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1 Úvod 

 

Podvody jako takové, se na světě vţdy vyskytovaly a vyskytovat se i nadále budou. 

Obzvláště v dnešní době, kdy nejen Českou republiku, ale i celý svět zasáhla celosvětová 

hospodářská krize. Lidé se snaţí získat pro sebe co nejvíce peněz, a neobávají se překročit 

hranice zákona, a to i za cenu hrozby vězení. Právě takový trest je čeká v případě odhalení 

pojistného podvodu od určité finanční výše (bude blíţe zmíněno). Příčin toho, proč jsou tyto 

podvody páchány, je nespočet, od ekonomických, aţ po sociální. Tam, kde se vyskytne 

příčina, musí logicky následovat důsledek takového jednání. Jaké příčiny a důsledky se této 

oblasti nacházejí, bude popisovat jedna z kapitol této diplomové práce. 

Diplomová práce podá stručný přehled o problematice pojistných podvodů, rozebere a 

objasní nejen příčiny toho, proč k pojistným podvodům dochází, ale i jakým důsledkům 

tohoto počínání musí společnost čelit a jaká preventivní opatření jsou na této úrovni 

provozována, ať uţ v České republice nebo zahraničí. Tzn. ţe bude provedena analýza metod 

prevence v boji proti pojistným podvodům s cílem odhalit jaké „zbraně“ pojišťovny v tomto 

případě pouţívají. Autorka práce bude také zjišťovat, jak a zda vůbec je prevence proti 

tomuto trestnému činu v rámci České republiky účinná. Úkolem, je také porovnání situace, 

tzn. hrozba trestu, preventivní opatření apod. mezi Českou republikou a vybranými 

zahraničními státy, zejména Spojenými státy Americkými, východní Evropou. Cílem práce je 

tedy provést analýzu příčin, důsledků a prevencí pojistných podvodů a srovnání domácí a 

zahraniční situace. 

Aby bylo moţné tyto cíle naplnit, je zapotřebí pouţít určité metody. V tomto případě tj. 

prolistování několika knih, odborných článků, také projít internetové zdroje a to jak české tak 

zahraniční a vyuţívat důvěryhodné zdroje. Tzn. z internetových zdrojů to jsou oficiální 

stránky institucí nebo články e-novin. Nástrojem pro zjišťování zda je prevence dostačující či 

nikoli, bude vypracování dotazníků, který bude zkoumat nejen tuto záleţitost, ale bude se i 

snaţit odhadnout výši potenciálního rizika, které spočívá v moţném dopouštění se pojistných 

podvodů v rámci cílové skupiny vysokoškoláků.  

Pojistné podvody, jak jiţ ze samotného názvu vyplývá, jsou páchány v oblasti 

pojišťovnictví. Postupem času, kdy se pojišťovny a samotné pojišťovnictví rozvíjelo, bývalo 

klientům nabízeno stále větší mnoţství nových sluţeb, jeţ mohly vyuţívat. Jelikoţ je člověk 

vynalézavým tvorem, netrvalo příliš dlouho a začaly se objevovat různé „fígle“ jak bez 
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„námahy zbohatnout“. Je samozřejmostí, ţe pojišťovnám se tyto činnosti nelíbili a tak začaly 

proti nim „bojovat“. Boj spočívá např. v preventivních opatřeních, které musí pojišťovny 

učinit, pokud chtějí zabránit svému okrádání. Pojišťovny však můţou pouze zabraňovat těmto 

činům, právě jiţ zmíněnou prevencí. To samotné ovšem nestačí. A tak musí zasáhnout i stát a 

těmto „okrádaným“ subjektům pomoct. Proto musí vláda přijmout celou řadu ochranných 

opatření ve formě zákonů, vyhlášek. A tak je stanovena celá řada definic, týkající se této 

oblasti. Jedná se například o charakteristiku samotného pojistného podvodu, vymezení sankcí, 

které za podvod hrozí a mnoho dalšího (podkapitola 2.2).  

V podstatě celá kapitola 2 bude zahajovacím slovem k celému tomuto tématu. V rámci 

tohoto bude postupováno systematicky krátkým úvodem o pojistných podvodech v minulosti, 

následovat bude, v čem se pojistný podvod liší od obecného podvodu a tedy co je zapotřebí 

k naplnění skutkové podstaty tohoto majetkového trestného činu. Chybět nebude ani 

porovnání současné právní úpravy s právní úpravou, která platila poměrně nedávno, 

konkrétně do konce roku 2009. 

