastupitelstvím, adresují podněty k šetření či hotová trestní oznámení. 

V tomto případě je kladen velký důraz na konzultace mezi příslušníkem policie a 

pracovníkem pojišťovny – specialistou na vyšetřování pojistných podvodů pro objasnění této 

trestné činnosti, což vyplývá i ze smlouvy mezi Policejním prezidiem ČR a ČAP o vzájemné 

spolupráci uzavřené v dubnu 2005. 

Musím ale konstatovat, že v posledních letech však velmi často dochází k tomu, že 

trestní oznámení, která pro podezření z pojistného podvodu pojišťovny předávají k šetření na 

policii, jsou stále častěji odkládána podle § 159a odst. 1 tr. řádu s odůvodněním, že se v dané 

věci nejedná o podezření z trestného činu pojistného podvodu, případně nejsou vůbec 

zahájeny úkony trestního řízení v smyslu § 158 tr. řádu a věc je založena ad acta. 

Ze statistických přehledů totiž jasně vyplývá, že v roce 2005 zjistily pojišťovny 3331 

pojistných podvodů a roce 2006 již 4773. Přibližně z 50 – 60 % předaly výsledky svého 

šetření na policii, která však ve svých statistických přehledech uvádí, že v roce 2005 zahájila 

trestní stíhání ve 489 případech a v roce 2006 ve 479 případech. Z tohoto pohledu se zdá být 

činnost policie velmi nedostatečná. Vypadá to spíše tak, že se policie zabývá otázkou jak věc 

„vyřídit“ a nikoliv vyšetřit, což lze soudit i z toho, že prvořadým zájmem policistů, kterým je 

oznámení předané k šetření, je najít způsob, jak věc předat na jiný útvar. Pro doložení těchto 

tvrzení uvádím v příloze č. 7 příklad z praxe.  

Jednou z příčin tohoto stavu by mohlo být zrušení institutu vyšetřovatelů policie a 

zbavení policejních orgánů, kteří toto vyšetřování v současné době provádějí, procesní 
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samostatnosti a tím do určité míry i odpovědnosti za svá rozhodnutí. S tím souvisí i to, že 

vyšetřování provádějí policejní orgány bez zkušeností, odborných znalostí a v mnoha 

případech i bez zájmu věc objektivně vyšetřit, neboť policie provádí nábor a nikoliv výběr 

nových policistů. Za velmi zvláštní považuji i hodnocení odvedené práce policistů, neboť 

stejně je hodnoceno ukončení spisu usnesením o odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. řádu a 

ukončení spisu návrhem na podání obžaloby, což je podstatně pracnější a ze všech pohledů 

určitě náročnější.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se v dané věci neuskuteční zásadní obrat, budou 

muset pojišťovny při vyšetřování podezřelých škodných událostí, pokud chtějí s pojistnými 

podvody skutečně bojovat,  spoléhat především samy na svá zjištění, zjištění svých specialistů 

anebo najatých soukromých detektivů a získávat důkazy, které  budou moci použít při 

případném občanskoprávním soudním řízení. 

 

Úspěšná prevence či šetření pokusů o pojistný podvod se neobejde bez kvalitních 

výstupů z informačního systému pojišťovny. Schopnost určit pokus o pojistný podvod 

z vlastních dat pojišťovny patří k onomu více či méně sofistikovanému know-how, které si 

každý útvar chrání. Na trhu informačních technologií dnes existují nabídky na software, který 

dokáže detekovat podezřelé pojistné smlouvy i podezřelé pojistné události a těmto výstupům 

přidělovat i další informační podporu.   

V roce 2006 jako jedna z prvních pojišťoven u nás, zprovoznila ČSOB Pojišťovna 

technologický systém pro detekci pojistných podvodů AFMS (Adastra Fraud Management 

System), který je založen na automatickém zpracování dat o pojistných smlouvách a 

pojistných událostech. Nový systém odhalování pojistných podvodů dal likvidátorům a 

vyšetřovatelům ČSOB do rukou mocný nástroj. Ke každé hlášené pojistné události dnes 

počítače pravidelně zpracovávají stovky údajů, automaticky vyhledávají podezřelé kombinace 

a označují ty pojistné události, u nichž je velká pravděpodobnost podvodu. 

Pracovníci ČSOB mohou k těmto případům během několika minut dohledat řadu 

informací a rozhodnout se, na které případy se zaměřit. Rozsah i efektivita šetření se tak 

výrazně zvýšila a podvodníci mohou počítat s vysokým rizikem odhalení - zvláště ti, kteří 

zkoušejí  „štěstí“ častěji.  

 

Velký přínos by také mělo zavedení sofistikovaného informačního systému, v rámci 

kterého by si mohly pojišťovny vyměňovat informace o svých klientech. Obecně vzato, 

výměna informací mezi pojišťovnami již probíhá, zejména v rámci konkrétních případů, ale 



 - 73 - 

stále nikoliv sofistikovaně pomocí nějakého informačního systému Vytvoření takového 

systému však nedovoluje zákon na ochranu osobních dat, který říká, že pojišťovny nemohou 

sdílet informace o klientech, které podezírají z podvodů nebo jim je dokonce prokázaly a 

nevyplatily jim pojistné plnění nebo na ně podaly trestní oznámení, pokud tyto osoby nebyly 

odsouzeny. Značné omezení znamená také § 39 odst. 13 zákona o pojišťovnictví47, který 

dovoluje výměnu pouze určitých informací. V současné době je však již projednáván zcela 

nový zákon o pojišťovnictví, ve kterém finální podoba předmětného ustanovení není ještě 

zcela jasná. ČAP navrhuje a prosazuje znění, které by mělo vzájemnou výměnu informací 

mezi pojišťovnami zjednodušit a zefektivnit. ČAP také v současné době pracuje na navržení a 

realizaci sofistikovaného informačního systému pro výměnu informací mezi pojišťovnami. 

Takového informační systémy již existují v některých evropských zemích, např. ve Velké 

Británii nebo na Slovensku, kde se velmi osvědčily.  

 

 

Je důležité si uvědomit, že proti tomuto zásadnímu problému je nutno bojovat na úrovni 

celého odvětví, tj. v rámci každé národní asociace. Každá z nich však používá své vlastní 

metody. V současné době se zdá, že určitým východiskem by mohlo být přijetí společné 

taktiky v boji proti této „epidemii“ na evropské úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
47 § 39 odst. 13 zákona o pojišťovnictví říká, že pojišťovny se mohou vzájemně informovat o skutečnostech 
týkajících se pojištění fyzických a právnických osob v případě 

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

b) šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit,  
c) zániku pojištění z důvodů nezaplacení pojistného, 

a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou nebo zajišťovnou. Majetkový podíl či vklad v této 
právnické osobě mohou mít pouze pojišťovny. 
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Závěr 

 

Na závěr bych tedy zhodnotila úspěšnost a výsledky své práce.  

