
Příloha 1

Trestný čin pojistného podvodu podle § 250a TZ

(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 odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu 

nikoliv malou. 

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

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

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

závažný následek. 

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

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

Zdroj: ŠÁMAL, P., PÚRY, R., RIZMAN, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. doplněné 

a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004.



Příloha 2

Vývoj trestného činu pojistný podvod dle § 250a TZ z pohledu statistiky PČR

Rok
Zjištěno 

skutků (ZS)

Počet 
stíhaných a 

vyšetřovaných 
osob (SVO)

Z toho 
recidivistů 

(R) 

Škody 
(v tis. Kč)

Procentuální 
podíl 

recidivistů 
(R/SVO)

2000 382 458 53 66 987 11,57%

2001 396 566 69 74 105 12,19%

2002 634 638 106 182 411 16,61%

2003 617 822 153 121 376 18,61%

2004 611 731 155 115 035 21,20%

2005 489 589 118 86 205 20,03%

2006 496 580 138 93 335 23,79%

2007 582 502 119 74 502 23,71%

2008 408 468 96 92 409 20,51%

Celkem 4615 5354 1007 906365 18,81%

Zdroj: vlastní zpracování; PRŠAL, V.: Vývojový trend trestných činů pojistných podvodů. 

Pojistný obzor, 2007. č. 8/2007, s. 8; MVČR. Policejní prezidium ČR. Statistické přehledy 

kriminality v letech 2000 - 2008. Mvcr.cz. [on-line]. 2008, Dostupné z 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/index.html>.



Příloha 3

Srovnání zjištěných pojistných podvodů v jednotlivých krajích dle statistiky PČR

Kraj
Zjištěné 

případy (2008)
Zjištěné 

případy (2009)
Škody v tis. Kč 

(2008)
Škody v tis. Kč 

(2009)

Hl. město Praha 139 147 49 485 81 091

Středočeský 83 103 16 147 20 689

Jihočeský 9 13 357 1 063

Plzeňský 8 14 1 924 2 534

Karlovarský 3 5 370 368

Ústecký 67 25 7 795 7 578

Liberecký 28 24 5 127 4 537

Královehradecký 15 10 2 624 850

Pardubický 5 10 373 634

Vysočina 4 11 292 1 219

Jihomoravský 19 23 3 418 8 259

Olomoucký 2 13 225 2 453

Moravskoslezský 22 23 3 900 5 049

Zlínský 4 8 372 293

Celkem 408 429 92 409 136 617

Zdroj: vlastní zpracování; PČR. Policejní prezidium ČR. Statistické přehledy kriminality 

v letech 2008 - 2009. Policie.cz. [on-line]. 2008, 2009. Dostupné z 

<http://www.policie.cz/web-informacni-servis-statistiky.aspx>.



Příloha 4

Indikátory pojistných podvodů dle konkrétního druhu pojištění

1) Pojištění domácnosti a budov občanů

Za indikátory pojistného podvodu v této oblasti můžeme například považovat: 

 předešlé obdobné škody,

 pojištění je sjednáno s minimem výluk,

 nemovitost je na prodej,

 změna životního prostředí, v sousedství se staví silnice, průmyslový podnik, což 

ovlivňuje atraktivitu a cenu nemovitosti,

 nedávno obydlená nemovitost,

 jsou pojišťovány staré a nemoderní předměty, 

 škody vzniklé za náhodných a neobvyklých okolností,

 škoda se omezuje na předměty bez sentimentální (osobní) hodnoty,

 důsledky územního rozhodnutí a stavebního povolení - stavební uzávěra,

 ztráta pouze jednoho cenného předmětu (je snadné škodu zinscenovat),

 v době škody není přítomna rodiny pojištěného ani oblíbená domácí zvířátka,

 nadpojištění - tj. pojištění věcí na větší hodnotu než ve skutečnosti mají,

 absence násilného vniknutí nebo úniku, 

 nepředložení návodů k použití, instrukčních manuálů a dokladů,

 škoda na jednotlivém odcizeném nebo poškozeném předmětu je vysoké hodnoty,

 pojištěný se vyjadřuje k odcizeným předmětům velmi vágně, nepřesně a nebo 

naopak velmi precizně a zamlžuje skutečný problém,

 pojištěný se vyhýbá kontaktu s pracovníky pojišťovny,

 pojištěný horlivě usiluje o kompromis s cílem rychlé výplaty pojistného plnění, 

 vzniklá škoda je neslučitelná s okolnostmi, které ji doprovázejí - tzn. nemohla tak 

proběhnout,

 škoda je neslučitelná s životním stylem pojištěného, pojistníka,

 nedostatek nebo naopak příliš velké množství svědků pojistné události a odcizených 

nebo poškozených věcí,

 selhání bezpečnostního zařízení, 

 předměty byly nedávno zděděné nebo jde o drahé předměty získané darem.