I kdyţ se jedná spíše o velmi teoretické téma, za praktickou se bude dát povaţovat text od 

kapitoly 3. Informace a úvahy od jiných autorů nejrůznějších publikací apod. se budou 

prolínat s úvahami autorky této práce. V kapitole 3 budou rozebrány příčiny toho, proč tento 

druh podvodů vůbec vzniká a taky jeho následky do budoucna. 

Kapitola č. 4 je věnována preventivním opatřením, především z řad pojistitelů. V dané 

části budou stručně uvedeny opatření týkající se vnějších a vnitřních podvodů a také systémy 

v rámci prevence vyuţívající se. Jelikoţ je takovýchto systému celá řada, tak se kapitola 4.4 

bude věnovat třem vybraným.  

Následující kapitola č. 5 se bude pro změnu věnovat porovnávání situace v ČR a 

vybraných zahraničních států, bude hledat společné a rozdílně znaky v boji proti pojistným 

podvodům. Poslední část bude věnována analýze dat, která vyplynou z daného dotazníku. 

V něm budou některé otázky, které autorka uzná za vhodné, zpracovány podle pohlaví s cílem 

zjistit, kdo je „více odváţnější“ pojistný podvod spáchat a kdo má větší přehled o této 

problematice. Otázky smíšené tzn., kde na pohlaví nebude záleţet (a některé z nich následně 

opět podle pohlaví rozděleny, pro zajímavost) se budou týkat názorů na preventivní opatření, 

zkoumáme rovněţ bude i to, zda se účastníci průzkumu s preventivním opatřením, ať 

kdekoliv na světě, setkali či nikoli.  
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2 Charakteristika a členění pojistných podvodů 

 

Následující kapitola je věnována úvodu do této problematiky. Bude zde vysvětleno, jak 

byl pojistný podvod chápán v dávnější minulosti, a také jak se jeho právní úprava měnila 

s nově vznikajícími zákona. Dále bude uvedeno, jak jej charakterizuje náš současný nový 

trestní zákoník, zda se jeho charakteristika liší a popř. v čem od trestního zákona, který přestal 

platit k 1. Lednu 2010. Rovněţ bude uvedeno, jak se liší od obecné charakteristiky podvodu, 

který je rovněţ obsaţen v jiţ zmíněných právních předpisech. Součástí kapitoly bude i pohled 

na tuto problematiku z hlediska zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.  

 

2.1 Pojistné podvody v minulosti 

 

Pojistné podvody nejsou problémem jen několika posledních let. Jsou spjaty s historií 

pojišťovnictví, sahající hlouběji do minulosti. Z té doby je ovšem nemoţné získat potřebné 

materiály a informace týkající se podvodů z oblasti pojištění, neboť se na takové pokusy, 

někdy i dokonané činy, pohlíţelo jinak neţ v novodobé historii. Záznamy pocházejí od vzniku 

samostatného [6]
1
 

Ze záznamů z 20-tých let 20. st. lze vypozorovat, ţe se PP nejvíce odehrávaly v oblasti 

poţárního pojištění a z vloupání do pojištěného objektu. To proto, ţe tato pojištění byla 

v dané době nejčastějším pojištěním. Ve zmíněné době neexistovala právní úprava pojistného 

podvodu. Docházelo tak k různým výkladům daných činů. To mělo za následek úspěšnost 

většiny podvodníků, kteří se ocitli v trestním řízení. [16]
2
 

V období po 2. sv. válce, za existence jedné pojišťovny
2
 byly kodifikovány přísnější tresty 

za PP. Pachatel v té době dostal trest, jehoţ sazba byla nejméně 2násobnou sazbou, která 

hrozila za obecný podvod. Např., kdyţ škoda dosahovala škody značné
3
, byl pachateli uloţen 

trest odnětí svobody minimálně na 4 roky. Tehdy se tyto činy posuzovaly podle  

                                                 
srov. VÝCHODSKÝ, Pavel. POJISTNÝ PODVOD NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU [online]. Liberec,   

2009. 32 s. Autoreferát dizertační práce. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta. 