První kapitolu jsem pojala čistě teoreticky. V první části této kapitoly jsem se snažila 

objasnit několik základních pojmů tak, aby i laik pochopil systém fungování pojištění a 

pojišťovnictví. Pochopení těchto vazeb bylo nezbytné pro následné pochopení problematiky 

pojistného podvodu. V druhé části jsem se věnovala klasifikaci pojištění a následovala 

stěžejní část této kapitoly, ve které jsem vyjmenovala všechny možné druhy pojištění v oblasti 

dopravy. Na tyto pojistné produkty jsem pak chtěla navázat v poslední kapitole, kde jsem 

chtěla poukázat na to, že mohou být v rámci každého druhu pojištění páchány různé pojistné 

podvody. Spíše naivně jsem si myslela, že opravdu ke každému druhu pojištění uvedu 

konkrétní případ pojistného podvodu, ale když jsem se o tuto problematiku začala blíže 

zajímat, zjistila jsem, že to není v mých silách. 

V druhé kapitole jsem se zabývala pojistným podvodem jako trestným činem, jehož 

skutkovou podstatu můžeme nalézt v trestním zákoně v § 250a. Zmínila jsem se zde o 

historickém vývoji právní úpravy pojistného podvodu, rozebrala jsem podrobněji obě základní 

skutkové podstaty tohoto trestného činu, upozornila na několik nedostatků či nepřesností 

současné právní úpravy a na konci této kapitoly jsem se snažila porovnat, v čem se naše 

právní úprava pojistného podvodu liší a v čem shoduje s právními úpravami našich nejbližších 

sousedů jako jsou Slovensko, Německo a Rakousko. Zde jsem přišla na jeden zásadní rozdíl a 

to ten, že většina zahraničních právních úprav, na rozdíl od té naší, požaduje alespoň úmysl 

opatřit sobě či jinému pojistné plnění. 

Do této doby jsem se spokojila s materiály, které jsem si shromáždila z různých 

odborných publikací nebo časopisů. Když jsem se však chystala na psaní další části své práce, 

odhalující příčiny a důsledky pojistných podvodů v dopravě, potřebovala jsem již 

konkrétnější informace, které jsem však nikde nenašla. Proto jsem se začala obracet s prosbou 

o pomoc na jednotlivé pojišťovny. Tady jsem však narazila na problém. K mému velkému 

překvapení většina z nich reagovala stejně a to v tom smyslu, že oblast pojistných podvodů je 

tak citlivé téma, že pojišťovny o tom nechtějí nebo přímo nesmějí mluvit. Nezbývalo mi tedy 

nic jiného, než hledat zdroj informací jinde. Obrátila jsem se tedy rovnou na Českou asociaci 

pojišťoven, konkrétně na sekci prevence proti pojistnému podvodu, která má v rámci svého 

programu jako jeden ze stěžejních bodů právě boj proti pojistnému podvodu. A právě ze sekce 
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prevence proti pojistnému podvodu mi odpověděl specialista na tuto problematiku, který se 

mnou spolupracoval po celou dobu až do dokončení této práce a který mi poskytoval velmi 

přínosné a hlavně aktuální informace ohledně této problematiky. 

K napsání této kapitoly mi pomohl také výzkum, který jsem si udělala mezi svými 

známými a z jehož výsledků jsem pak při psaní této kapitoly čerpala. Klíčovou otázkou tohoto 

průzkumu bylo, zda lidé již někdy pojistný podvod spáchali, nebo zda uvažují, že by se 

takového chování někdy do budoucna dopustili. Od toho se pak odvíjely další doplňující 

otázky, na základě kterých jsem si vytvořila profil typického „podvodníka“ a popsala  

nejčastější příčiny páchání tohoto trestného činu. Za nejzávažnější příčiny považuji hlavně 

právní neznalost občanů, dále finanční tíseň a následnou vidinu snadného způsobu, jak přijít 

k penězům při poměrně malém riziku odhalení a celkově kladný postoj společnosti k tomuto 

trestnému činu. 

Důsledky pojistných podvodů jsem pak po konzultaci s několika odborníky rozdělila do 

dvou základních skupin a to na důsledky materiální a důsledky morální.  

Poslední stěžejní kapitola měla obsahovat konkrétní případy pojistných podvodů v rámci 

všech druhů pojištění zmíněných v první kapitole. Z ČAPu jsem však dostala odpověď, že co 

se týče specifických pojistných podvodů v oblasti dopravy, jde o velmi okrajovou oblast. 

Dochází k nim v malé míře v rámci pojištění letadel, co se však týče lodní a drážní dopravy, 

sám specialista na pojistné podvody mi sdělil, že se s pojistnými podvody z této oblasti ještě 

nesetkal a ani o nich neslyšel. Je zřejmé, že jejich občasný výskyt však zcela vyloučit nelze. 

S podobným názorem jsem se následně setkala i u svého známého, který v pojišťovnictví 

řadu let pracoval. Na základě těchto informací jsem již dále po těchto specifických pojistných 

podvodech nepátrala a o to víc jsem se pak zaměřila na ty typičtější, týkající se motorových 

vozidel. 

Když jsem se zabývala možnostmi předcházení jednotlivým pojistným podvodům, 

snažila jsem se ze začátku najít různá inovační řešení, ale nakonec jsem stejně vždy zjistila, že 

takový způsob obrany proti danému pojistnému podvodu již dávno někdo vymyslel a v praxi 

již dávno funguje. Proto jsem se smířila s myšlenkou, že v tomto ohledu již na nic nového 

nepřijdu a již exitující způsoby řešení jsem se proto snažila doplňovat alespoň o své myšlenky 

a názory.  

 

Za tu dobu, co jsem tuto práci psala, jsem si postupně udělala vlastní názor na existenci 

pojistných podvodů v České republice. Myslím si, že pojistné podvody mají u nás dobrou 

„živnou půdu“ a že se jim tu vcelku slušně daří. A to nejenom v rámci pojištění motorových 
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vozidel, ale i v rámci ostatních odvětví. Dokud všichni nezačnou, jak se lidově říká, táhnout 

za jeden provaz, bude tato situace i nadále stejně tak alarmující jak je dnes. Tím „všichni“ 

mám na mysli hlavně policii, justici a pojišťovny.  

Z pohledu počtu předaných pojistných podvodů k šetření a věci, kde bylo zahájeno 

trestní stíhání, se jeví činnost policie jako velmi nedostatečná. Z pohledu soudů jsou zase 

kritizována vleklá soudní řízení a velmi mírné postihy pro pachatele. A co se týče pojišťoven, 

nemyslím si, že zdaleka všechny dělají maximum pro boj s pojistným podvodem.V tom mě 

utvrdil i jeden bývalý zaměstnanec pojišťovny, který mi řekl, že pojišťovna zahajuje 

vyšetřování většinou až u případů „do očí bijících“. 