2) Pojištění podnikatelů (obchodního majetku)

Za indikátory pojistného podvodu v této oblasti můžeme například považovat: 

 vysoký škodní průběh,

 exportér a importér se dorozumívají stejným mateřským jazykem,

 špatný stav provozovny (areálu) nebo zařízení,

 změna ve vedení společnosti proběhla v nedávné době, nebo je teprve očekávána,

 provozovny nebo zařízení jsou na prodej,

 omezení provozu společnosti - ztráta odbytu,

 změny v oblasti podnikání pojistného - podnikání je již neekonomické,

 propouštění zaměstnanců,

 významná změna v obratu,

 rozpory mezi zbožím na skladě a charakterem a množstvím dluhů,

 nedávné rozšíření pojištění pro případ přerušení provozu, nová pojištění nebo 

navýšení pojistných částek,

 chybějící dokumentace, nepostačující nebo přemíra dokumentace k odcizenému 

zboží,

 neexistence řádného bezpečnostního zařízení,

 provozovny v době škody jsou nefunkční,

 selhání bezpečnostního systému,

 značné dluhy nebo problémy s tokem peněz.

3) Úrazy, pracovní úrazy, nemoci z povolání, denní podpory v nemoci, pobyt 

v nemocnici včetně pojištění odpovědnosti

Za indikátory pojistného podvodu v této oblasti můžeme například považovat:

 nedávný nárůst pojistných částek,

 plnění a náhrady jsou v rozporu se zaměstnáním,

 časté změny pojistitele,

 existence dalšího pojištění,

 neslučitelnost poranění s daným podpisem,

 chybí lékařské potvrzení,

 chybí doklady o zaměstnání,

 zranění nebo újma na zdraví je v rozporu s uvedenými příčinami a okolnostmi,

 žádní nebo přehorliví svědci,



 ve spěchu přiznaná odpovědnost,

 chybí další nároky ze stejné nehody,

 sporná zdravotnická dokumentace,

 invalidita neodpovídá běžným znakům invalidity,

 poškozená strana zaměstnává sama sebe,

 chybí doklad o výdělcích.

4) Cestovní pojištění

Za indikátory pojistného podvodu v této oblasti můžeme například považovat:

a) Indikátory z pojistné smlouvy:

 datum cesty je v rozporu s dobou platnosti pojistky,

 pojistná smlouva uzavřena mimo bydliště nebo pracoviště,

 chybí doklady o cestování a ubytování,

 samostatné vycestování z ČR,

 řádná ze spolucestujících osob se nehodí k pojištěnému.

b) Zdravotní indikátory:

 asistenční služba nebyla kontaktována v době zranění nebo onemocnění,

 škody na zdraví vzniklé v zemi, kde má pojištěný příbuzné, nebo v zemích, kde 

lze snadno získat fingovanou lékařskou dokumentaci,

 léčení v zemích s vysokou úrovní placených zdravotních služeb.

c) Indikátory zrušení zájezdu:

 uzavření pojištění v době velice blízké k datu vycestování,

 dovolená objednaná dlouho před uzavření pojištění,

 podezřelé storno poplatky za zrušení zájezdu.

d) Indikátory odcizení zavazadel:

 váha nahlášených zavazadel nekoresponduje s váhou na přepravních 

dokladech, jízdenkách, letenkách,

 neodpovídající objem zavazadel,

 škoda při krátkodobé cestě,

 vycestování do země, kde žijí příbuzní,

 ztráta drahých nebo módních předmětů.



5) Pojištění motorových vozidel (zejména havarijní pojištění)

Za indikátory pojistného podvodu v této oblasti můžeme například považovat:

 rozporné místo škody,

 propadlá technická prohlídka nebo v blízké době vyprší její platnost,

 vozidlo nalezeno shořelé (možná s důkazem o sešrotování),

 neúplná nebo sporná dokumentace o vozidle,

 najetý vysoký počet kilometrů/špatný stav,

 najetý počet kilometrů je v rozporu se stavem nebo stářím vozidla,

 předchozí vlastnictví, způsob koupě je sporný nebo nejasný,

 vozidlo je na prodej v době škody,

 najaté vozidlo bylo současní nehody,

 všechny sady klíčů nejsou dostupné nebo nejsou originální,

 kvalita autorádia neodpovídá typu vozidla,

 typ vozidla neodpovídá životnímu stylu pojištěného nebo jeho současným 

potřebám,

 sporné užití vozidla v době pojistné události,

 vniknutí do vozidla je v rozporu s uvedenými okolnostmi,

 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.

Zdroj: PORADA, V., PRŠAL, V. Vyšetřování trestného činu pojistného podvodu. Pojistné 

rozpravy, 2001. č.10/2001, s. 49-51.