Dostupné z WWW: < http://www.ef.tul.cz/dokumenty/autoreferaty/autoreferat_disertace_p.pdf> [65] 
2 vyhláška č. 977/1948 Ú. l. ministra financí, monopol jedné pojišťovny 
3 Tehdy činila 20 000 kč 
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tehdejšího ustanovení TZ č. 40/1961 Sb., v § 132 o rozkrádání majetku v socialistickém 

vlastnictví.
4
 [17] 

V roce 1989 došlo k novelizaci
5
 stávajícího TZ z něhoţ byl vypuštěn 3. oddíl II. hlavy,  

který obsahoval jiţ zmíněný § 132. 

Co se týče právní úpravy termínu „pojistný podvod“, téměř do roku 1997 byla 

nedostatečná. Tehdejší právní předpisy nedokázali rozlišit mezi obecným podvodem a 

podvodem pojistným. Novelou č. 253/1997 Sb., došlo k další změně TZ. Pojistnému podvodu 

byl věnován § 250a. Prozatím je poslední změnou týkající se zmíněné oblasti je nový TZ č. 

40/2009 Sb.
5 
[10] 

 

2.2 Podvod vs. pojistný podvod 

 

V době ekonomické recese dochází k nárůstu počtu podvodů, a to nejen těch pojistných, 

ale i ostatních. Dopouštějí se jich nejen fyzické, ale i právnické osoby. Je dobré vědět, ve 

kterém právním předpise se tyto pojmy vyskytují, do které kategorie se zařazují. K tomu 

slouţí tato kapitola. 

Oba pojmy spadají do nového trestního zákoníku, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2010. 

Ten nahrazuje dosavadní zákon č. 140/1961 Sb. Jejich přesnější umístění je v §§ 209, 210. 

Jedná se o trestné činy proti majetku, nacházející se v hlavě V. O trestný čin podvodu se 

jedná v případě, kdy určitá osoba obohatí sebe popř. osobu jinou, a to tím způsobem, ţe uvede 

někoho v omyl, něčího omylu vyuţije nebo podstatné skutečnosti zatají. V daném případě této 

osobě hrozí jeden z následujících trestů:  

 odnětí svobody aţ na 2 léta,  

 zákazem činnosti 

 propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty [11] 

Více v kapitole 2.3.1 Skutková podstata TČ pojistného podvodu 

V případě, ţe osoba byla jiţ jednou za tento trestný čin odsouzena popř. potrestána, a to 

v rozmezí 3ří let, bude odsouzena odnětím svobody na 6 měsíců aţ 3 léta. Způsobí-li pachatel 

větší škodu, hrozí mu trest odnětí svobody na 1 rok aţ 5 let. V případě, ţe čin spáchá zvláštní 

skupina osob, která je v daném zákoníku vymezena, popř. za jisté situace (taktéţ vymezeny 

                                                 
4 srov. BUROŇOVÁ, Jana; Pojistný podvod [online]. Ostrava, 2010. 71 s. Diplomová práce. VYSOKÁ 

ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. [61] 
5 novela č. 175/1990 Sb. 
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v zákoně) hrozí jim trest odnětí svobody na 2 léta aţ 8 let. Mezi tyto zvláštní osoby resp. 

situace patří: 

 člen organizované skupiny 

 osoba, která má zvlášť uloţenou povinnost hájit zájmy poškozeného, např. pojišťovací 

zprostředkovatelé
6
 

 pokud k takovému činu došlo v době „ohroţení státu, nebo za válečného stavu za 

ţivelní pohromy nebo jiné události váţně ohroţující ţivot nebo zdraví lidí, veřejný 

pořádek nebo majetek“, jak je uvedeno v TZ 

 vznikne-li značná škoda
7
 [11]  

Přísnější trest (odnětí svobody na 5 aţ 10 let) hrozí v případě vzniku škody velkého 

rozsahu
8
, nebo pachatel měl v úmyslu usnadnit nebo umoţnit „ spáchání trestného činu 

vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).„ [11] 

Pojistného podvodu se dopouští osoba, které uvede údaje nepravdivé, hrubě zkreslené 

nebo podstatné údaje zamlčí (viz kapitola 2.3.1 Skutková podstata TČ PP).  To vše ve 

spojitosti s: 

 uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy 

 likvidací pojistné události 

 při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění 

Sankce jsou v tomto případě stejné jako u podvodu. Kromě jiţ zmíněných fakt, ve kterých 

hrozí dané sankce, postihne stejný trest i osobu, která vyvolá nebo předstírá událost, ze které 

má být poskytnuto peněţní nebo jiné plnění. To se týká i případu, kdy stav, který je vyvolán 

pojistnou událostí, osoba dále udrţuje. Nutno zmínit fakt, ţe škoda v tomto případě je nikoli 

nepatrná.
9
 Při vzniku větší škody hrozí osobě 1 aţ 5 let odnětí svobody nebo peněţitý trest. 