Závažný problém v rámci této problematiky však shledávám i v tom, že se na pojistných 

podvodech stále ve velké míře podílí i likvidátoři a policisté. I když to tak možná nevypadá, 

nejedná se zdaleka jen o ojedinělé případy. Pokud pojišťovny přijdou na takového 

podvodníka ve svých řadách, v tichosti ho propustí a veřejnost se o tom ani nedozví. 

Vyvolávají tak v lidech mylnou představu, že jsou tzv. vnitřní podvody zcela vymíceny. 

Pojistné podvody páchané policisty jsou pro společnost daleko více nebezpečné, než pojistné 

podvody páchané „obyčejnými“ lidmi. Policista je veřejným činitelem a měl by jít ostatním 

příkladem. Tento problém však úzce souvisí s korupčním prostředím, které je u nás velmi 

rozšířeno. Dokud nebude vyřešen tento zásadní problém, nemůžeme počítat s tím, že se 

situace s policisty a likvidátory-podvodníky- zásadně změní.  

 

Pojišťovny by určitě neměly usilovat o to, aby odhalily každý pokus o pojistný podvod. 

Důležité je, aby prostor pro pojistný podvod byl co nejmenší a toho stavu bylo dosaženo 

nikoli represí, ale prevencí. Aby vztah pojištěnce a pojišťovny byl věrohodný a těm, kteří 

pojistné podvody páchají, bylo poskytováno co nejméně příležitostí. Nezdá se, že by pojistný 

podvod brzy, tím spíše náhle, zmizel ze života. Zůstává rizikem pro pojišťovny, důvodem 

k existenci detektivům, policistům i soudcům a pokud by se rozvíjel více než zdrávo, pak by 

byl i mementem a svědectvím, že je něco velmi shnilého ve státě českém.  
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Příloha č. 1 
 

DOTAZNÍK 
 
 
 
Vážení respondenti,  
 
dovoluji si Vás oslovit za účelem získání podkladů pro vypracování diplomové práce, jejíž 
cílem je zjistit postoj veřejnosti k problematice pojistných podvodů.  
Vyplnění dotazníků je dobrovolné a anonymní. Vámi uvedené údaje poslouží pouze pro 
účely tohoto výzkumu a nebudou zneužity k jiným účelům. Není-li uvedeno jinak, označte 
křížkem pouze jednu odpověď. 
 
Výzkum pro diplomovou práci provádí Darina Vrbíková, studentka 5. ročníku ekonomické 
fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru Ekonomika a právo v podnikání. 
 
Děkuji za ochotu a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 
 

1. Zinscenovali jste již někdy fingovanou dopravní nehodu, případně navýšili jste záměrně 

škodu na Vašem vozidle? 

� 1.1  ANO (prosím, přeskočte na otázku č. 3) 

� 1.2  NE, ale do budoucna to nevylučuji 

� 1.3  NE, nikdy ( prosím, přeskočte na otázku č. 7) 

 

2. Ke které z následujících možností byste se spíše přiklonili? 

 � 2.1  nebál(a) bych se zinscenovat fingovanou dopravní nehodu 

 � 2.2  odvážil(a) bych se pouze navýšit již vzniklou škodu na svém vozidle 

 

3. Jaký byl důvod, že jste se dopustili tohoto jednání, popř. jaké důvody by Vás vedly 

k takovému jednání? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Věděli jste, že je pojistný podvod kvalifikován jako závažný trestný čin a že může být 

pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody až na dobu 12let? 

 

�  4.1 ANO (prosím, přeskočte na otázku č. 6) 

      �  4.2  NE 
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5. Odradila by Vás do budoucna tato skutečnost spáchat pojistný podvod? 

 

� 5.1  ANO (prosím, přeskočte na otázku č. 7) 

� 5.2  NE 

 

6. Z jakého důvodu se neobáváte do budoucna pojistný podvod spáchat? 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

 

7. Uveďte, prosím, Váš věk: 

 � 7.1  18 – 25 

 � 7.2  26 – 35 

 � 7.3  36 – 45 

 � 7.4  46 – 55 

 � 7.5  56 a více 

 

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

� 8.1  ZŠ 

� 8.2  Vyučen(a) 

� 8.3  SŠ 

� 8.4  VŠ 

 

9. Prosím, napište město či obec, kde bydlíte: 

………………………………………………….. 

 

10. Pohlaví: 

� 10.1  muž 

� 10.2  žena 
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Vyhodnocení dotazníku 
 

 

 

Vyhodnocení 1. otázky:  

 

Na otázku: „Zinscenovali jste již někdy fingovanou dopravní nehodu, případně navýšili 

jste záměrně škodu na Vašem vozidle?“, odpověděli z celkového počtu 38 respondentů: 

- ANO – 3 lidé, 

-    NE, nikdy – 22 lidí, 

- NE, ale do budoucna to nevylučuji – 13 lidí. 

 

 

Graf č. 1: Zinscenovali jste již někdy fingovanou dopravní nehodu, případně 

navýšili jste záměrně škodu na Vašem vozidle? 
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Vyhodnocení 2. otázky: 

 

Z celkového počtu 22 respondentů, kteří na první otázku odpověděli „NE, ale do 

budoucna to nevylučuji“, odpovědělo na 2. otázku: „Ke které z následujících možností byste 

se spíše přiklonili?“: 

- nebál(a) bych se zinscenovat fingovanou dopravní nehodu – 3 lidé, 

- odvážil(a) bych se pouze navýšit již vzniklou škodu na svém vozidle – 19 lidí. 

 

 

Graf č. 2: Ke které z možností byste se spíše přiklonili? 
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Vyhodnocení 3. otázky: 

 

Z celkového počtu 16 respondentů, kteří v první otázce odpověděli buď „ANO“, nebo 

„NE, ale do budoucna to nevylučuji“, odpovědělo na 3. otázku: „Jaký byl důvod, že jste se 

dopustili tohoto jednání, popř. jaké důvody by Vás vedly k takovému jednání?“ (převažující 

odpovědi): 

- dobrá příležitost si slušně přivydělat při poměrně malém riziku odhalení – 5 lidí, 

- proč to nezkusit, když to ostatní běžně dělají a prochází jim to – 3 lidé, 

- finanční tíseň – 3 lidé, 

- celou dobu platím pojistné a nic z toho nemám – 2 lidé, 

- ostatní odpovědi – 3 lidé. 

 

 

Graf č. 3: Jaký byl důvod, že jste se dopustili tohoto jednání, popř. jaké důvody by 

Vás vedly k takovému jednání? 
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Vyhodnocení 4. otázky: 

 

Z celkového počtu 16 respondentů, kteří v první otázce odpověděli buď „ANO“, nebo 

„NE, ale do budoucna to nevylučuji“, odpovědělo na 4. otázku: „Věděli jste, že je pojistný 

podvod kvalifikován jako závažný trestný čin a že může být pachatel odsouzen k trestu odnětí 

svobody až na dobu 12let?“: 

- ANO – 2 lidé, 

- NE – 14 lidí. 