Ostatní tresty jsou stejné jako v předchozím případě. [11] 

 

 

 

 

 

                                                 
6 můţe být právnickou nebo fyzickou osobou, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v 

pojišťovnictví a splňuje podmínky dané zákonem č. 38/2004 Sb.. 
7 Škoda, jejíţ hodnota dosahuje nejméně 500 000 kč 
8 Škoda, jejíţ hodnota dosahuje nejméně 5 000 000 kč 
9 Škoda, jejíţ hodnota dosahuje nejméně 25 000 kč 
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2.3 Naplnění skutkové podstaty 

 

V předchozí kapitole bylo zmíněno několik rozdílu mezi obecným a pojistným podvodem. 

V následující kapitole je rozepsáno, které faktory by měl pachatel PP splnit, aby došlo 

k naplnění skutkové podstaty. Dané faktory se netýkají pouze PP, ale trestných činů obecně. 

 

2.3.1 Skutková podstata TČ pojistného podvodu 

 

Trestný čin pojistného podvodu je k trestnému činu podvodu speciální skutkovou 

podstatou. Předmětem útoku je v tomto případě pojistitel. Skutková podstata je orientována 

proti dvěma popř. třem rozdílným druhům jednání. [57] 

Skutková podstata zahrnuje znaky objektivní a subjektivní (viz níţe). Úkolem těchto 

obligatorních znaků je odlišit druhy trestných činů. Pro naplnění skutkové podstaty TČ 

pojistného podvodu, se v § 210 TZ odst. 2 „vyţaduje“ způsobení škody nikoli nepatrné. [16] 

Aby byl trestný čin trestným činem musí být splněny všechny znaky skutkové podstaty: 

 objekt 

 objektivní stránka 

 subjekt 

 subjektivní stránka 

 

2.3.2 Objekt 

 

Za objekt trestného činu se označuje to, co je chráněno ve vztahu k trestnému činu. Podle 

trestního zákoníku to jsou: společenské vztahy, zájmy, hodnoty. Společnosti na těchto 

vztazích záleţí tak, ţe při jejich porušení nebo ohroţení je postiţeno sankcemi. [44] 

V § 210 se nachází dvě samostatné základní skutkové podstaty. První skutková podstata se 

týká ochrany cizího majetku v souvislosti s řádným sjednáním pojistné smlouvy, likvidací 

pojistné události a poskytnutého pojistného plnění, včetně tzv. jiného obdobného plnění (§ 

210 odst. 1 TZ). Objekt druhé skutkové podstaty zahrnuje ochranu majetkových zájmů 

pojistitelů (§ 210 odst. 2 TZ) [7].  
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2.3.3 Objektivní stránka 

 

Objektivní stránka obecně představuje způsob, jakým byl TČ spáchán a jeho následky, 

které tímto činem vznikly. Tento znak se dá povaţovat za základ trestné činnosti a je 

nejnápadnější a nejnázornější odlišnosti trestních činů. Obligatorními znaky jsou: jednání, 

následek, příčný vztah (kauzální průběh) mezi jednáním a následkem. [7] 

Objektivní stránka ve věci PP tedy znamená, ţe pachatel předstírá situace, které 

neodpovídají skutečnému stavu a to tím, ţe: 

a) uvede nepravdivé, hrubě zkreslené údaje, nebo podstatné údaje zamlčí, (jejich 

charakteristika je uvedena v zápětí) a to ve spojitosti s uzavřením popř. změnou 

pojistné smlouvy v souvislosti s likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na 

plnění z pojištění nebo jiného obdobného plnění (§ 210 odst. 1 TZ) 

 

Za nepravdivé údaje se tak povaţují takové údaje, které neodpovídají reálnému stavu. 

V případě kdy pojistník nebo pojištěný byť úmyslně nebo nevědomě, na otázky pojistitele 

odpověděl nepravdivě popř. neúplně, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit. 

Ovšem jen v tom případě, kdyby pojistník úplné informace měl a pojistnou smlouvu by 

uzavřít odmítl. Právo lze uplatnit do 2 měsíců od zjištění skutečnosti a je uplatnitelné i 

v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo, odstoupení od smlouvy, má i pojistník 

v případě poskytnutí nepravdivých údajů od pojistitele nebo jeho zástupce. Při stejných 

podmínek (pokud zákon nestanoví jinak) můţe pojistitel odmítnout pojistné plnění z pojistné 

smlouvy. [42] [11] 

Hrubě zkreslenými údaji jsou údaje, které informují mylně nebo neúplně, částečně o 

skutečnostech, které se týkají uzavření pojistné smlouvy. Mohou vést k chybným závěrům 

týkající se uzavření jiţ zmíněné pojistné smlouvy. I v tomto případě má pojistitel právo 

odmítnout plnění. [42] [11] 

Podstatné údaje zamlčí, znamenají takové údaje, které jsou pro uplatnění nároků na 

plnění důleţité, rozhodující nebo podstatné a oprávněna osoba, tyto údaje pojistníkovy 

nesdělí. V podstatě to jsou údaje, při nichţ by sice byla uzavřena pojistná smlouva (ne jako 

v případě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, u nichţ kdyby byly známy, by pojistná 

smlouva uzavřena nebyla), ale za jiných, pro pojistitele, méně výhodných podmínek. [42] [25] 

K nepravdivým, k hrubě zkresleným údajům nebo k zamlčení podstatných údajů lze 

zařadil např.: 



13 

 

 údaje o hodnotě pojištěného majetku, 

 informace o všech smlouvách, o kterých pojistník ví, ţe je jimi stejná věc pojištěna 

proti stejnému nebezpečí u více pojistitelů, jakoţ i údaj o výši pojistných částek 

nebo limitech pojistného plnění 

 u pojištění majetku údaje: o stáří, stavu a ceně pojišťovaných věcí a v případě 

vzniku pojistné události údaje o rozsahu zničení nebo poškození pojištěných 

věcí, 

 u pojištění osob údaje o věku a zdravotním stavu, informace o zneuţívání 

návykových látek popř. o kouření  

 u úrazového pojištění informace o úrazu, závaţnosti úrazu a jeho délce léčení [11][16] 

K trestné činnosti stačí uvedení nepravdivých údajů popř. zatajení podstatný údajů pro 

pojistnou smlouvu, způsobení pojistné události nebo udrţování pojistné události, jejímţ cílem 

je navýšit škodu. V tomto případě se jedná o předčasně dokonaný TČ ve stádiu přípravy. Pro 

vznik trestní odpovědnosti není předpokladem, takové jednání pachatele, které by vedlo 

k omylu pojišťovny (jako pojistníka) vyplatit pojistné plnění. O pojistný podvod se bude 

jednat v případě, ţe pachatel vyláká pojistné plnění.
10

 [8] [4] 

b) vyvolá nebo předstírá událost, udrţuje stav, který vznikl pojistnou událostí (bude 

rozepsáno blíţe) a takovým chováním způsobí škodu na cizím majetku nikoli 

nepatrnou (§ 210 odst. 2 TZ) [8] 

Tzn. ţe pachatel, jedná tak, ţe chce sobě nebo jiné osobě způsobit prospěch, tím, ţe takto 

bude konat. Událost, se kterou je spjato právo na plnění z pojištění nebo jiného obdobného 

plnění, je pojistná událost
11

 popř. jiná událost, jeţ je stanovena ve zvláštním předpisu. Za jiné 

obdobné plnění můţe být povaţováno např. plnění České kanceláře pojistitelů z garančního 

fondu podle § 24 zák. č. 168/1999 Sb. Právo na plnění nebo jiné obdobné plnění vzniká, jak 

s úmyslně vyvolanou události coţ znázorňuje chování člověka budoucího pachatele, který 

způsobí úmyslně nějakou událost, při níţ vznikne pojistiteli povinnost poskytnout plnění. 