 

 

Graf č. 4: Věděli jste, že je pojistný podvod kvalifikován jako závažný trestný čin a 

že může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody až na dobu 12let? 
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Vyhodnocení 5. otázky: 

 

Z celkového počtu 14 respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli „NE“, 

odpovědělo na 5. otázku: „Odradila by Vás do budoucna tato skutečnost spáchat pojistný 

podvod?“: 

- ANO – 11 lidí,  

- NE – 3 lidé.  

 

 

Graf č. 5: Odradila by Vás do budoucna tato skutečnost spáchat pojistný podvod? 
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Vyhodnocení 6. otázky:  

 

Z celkového počtu 5 respondentů, kteří ve 4. otázce odpověděli „ANO“ a v 5. otázce 

odpověděli „NE“, odpovědělo na 6. otázku: „Z jakého důvodu se neobáváte do budoucna 

pojistný podvod spáchat?“: 

- mám známého pojišťováka, případně policistu – 3 lidé, 

- když si budu dávat pozor, nikdy na to nepřijdou – 2 lidé. 

 

 

 

Graf č. 6: Z jakého důvodu se neobáváte do budoucna pojistný podvod spáchat? 
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Vyhodnocení 7. otázky: 

 

Z celkového počtu 38 respondentů, bylo v rozmezí: 

- 18 – 25 let – 28 lidí, 

- 26 – 35 let – 6 lidí, 

- 36 – 45 let – 2 lidé, 

- 46 – 55 let – 2 lidé, 

- 56 let a více – nikdo. 

 

 

Graf č.7: Věková struktura respondentů 
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Všichni 3 respondenti, kteří odpověděli, že pojistný podvod již spáchali, se nacházeli 

ve věkové skupině 26 – 35 let. 
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Vyhodnocení 8. otázky: 

 

Na otázku nejvyššího dosaženého vzdělání, se zařadilo z celkového počtu 38 

respondentů do skupiny:  

- základního vzdělání – nikdo,  

- vyučena(a) – 8 lidí, 

- středoškolského vzdělání – 5 lidí, 

- vysokoškolského vzdělání – 25 lidí. 

 

 

Graf č. 8: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Všichni 3 respondenti, kteří odpověděli, že pojistný podvod již spáchali, se nacházeli 

ve skupině „vyučen(a)“. 
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Vyhodnocení 9. otázky 

 

Na otázku svého bydliště, se začlenilo z celkového počtu 38 respondentů do skupiny: 

- vesnice – 6 lidí, 

- města – 27 lidí, 

- velká města (nad 100 000 obyvatel) – 5 lidí. 

 

 

Graf č. 9: Místo bydliště respondentů 
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Ze 3 respondentů, kteří odpověděli, že pojistný podvod již spáchali, dva z nich bydleli 

ve městě a jeden na vesnici. 
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Vyhodnocení 10. otázky: 

 

Z celkového počtu 38 respondentů bylo:  

- 13 mužů,  

- 25 žen. 

 

 

Rozdělení respondentů podle pohlaví 
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Všichni 3 respondenti, kteří odpověděli, že pojistný podvod již spáchali, byli muži.  
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Příloha č. 2 
 

 
 Graf č. 2: Vývoj PP a VPP (HAP) 
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            Graf č. 3: Vývoj poměru VPP k PP bez započtených rezerv (HAP) 
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Vysvětlivky:  PP = předepsané pojistné, VPP = vyplacené pojistné plnění, HAP = 

havarijní pojištění 
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          Graf č. 4: Vývoj PP a VPP (POPV) 
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 Graf č. 5: Vývoj poměru VPP k PP bez započtení rezerv (POPV) 
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Vysvětlivky:  PP=předepsané pojistné, VPP=vyplacené pojistné plnění, POPV=pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla 
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Graf č. 7: Vývoj počtu stíhaných osob a recidivistů 
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Graf č. 8: Vývoj počtu trestných činů ve stádiu obžaloby a obžalovaných osob 
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Graf č. 9: Vývoj počtu trestných činů a odsouzených osob 
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Příloha č. 3 
 
 

Příklady falzifikace VIN a možné způsoby jejího odhalení 
 

Při falšování se původní označení úplně nebo zčásti vybrousí nebo odfrézuje. Po 

odstranění se označení stává „neviditelným“ a na původním místě se vyrazí jiné číslo. 

 

 

Původní ražba byla odbroušena a znovu vyražena. Na obrázku je patrné nedodržení 
tvaru číslic a rozteče mezi jednotlivými body. Některé body byly vyraženy přes sebe. 

 

 

Na tomto obrázku je velmi zdařilý výsledek přeražení posledních 6 znaků VIN 
kódu. 
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V detailu je patrný odlišný sklon číslic, který navíc neleží ve stejné horizontální úrovni. 

 

Velmi často se vyskytují na povrchu materiálu stopy obrábění - jemné nebo hrubší rýhy, 

škrábance a zuby. Při vybrušování čísla úhlovou bruskou se v mnoha případech objevují stopy 

po sklouznutí brusky. 

Číslo motoru a převodovky se razí ve výrobě většinou do frézované plochy - pravidelné 

stopy po obrábění jsou dobře viditelné. Při falšování se tyto stopy poruší: stopy po výbrusu 

nejsou nikdy rovnoběžné, většinou se rozbíhají a vrchní plocha je zvlněná. 

 
 

Motocykl Yamaha. Různá velikost, sklon znaků VIN a jejich horizontální umístění. 

Vlivem odstranění původního značení dojde také k zeslabení materiálu, což je zvláště 
patrné u čísla podvozku. 
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Magnetické pole ukazuje nehomogenitu materiálu v oblasti navaření jiného VIN 
(z vrakovaného vozidla). 

 

Další metodou falšování čísla karoserie je navařování částí plechů s nově vyraženým 

číslem. Z vrakoviště se vezmou části karoserie s číslem raženým ve výrobě - tato metoda se 

v posledních letech rozšiřuje, protože úplně zničené auto lze i s doklady koupit velmi levně. 

Z karoserie odcizeného auta se vyřízne část plechu s číslem a zamění se stejnou částí z vraku, 

tzn. navaří se. Čísla motoru a převodovky se vybrousí a zfalšují, nebo se namontuje legálně 

získaný motor a převodovka. Takto „přečesané“ vozidlo se s doklady zničeného vozidla 

přihlásí do evidence. V tomto případě není falšování tak snadno poznatelné, protože číslo 

podvozku je originální, i když vlastně také zfalšované. 

Občas bývá vyměněn celý díl karoserie, na kterém je vyraženo číslo, například chladič. 

Skoro vždycky jsou tyto díly spojeny s karoserií bodovým svárem. To znamená, že ke spojení 

dílů dojde ve výrobě bez svařovacího pojidla a na líci i na rubu sváru jsou důlky. 