Příkladem úmyslně vyvolané události můţe být např. úmyslné havarování pojištěného vozidla 

(usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 8. 2010, sp. zn. 7 Tdo 675/2010; Související 

judikatura: č. 29/2003, č. 9/2004 Sb. rozh. Tr
12

), tak i s úmyslně předstíranou událostí, která 

představuje takovou situaci, kdy je v podstatě daná událost tzv. zfingovaná. Taková událost je 

                                                 
10 podle § 210 odst. 4, 5 písm. c), odst. 6 písm. a). 
11 Nahodilá skutečnost, která je blíţe označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, a na 

který se pojistná smlouva odvolává. Je s ni spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění 
12http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d29612v36813-k-trestnemu-cinu-pojistneho-

podvodu/?search_query=+$type%3D10 
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blíţe označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpise. V tomto případě 

vzniká pojistiteli povinnost poskytnout oprávněné osobě pojistné plnění, i kdyţ se nahlášená 

pojistná událost nestala. Jedná se např. o odcizení popř. zničení pojištěné věci, předstírání 

ztráty věci, která byla předmětem pojištění. [8] 

V případě udržování stavu vyvolané pojistnou událostí, je znázorněno takové chování 

pachatele, který událost, jeţ nastala, udrţuje a rozvíjí s cílem navýšit jiţ tak vzniklou škodu. 

V tomto případě však platí, ţe pachatel danou událost nezavinil svým nedbalostním popř. 

úmyslným chováním. Pouze událost prodluţuje a rozvíjí škodlivé následky, jak jiţ bylo 

zmíněno. Např. protahování škodné události, z důvodu vykázat větší ušlý zisk nebo včasné 

neuhašení poţárů v době, kdy o něm pachatel jiţ věděl apod. [8] 

Závěrem této podkapitoly lze vystihnout podstatný rozdíl, vyplývající z předchozích 

odstavců a to ten, ţe v § 210 odst. 1 skutková podstata v tomto případě nevyţaduje způsobení 

škody, jelikoţ se jedná o předčasně dokonaný TČ. Způsobení škody, a to škody nikoli 

nepatrné, je „vyţadováno“ u skutkové podstaty v odstavci 2. Pachatel můţe rovněţ naplnit i 

několik jednotlivých alternativ pojistného podvodu. Můţe se jednat např. o případ kdy, 

„zamlčí podstatné údaje v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy, a poté předstírá 

pojistnou událost, anebo vyvolá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění, a poté 

udržuje stav vyvolaný pojistnou událostí v úmyslu opatřit sobě prospěch.“ [8] 

 

2.3.4 Subjekt 

 

Subjekt obecně je představován pachatelem TČ. V novém TZ tento pojem charakterizován 

v § 22. V něm se uvádí, ţe pachatelem je ten, kdo naplní znaky skutkové podstaty (tzn. 

vykoná takovou činnost, jeţ je popsána v příslušném ustanovení zvláštní části TZ). Avšak 

postačí i jen samotná příprava nebo pokus. [7] 

Subjektem v oblasti pojistných podvodů můţe být prakticky kdokoli (po naplnění 

obecných předpokladů jako je např. věk apod.). Znamená to tedy, ţe se můţe vyskytnout na 

obou smluvních stranách pojistné smlouvy, jak na straně pojistníka, tak na straně pojistitele. 

Ve většině zjištěných případů je pachatelem pojistník nebo pojištěný. Ze zákona č. 37/2004 

Sb., přesněji v § 14, je povinností pojistníka i pojištěného odpovídat pravdivě a úplně na 

všechny písemné dotazy, které jim uloţil pojistitel. Dané dotazy se musí týkat jednak 

sjednávaného soukromého pojištění, a jednak jedná-li se o změnu soukromého pojištění. 

Stejná povinností je zavázán i pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. Včetně jiţ zmíněných 
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moţných pachatelů, existuje ještě jedna resp. dvě skupiny osob, jeţ se mohou v kauze 

pojistných podvodů vyskytovat. První takovou skupinou jsou tzv. jiné osoby. Tyhle osoby se 

mohly s pojištěným dohodnout o provedení skutku a následně jej vykonat. Další variantou je, 

ţe ke skutku mohlo dojít i bez dohody s pojištěným. Jedním z motivu tohoto jednání můţe být 

např. poškození pojišťovny. Druhou nastíněnou skupinou mohou být někteří pojišťovací 

zprostředkovatelé nebo samostatní likvidátoři pojistných událostí. [8] [66] 

Profil pachatele se nedá jednoznačně nastavit, jak tomu můţe být u jiných případů TČ. 

Obvykle bývají profesionálně připraveni a při uzavírání pojistných smluv je těţké jejich 

úmysl odhalit. Tento fakt souvisel s obtíţným získáváním informací pojišťovny o klientech. 