Tyto stopy mohou být různé, ale vždy jeví jasnou pravidelnost. Takové sváry lze jen velmi 

těžko rozpojit, aniž by zůstaly stopy. Většinou se pachatelé pokoušejí oddělit plechy sekáčem 

nebo podobným nástrojem. Přitom se relativně měkký plech karoserie ohýbá a trhá v místech 
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svárů. Takto zdeformované díly nelze již dokonale vyrovnat, vždy zůstanou zvlněné nebo 

vyboulené. 

 

 

Padělatel nedodržel původní výšku (rozteč) spodní hranice písma výrobního čísla od 
hrany součástky. 

Při dalším v praxi odhaleném postupu se vyřízne část plechu s číslem podvozku 

rozbrušovačkou, většinou v blízkosti blatníku, a spoje se odbrousí. Při tomto postupu 

zůstanou stopy broušení, které jsou také viditelné. V důsledku ohřevu při broušení získá plech 

namodralé zabarvení. 

Složitější je následující krok: upevnění plechu s číslem karosérie do upravovaného vozidla. 

Na všech zkoumaných vozidlech ze SRN to bylo provedeno autogenem. Pořizovací cena 

jiných typů svářecích aparátů je relativně vysoká. Svár provedený autogenem je velmi snadno 

rozeznatelný od bodového svařování již tím, že se při něm používá svářecí drát. Dojde také 

k prohřátí a zabarvení materiálu, které lze sice po ochlazení odstranit smirkovým plátnem, ale 

to pachatelé často neučiní. V tom případě se zabarvení objeví po odstranění nátěru. 

Takové falšování je těžko rozeznatelné, pokud se neodstraní nátěr. Při podezření na 

falšování je proto třeba prozkoumat širší okolí čísla karoserie a - pokud je to možné -

 prohlédnout i rubovou stranu plechu. To většinou vyžaduje některé pomůcky, jako například 

svítilny a zrcátka. Na nepřístupné straně dílu karoserie nemůže pachatel odstranit stopy 

svařování, protože tam nářadí nedosáhne. Nezřídka také na rubové straně, v místě švů, 

dochází ve větší míře ke korozi nebo tam zůstanou zbytky svářecího drátu. Pak je jisté, že 

došlo k pozměnění. 
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Jakékoliv sváry jsou vždy podezřelé, když se vyskytují v oblasti originálního bodového 

svařování. Změněné oblasti karoserie jsou vždy nakonec opatřeny nátěrem. Zde jsou dány 

další možnosti, jak zakrýt stopy po opracování plechu základním nátěrem a tmelem před 

částečným nebo úplným nátěrem karoserie. Síla jednotlivých vrstev nátěru včetně základního, 

tmelu a stěrkového laku se dá změřit pomocí speciálního elektronického měřiče bez 

poškození nátěru. Případné rozdíly v tloušťce nátěru na různých místech karoserie znamenají 

vždy provedení nějaké práce na karoserii. 

Také barva a druh těsnicí hmoty, použité pachatelem po provedeném sváru na karoserii, 

může být na pohled odlišná od průmyslově používaných hmot. 

Protože po „výměně“ dílu s číslem karoserie vždy následuje lakování, které má zakrýt 

stopy, je odhalení takové manipulace zpravidla těžší, než při falešné ražbě. V případě 

podezření se vždy doporučuje zjištění minulého držitele vozidla. U ojetých automobilů 

věnujte pozornost vozidlům s novým lakem karoserie. Může se jednat o odcizené vozidlo, 

u kterého byl záměrně změněn jeden z hlavních markantů. 
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Příloha č. 4 

 

Krádež vozidla Mazda 626 

 

Poměrně známý podnikatel okresního formátu nahlásil policii a následně i pojišťovně 

odcizení svého osobního automobilu Mazda 626. Policie, která případ řešila, neshledala žádné 

pochybnosti a věc s usnesením odložila. V tu dobu se pojišťovna od svého smluvního partnera 

dověděla informaci, že vůz projížděl v době krátce před nahlášením odcizení do Běloruska. 

Jako řidič vozidla byl zjištěn společník majitele automobilu, který se cestou ubytoval 

v jednom polském hotelu. Z časových souvislostí zjištěných pojišťovnou jednoznačně 

vyplývalo, že majitel vozu nemohl vůz zaparkovat tak, jak uváděl policii. Tedy ve večerních 

hodinách, kdy měl přijet do svého bydliště a druhý den ráno pak zjistit, že mu byl vůz 

ukraden. S největší pravděpodobností se jednalo o fingované odcizení, kdy majitel vůz předal 

svému kamarádovi a společníkovi v jedné osobě a ten automobil převezl do Běloruska. Tam 

jej nechal.  

Získanou informaci pojišťovna zpracovala do podnětu pro podezření ze spáchání 

trestného činu pojistného podvodu a předala ji policii. Policisté po nějaké době předvolali a 

provedli výslech řidiče, který měl vůz převážet. Pouze jeho. Zde se jej policisté dotazovali, 

zda neprojížděl tímto vozidlem v konkrétní době konkrétní trasou, nenavštívil policií uváděná 

místa v zahraničí. Odpovědí bylo, že na takových místech nikdy nebyl a navíc asi před půl 

rokem ztratil cestovní pas. Prý v jedné restauraci na Praze 4, ale dosud to nikde nehlásil. 

Přibližně za týden po výslechu této osoby se na pojišťovnu dostavil majitel odcizeného vozu a 

uvedl, že se při hlášení krádeže spletl. Při příjezdu do místa bydliště byl prý v podroušeném 

stavu a druhý den mu bylo tak špatně, že když následujícího dne zjistil odcizení vozu, 

neuvědomil si, že jej nezaparkoval předešlého dne, ale vlastně o čtyřiadvacet hodin dříve. Po 

tomto sdělení se dostavil také na policii a ve stejném duchu změnil svoji původní výpověď. 

Tím byl problém vyřešen. Policie konstatovala, že trestnou činnost vzhledem k novým 

okolnostem uváděným oznamovatelem a údajné ztrátě cestovního pasu nelze prokázat a 

oznámení pojišťovny odložila usnesením.  

Pracovníky pojišťovny překvapila výrazná změna v argumentaci konkrétních policistů a 

vyšetřujících tento případ, pro které v první fázi vyšetřování byli majitel vozu a jeho 

společník známými firmami, na které už mají dávno spadeno pro jejich aktivity s podsvětím a 

vzápětí po dodatečném výslechu majitele automobilu byli úctyhodnými občany. I z tohoto 
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důvodu byla pojišťovnou zpracována podrobná stížnost proti usnesení o odložení jejího 

podnětu, která byla ostře formulována i proti taktice vedení vyšetřování. 

Podle názoru pojišťovny sdělili policisté podezřelému všechny konkrétní informace a 

s výslechem druhého otáleli do doby, než pachatelé připravili novou verzi vysvětlující policii 

sdělená fakta. Současně nebyly využity další důkazní možnosti, které se zde nabízely. 

Pojišťovna zapracovala do své stížnosti osm konkrétních návrhů na doplnění vyšetřování, 

včetně šetření v zahraničí k místu ubytování převozce vozidla, s uvedením názvu hotelu, 

adresy, telefonních čísel a jména ředitele, který byl ochoten informaci o ubytování potvrdit a 

doložit. Byla zdůrazněna zjevná účelovost tvrzení podezřelých. Z jimi předkládané verze 

vyplýval těžko uvěřitelný sběh událostí. Zloděj ukradl sto kilometrů od Prahy nějakému 

občanovi automobil. Vůz ihned transportoval  do zahraničí. Shodou okolností byl zloděj na 

cestu vybaven cestovním pasem ukradeným před půl rokem na Praze 4 kamarádovi majitele 

vozidla. 

Důslednost pojišťovny, která mimochodem po celou dobu odmítala vyplacení 

pojistného plnění, přinesla konečně své ovoce. Státní zástupce argumenty uvedené ve stížnosti 

přijal, zrušil usnesení a dal pokyn k provedení kroků navržených pojišťovnou. Po několika 

měsících bylo oběma výtečníkům sděleno vyšetřovatelem obvinění z trestného činu 

pojistného podvodu. Vyšetřovatel v odůvodnění přesně použil argumentace a totožných 

formulací, jak byly uvedeny ve stížnosti pojišťovny. Po dalším roce byl vyřčen odsuzující 

rozsudek. Verze uváděná obhajobou byla soudem označena za účelovou. 

 

 

Pramen: ČERMÁK, A. Krádež vozidla Mazda 626. Pojistný obzor, 2001, č. 4.  
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Příloha č. 5 

 

Pojistné podvody a leasingové smlouvy 

 

1) Mladý muž uzavřel smlouvu o pronájmu vozidla, složil akontaci a zavázal se 

k úhradě splátek za nesplacenou část ceny vozidla po dobu tří let. Po několika měsících 

nahlásil policii krádež a pojišťovně pojistnou událost. Pojišťovna poskytla leasingové 

společnosti plnění, která pak část poukázala nájemci jako finanční vyrovnání předčasného 

ukončení smlouvy.  

Asi za rok však vozidlo bylo nalezeno. Jeho novým majitelem byl Rus, který předložil 

kupní smlouvu i technický průkaz. V průběhu následného trestního řízení mladý muž popíral, 

že by se dopustil trestného činu. Trval na své výpovědi, podle které před časem navázal 

kontakt s Rusy, se kterými chtěl začít obchodovat. Vydal se autem do Moskvy, kde chtěl 

obchodní kontakty dále rozvíjet. Z Moskvy volal domů a z rodinných důvodů pak musel 

ihned Moskvu opustit. Proto použil letadlo, když předtím přátelům Rusům předal klíče od 

auta a malý technický průkaz s tím, že mu auto dovezou do Čech. Za tuto službu jim dal 

slíbenou odměnu. Naneštěstí vozidlo zaparkované před jeho bydlištěm ještě tu noc někdo 

ukradl. Protože se nedoznal, bylo nutno protiprávní jednání prokázat dalšími důkazy. Jedním 

z důkazů v trestním řízení byly i majetkové poměry mladíka. V předchozích dvou letech 

neplatil žádné daně, takže teoreticky nemohl mít žádné příjmy a spoléhal na podporu rodičů. 

Za těchto okolností bylo zarážející, kde by vzal peníze na akontaci u leasingové společnosti a 

na měsíční splátky a z čeho by zaplatil letenku z Moskvy do Prahy. Dalším šetřením bylo 

prokázáno, že letenka byla předem zamluvena na jeho jméno. Bylo zcela nelogické, že by 

někdo v tak špatné finanční situaci nechal vozidlo téměř cizím osobám. Také údajné rodinné 

problémy se ukázaly jako vymyšlené. Další nesrovnalostí byly spatřovány v tom, že mladík 

neměl k dispozici klíče od vozidla, které mu mělo být odcizeno zaparkované před domem. 

Soud proto jeho výpovědi neuvěřil a odsoudil ho za trestný čin zpronevěry, trestný čin 

pojistného podvodu a trestný čin podvodu k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 

osmnácti měsíců do věznice s dozorem. Pojišťovna byla se svým nárokem na náhradu škody 

odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. Leasingové společnosti pak měl obžalovaný 

uhradit částku, kterou mu poukázala. 
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2) Jiný nájemce vozidla uzavřel smlouvu s leasingovou spolčeností, složil akontaci a 

pravidelně hradil splátky. Asi po roce půjčil vozidlo známému, který tvrdil, že má rodinné 

problémy a vozidlo použije k jejich rychlému vyřízení. Za několik dní vrátil známý nájemci 

klíčky a sdělil mu, kde vozidlo zaparkoval. Na stanoveném místě však vozidlo nebylo. 

Nájemce proto oznámil krádež polici i leasingové společnosti. Pojišťovna poskytla plnění, ze 

kterého část připadla nájemci. Při pátrání po vozidle prostřednictvím Interpolu bylo zjištěno, 

že známý byl kontrolován při vstupu na trajekt ze Švédska do Finska a později bylo hledané 

vozidlo přihlášeno v Rusku na ruskou majitelku. Známý byl obžalován, při hlavním líčení 

tvrdil, že auto použil, aby pomohl kamarádovi ve Finsku, kde mu vozidlo zanechal a 

pokračoval v cestě do Ruska vlakem, kde měl obchodní jednání s Turky, se kterými měl 

uzavřít smlouvu ohledně prodeje textilního zboží. Obchodní partner mu hradil letenku 

z Moskvy do Prahy. V Praze mu finský známý vozidlo vrátil. Okolnost, že se vozidlo vrátilo 

do Čech se snažil prokázat pokutovým lístkem za špatné parkování. Z cestovního pasu si soud 

ověřil, že stejnou trastu absolvoval vícekrát. 

Po provedeném dokazování byl nájemce obžaloby zproštěn, protože se neprokázalo, že 

by o plánech známého věděl. Ten však byl odsouzen. Soud neuvěřil příběhu z Finska ani 

pohádce o tureckém obchodníkovi. Pokutový bloček byl prověřen a ukázalo se, že v tu dobu 

byl již několik let starý. Soud považoval za jednoznačně prokázané, že si obžalovaný přisvojil 

cizí věc, která mu byla svěřena a způsobil tak na cizím majetku značnou škodu, čímž naplnil 

skutkovou podstatu trestného činu zpronevěry (skutek se stal před zařazením trestného činu 

pojistného podvodu do trestního zákona). Odsouzen byl podmíněným trestem v trvání dvou 

let s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Byl povinen uhradit pojišťovně škodu 

včetně úroku z prodlení. Soud hodnotil chování obžalovaného jako společensky vysoce 

nebezpečné, protože leasingová společnost nemá dostatek účinných mechanismů a 

ochranných prostředků proti této trestné činnosti. Obžalovaný byl již trestán, ale od 

posledního odsouzení uplynulo více než pět let.  