Nedostatek byl odstraněn novým zákonem o pojišťovnictví, ten dovoluje výměnu informací o 

klientech. Způsoby páchání se promítají do různorodosti intelektových schopností 

konkrétních pachatelů. Obecně, lze říct, ţe se obvykle jedná o bezproblémové občany, kteří se 

k takovému činu rozhodli z důvodu špatné finanční situace. Typickými znaky chování, které 

jsou uvedeny níţe, jsou spíše charakterističtí pojištění podnikatelé. Ti se většinou pojistného 

podvodu dopouštějí v případě úvěrového pojištění. Není však vyloučeno, ţe se níţe uvedené 

znaky, nemohou týkat i jiných druhů pojistných podvodů. Zmíněnými znaky jsou např.: 

 schopnost přesvědčit o své morální čistotě 

 schopnost improvizace a přizpůsobení ke konkrétní situaci 

 velmi dobrá komunikativnost a schopnost navázat kontakty 

 znalí v problematice apod.  

Z obecného pohledu lze pachatele rozdělit do dvou skupin, na pachatele vnější (externí) a 

pachatele vnitřní (interní). [10] [15] [67] 

Vnějšími pachateli jsou zpravidla pojištěný nebo pojistník. Externí pachatele většinou na 

svém podvodném jednání „nespolupracují“ se zaměstnancem pojišťovny, jak tomu je u 

pachatelů vnitřních, není to však 100% vyloučeno. Tito pachatelé se svého protizákonného 

jednání dopouštějí především v souvislosti s uzavírání nebo se změnou pojistné smlouvy, 

taktéţ v souvislosti s likvidací a při uplatňování nároků na pojistné plnění. Za jejich 

spolupachatele se dají povaţovat, a často jimi i jsou, zaměstnanci zdravotnických zařízení 

(např. lékař), jehoţ úkolem je zfalšování dokumentů a „provádění“ lékařských prohlídek, dále 

jimi mohou být znalci, hodnotící výši majetku, ale také i policisté. Pachatelem v rámci 

havarijního pojištění bývá obvyklé muţ 20 - 30 let, bez středoškolského vzdělání, nemajetní 

bez intelektuálních schopností. Nechají se zlákat za velmi malou finanční odměnu, která činí 

1 – 5 % ceny vozidla. Tato skupina je nazývána „býlí koně“.[10] [15] 
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Za vnitřního pachatele je povaţován zaměstnanec dané pojišťovny. Spolupachateli 

v jeho případě jsou pojištěný popř. pojistník. V jejich případě jsou vyuţívány nedokonalosti 

konkrétního druhu pojištění. Znají  úskalí daného pojištění a také činnost pojišťovny. V jejich 

případě nelze hovořit o pojistném podvodu v pravém slova smyslu, zle jej však přiblíţit 

jednání, které se podobá zpronevěře. Právní kvalifikace je tak odvozena od způsobu spáchání 

a jednání vnitřního pachatele. Takový vnitřním pachatelem bývá obvykle muţ, mezi 36 – 55 

lety. Ve společnosti pracuje většinou 5 a více let, pracuje ve finančním oddělení a ze 60 % 

bývá členem vedení. Tento profil vyplývá z průzkumu, který zveřejnila KPMG. [10] [55] 

 

2.3.4.1 Vnější a vnitřní podvodná jednání 

 

Následující řádky pojednávají o stručné charakteristice vnějších a vnitřních podvodů. Cíle 

DP není dopodrobna tyto druhy pojistných podvodů rozebírat, pouze nastínit základní rozdíly. 

Takto lze rozdělit všechny druhy podvodných jedná, tedy i těch pojistných, a proto je tu tato 

podkapitola zahrnuta. 

Vnější podvodná jednání mohou mít různou podobu, a je moţné je rozdělit do dvou 

skupin. První skupina „ovlivňuje“ zaměstnance např. pomocí padělaných listin. Pro účely této 

práce je však důleţitá skupina druhá. Dopadení těchto pachatelů bývá náročnější, jelikoţ se 

odehrává např. na úrovní pojišťovacích transakcích atd. [1] 

Vnitřní podvodná jednání páchají nepoctiví zaměstnanci pojišťoven. Pachateli často 

bývají lidé, kteří zaujímají důvěryhodné místo. Jedná se o kriminalitu tzv. bílých límečků. 