 

3) Žena středního věku uzavřela smlouvu o pronájmu nového vozidla, se kterým 

provozovala na základě koncesní listiny taxislužbu. Taxikařil i její syn, kterému však byl asi 

za měsíc zadržen řidičský průkaz. Žena se tak dostala do složité finanční situace, takže 

nemohla splácet další leasingové splátky. Pomoc jí nabídl známý, který navrhl, že vůz prodá 

v zahraničí. Žena s tímto řešením souhlasila a vozidlo mu dobrovolně předala. Známý odjel 

směr Moskva, vůz se však těsně před cílem porouchal, proto ho zanechal odstavený u silnice 

před Moskvou. Ženina finanční situace se ještě zhoršila – neměla peníze ani auto. Spoléhala 
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na pojišťovnu, které nahlásila pojistnou událost, protože zapůjčené vozidlo jí nebylo vráceno. 

Současně podala trestní oznámení. Pojišťovna po prošetření věci dospěla k závěru, že se žena 

podílela na celé akci a plnění neposkytla. Poškozenou byla pouze leasingová společnost. 

Obžalovaná žena byla již v té době pacientkou, pro depresivní stavy způsobené těžkou životní 

situací, na psychiatrii. K trestné činnosti se doznala, znalci z oboru psychiatrie dospěli 

k závěru, že v době spáchání trestného činu netrpěla žádnou duševní nemocí nebo poruchou a 

je i přes současný zdravotní stav schopná chápat smysl trestního řízení. Spoluobžalovaný však 

trestnou činnost popíral, tvrdil, že nevěděl, že jde o vozidlo pronajaté. Byl však usvědčen 

provedeným důkazy. Soud důkazy vyhodnotil tak, že obžalovaná si přisvojila cizí věc, která jí 

byla svěřena. Nebyla dosud trestána, proto ji za trestný čin zpronevěry vyměřil soud trest 

v trvání dvou let a šesti měsíců s podmíněným odkladem na dobu tří let. Obžalovaný byl již 

trestán za majetkové delikty, v tomto případě byl on iniciátorem prodeje vozu. Byl odsouzen 

za pomoc k trestnému činu zpronevěry k nepodmíněnému trestu čtrnácti měsíců. Oba byli 

povinni nahradit škodu. 

 

4) Nezaměstnaný muž středního věku si opatřil falešné potvrzení o zaměstnání a výši 

příjmu a uzavřel smlouvu s leasingovou společností. Uhradil však jenom akontaci a první 

splátku. Věděl, že další splátky není schopen hradit. S vozem poté odcestoval přes Polsko na 

Ukrajinu, kde ho v součinnosti s dalšími osobami přenechal místním občanům za finanční 

odměnu. Po návratu nahlásil policii odcizení vozidla a šetření policie skončilo usnesením o 

odložení věci. Nahlásil pojistnou událost a od leasingové společnosti převzal přeplatek 

z předčasně ukončeného pronájmu vozidla. Údajně odcizené vozidlo bylo později nalezeno a 

tak se nezaměstnaný dostal před soud. Byl odsouzen za trestný čin podvodu, pojistného 

podvodu a poškozování cizích práv. Odsouzen byl za tyto činy a sbíhající trestný čin krádeže, 

za který byl již dříve odsouzen, k souhrnnému podmíněnému trestu v trvání deseti měsíců se 

zkušení dobou pěti let. Dále mu byl uložen peněžitý trest 25 000 Kč s náhradním trestem dvou 

měsíců. Poškozená pojišťovna byla odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení 

v věcech občanskoprávních.   

 

 

Pramen: Kostrbatá, J. Pojistné podvody a leasingové smlouvy. Pojistný obzor, 2003, č.11. 

 



 - 112 - 

Příloha č. 6 

 

Kuriózní škoda z povinného ručení 

 

Kuriózní pojistná událost měla nastat v rámci pojištění odpovědnosti z provozu 

motorového vozidla. Couvající nákladní vůz Avia najel na kámen, ten se vymrštil a prorazil 

okno suterénního bytu, kde byl zařízen ateliér výtvarníka. Odražený kámen však nerozbil 

pouze skleněnou tabulku okna. Letěl a páchal škody dál. V cestě mu stálo šest tabulí 

leptaného skla připravených k expedici. Řidič nákladního vozu byl poctivý člověk. Když si 

všiml, co způsobil, vhodil do bytu papír s omluvou a spojení na sebe.Věc se může vyřešit 

z povinného ručení vozidla. K překvapení pojišťovny byla škoda poškozeným výtvarníkem 

vyčíslena na částku 720 000 Kč. Skla použitá k lepu byla speciálně získána na tuto práci a 

byla z roku 1920. Uměleckou hodnotu díla a od toho se odvíjející cenu, doložil výtvarník 

znaleckým posudkem soudního znalce. Při zběžné prohlídce znaleckého posudku byly 

pracovníkům pojišťovny zřejmé některé formální nedostatky tohoto dokumentu. Znalecký 

posudek, který se skládal ze dvou volně sešitých listů, neobsahoval důvod pro jeho 

vypracování ani otázky, které měl zodpovědět. Jeho součástí nebyla žádná fotodokumentace.  

K prohlídce zničených věcí byla pojišťovně předložena kupa střepů, na kterých byly 

viditelné určité vyleptané motivy. Po této první prohlídce provedené řadovým pracovníkem 

likvidace byly střepy poškozeným výtvarníkem vyhozeny. 

V rámci prováděného šetření pojišťovny byl uskutečněn rozhovor s řidičem vozu Avia. 

Ten však potvrdil pouze to, co již bylo nahlášeno. Při zásobování místní prodejny se 

zeleninou otáčel svůj vůz a při couvání zaznamenal ve zpětném zrcátku od kola letící kámen, 

který prorazil okno suterénního bytu. Poškozeného člověka neznal, ten se s ním následně 

spojil telefonicky a dohodli se na nahlášení události pojišťovně. 

V průběhu vyšetřování škody předložil poškozený výtvarník pojišťovně objednávku 

z Nizozemska na dodání šesti dekorativních skleněných tabulí, s datem vystavení čtyři měsíce 

před událostí. Cena v objednávce nebyla uvedena. Výtvarník vysvětlil neznalým pracovníkům 

pojišťovny, že se nejedná o šest pytlů brambor, ale díla velké umělecké hodnoty, která 

vznikají často na základě zcela nespecifikovaných podmínek, přitom cena díla je následně 

objednatelem respektována.  

Specialisté pojišťovny na problematiku pojistného podvodu, kteří v tu dobu již případ 

řešili, využili adresu uvedenou na objednávce a do Nizozemska byl pojišťovnou zaslán dopis 



 - 113 - 

s prosbou o některé informace k uplatňovaným věcem. Především do jaké míry byla 

objednávka realizována, cenová relace objednaných věcí a předpokládaný termín dodání.  

Při detektivním šetření prováděném v okolí ateliéru bylo zjištěno, že oblíbeným místem 

odpoledních a večerních posezení poškozeného výtvarníka je místní hostinec. Zde se pak 

podařila zjistit zajímavá skutečnost. Výtvarník zde pobývá už několik let, ateliér si však 

otevřel asi před čtyřmi měsíci. Několik chlapů si na stěhování sjednal i zde v hospodě. A kdo 

jim pomáhal s přepravou věcí do ateliéru? No přece ten člověk, co tady zaváží s Avií 

zeleninu. 

Rozhovor se soudním znalcem nepřinesl nic použitelného. Znalec trval na objektivitě 

všech zjištěných okolností i cenové relaci posuzovaných věcí. Formální nedostatky u 

znaleckého posudku vysvětlil tak, že takhle zpracovává znalecké posudky pokaždé, 

fotodokumentaci nedělá, protože fotit neumí. Pochopitelně nebylo možno využít informací, 

které se o něm povídaly, že dělá znalecké posudky i po telefonu a v minulosti se sám pokusil 

o větší pojistný podvod na jedné pojišťovně.  

Zásadní zvrat v prošetřované věci nastal poté, když pojišťovna obdržela odpověď na 

svůj dopis z Nizozemska. K překvapení zúčastněných se z něho dozvěděli, že dodávka 

objednaných leptaných tabulí byla již zrealizována, sice s měsíčním zpoždění, ale vše již bylo 

v pořádku převzato a zaplaceno. Platba byla provedena v markách a cena dodaných šesti 

tabulí činila v přepočtu celkem 75 000 Kč. 

Další průběh případu se odehrával již na policii. Řidič Avie se upřímně lekl, do jakého 

maléru se dostal, přiznal, že vše bylo vymyšleno a své oznámení pojistné události stáhl zpět. 

Netušil prý, že by se mohlo jednat o tak vysokou částku. Výtvarník policistům uvedl, že 

leptané skleněné tabule nebyly určeny pro Nizozemsko. Doložení objednávky pojišťovně bylo 

z jeho strany provedeno zcela omylem. Poškozené tabule patřily do jiné série a zcela 

korespondovaly s předloženým znaleckým posudkem. K jejich poškození došlo zcela 

shodným způsobem, jak bylo oznámeno pojišťovně. Rozdíl byl pouze v tom, že automobil, 

který rozbití tabulí odlétnutým kamenem zavinil, ujel.  

Pojišťovna ještě uvažovala o přibrání znalců, kteří by vypočítali možnou dráhu a 

intenzitu letu odraženého kamenu, se stanovením možnosti rozbití masivních skleněných 

tabulí. Pojistné plnění ale bylo zachráněno, případ byl ukončen. Výtvarníkovi, řidiči ani 

soudnímu znalci policie nikdy nesdělila obvinění z pojistného podvodu. 

 

Pramen: ČERMÁK, A. Kuriózní škoda z povinného ručení. Pojistný obzor, 2001, č. 9. 
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Příloha č. 7 
 

 

Byla oznámena škodní událost, poškození vozidel Škoda Octavia a Jeep Grand 

Cherokee. Jelikož podle dokumentace byly pochybnosti o vniku této škodné události, 

vyžádala si pojišťovna znalecký posudek, ve kterém znalec po porovnání korespondence 

poškození zúčastněných vozidel konstatoval, že vzájemné poškození vozidel Škoda Octavia a 

Jeep Grand Cherokee, jak je uváděno ve spisu škodné události, je zcela technicky 

nepřijatelné. Vzhledem k uvedeným skutečnostem mohla být oznámením škodné události 

naplněna skutková podstata trestného činu pojistného podvodu a tak požádala pojišťovna 

Policii ČR o prošetření věci. Policejní orgán věc odložil podle § 159a odst. 1 tr. řádu s tím, že 

se nejedná o pojistný podvod. Podle odůvodnění usnesení znalec nevzal v úvahu skutečnosti, 

že poškozené vozidlo Jeep Grand Cherokee po střetu sjelo mimo vozovku a bylo vytaženo za 

pomoci jiného vozidla, což znalec při následné konzultaci odmítl s tím, že tato okolnost nemá 

vliv na uplatňované poškození vozidla.  

Jelikož pojišťovna s tímto rozhodnutím nesouhlasila, podala stížnost, o které rozhodoval 

státní zástupce. Ve stížnosti pojišťovna namítla, že pokud policejní orgán při vyšetřování 

dospěl k závěru, že k dopravní nehodě došlo popsaným způsobem, měl tyto okolnosti ověřit 

buď doplněním znaleckého posudku, výslechem znalce nebo vyžádáním nového znaleckého 

posudku. Ze spisu nevyplynulo, že by tímto způsobem spornou věc objasnil a pravděpodobně 

vycházel jen z výpovědí osob na údajné nehodě zúčastněných. V odůvodnění usnesení 

policejní orgán konstatuje, že pojištěný se o pojistné události dozvěděl zprostředkovaně a 

nemohl se dopustit trestného činu pojistného podvodu, s čímž lze souhlasit. V tomto případě 

však měl prověřit jednání účastníků dopravní nehody, včetně samostatného likvidátora 

komerční likvidační společnosti, kteří svým jednáním mohli naplnit skutkovou podstatu 

trestného činu pojistného podvodu nebo podvodu. I tato stížnost proti usnesení policejního 

orgánu byla zamítnuta jako nedůvodná. Státní zástupce při rozhodování o stížnosti vycházel 

pouze z podkladů soustředěných policejním orgánem, nenařídil provedení pojišťovnou 

navrhovaných důkazů na doplnění šetření a v odůvodnění zpochybnil znalecký posudek 

soudního znalce, což se i přes respektování zásady volného hodnocení důkazů jeví jako 

nestandardní postup. V tomto případě by ztrácelo smysl vyžadovat posudky soudních znalců, 

pokud by státní zástupci byli natolik odborně zdatní, že by mohli posoudit příčiny, průběh a 

rozsah poškození vozidel při dopravní nehodě. Přes opakované konstatování, že znalecký 

posudek obsahuje chyby, nevyplynulo z policejního spisu, že by státní zástupce nařídil jejich 
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odstranění jiným posudkem nebo výslechem znalce, jak je obvyklé. Nadřízené státní 

zastupitelství však v postupu státního zástupce neshledalo žádných závad.  

 

 

Pramen: Pršal, V. Spolupracovat s policií při vyšetřování pojistných podvodů, nebo volit 

vlastní způsoby ochrany zájmů pojišťovny? Pojistný obzor, 2007, č. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