Jelikoţ vţdy existuje určitá skupina lidí, kteří disponují citlivými údaji a mají v pojišťovně 

určité pravomoci, nelze aplikovat ţádné snadné řešení, které by vedlo k odhalení vnitřních 

podvodů. [1] 

Jak uţ to tak bývá ani v tomto případě se nedá vyhnout jak společným tak rozdílným 

znakům těchto jednání. Nejbliţší řádky obsahují takové znaky, které jsou pro tyto společné a 

v zápětí budou následovat znaky rozporuplné, čili rozdílné. I kdyţ se na první pohled můţe 

jevit, ţe se jedná o 2 rozdílná jednání, lze najít i několik společných charakteristických znaků. 

Nejvýraznějších znakem, který se dá zařadit do kategorie společné znaky vnějších a 

vnitřních podvodných jednání je ten, ţe jsou tato jednání prováděna beze zbraně, tudíţ zde 

nejsou vidět na první pohled oběti trestného činu, jak je tomu např. u loupeţného přepadení, 

kde většinou určitá zbraň figuruje. Obohacení, které tak vznikne je často vyšší neţ u klasické 
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kriminality. Jednání mají také nepříjemný dopad na pojišťovny v tom smyslu, ţe je poškozeno 

jejich dobré jméno, ztratí svou prestiţ a představují váţný zdroj jejich ohroţení. Je zde také 

vyţadován jiný způsob ochrany organizace, neţ tomu můţe být u jiných druhů trestné 

činnosti. [1] [12] 

Rozdílné znaky vnějších a vnitřních podvodných jednání 

Určité odlišnosti lze spatřit v několika, dalo by se napsat, kategoriích, jimiţ mohou být 

např.: postavení pachatele, moţnosti odhalení, podle počtu pachatelů, délce páchání, 

poţadavků na specifické znalosti, falšování identity nebo pouţívání padělaných dokumentů, 

spolupráce organizace s orgány činnými v trestním řízení komplikovanosti vyšetřování, 

vyuţití nedostatků zákona. [49, str. 21-24] 

Výše byly uvedeny dvě skupiny pachatelů, na které se pohlíţí z „obecného“ hlediska, tak 

jak by je mohl vnímat i laik. Jinak však tyto skupiny rozdělují lidé, kteří se dají povaţovat za 

specialisty v oblasti pojistných podvodů. Jejich rozdělení těchto pachatelů se dá rozdělit do 3 

skupin.  

K první skupině lze přiřadit členy organizované skupiny, kterým se říká „bílí koně“. 

V podstatě se jedná o osoby, které jsou nemajetné. Tyto osoby poté na sebe uzavřou 

leasingovou smlouvu o pronájmu motorového vozidla, popř. si jej vypůjčí v autopůjčovně. 

Organizovaná skupina přitom zaplatí první částku nebo poplatek. „Nový“ majitel vycestuje, 

legálně, do zahraničí, kde následně vozidlo s falešnými doklady popř. falešnými 

identifikačními znaky prodá. Druhý „nový“ majitel si auto ve své zemi řádně zaregistruje, 

přičemţ ten původní (nazývány bílí kůň) v České republice ohlásí jeho krádeţ. Pojišťovně tak 

vzniká pojistná událost. Samotného „bílého koně“ je v tomto případě moţno povaţovat také 

za oběť podvodníka, neboť on sám byl podvodníky vyuţit a celou trestnou činnost 

nevymyslel a ani nebyl jejím organizátorem. Co se týče pravých pachatelů, jedná se o osoby 

velmi odváţné, přesvědčivé s velmi dobrou znalostí právních předpisů. Oplývají rovněţ 

velkou dovedností manipulace s lidmi a také mají skvěle promyšlenou obhajobu. [10, str. 426] 

Druhou skupinou je tzv. běžný pachatel. Tato kategorie sčítá velkou skupinu osob, které 

jinak zákony dodrţují, a jejich trestní rejstřík je čistý. Jedná se například o osoby, které byly 

nějakým způsobem zasaţení celosvětovou hospodářskou krizí, a dostali se do těţké finanční 

situace. Riziko jejich zjištění je celkem malé a pachatelé nabývají dojmu, ţe tak pojišťovně 

nezpůsobí velkou škodu. [9] [63]  
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Třetí skupinou jsou lidé, kteří uţ mají určité zkušenosti s kriminální činností. Jedná se o 

osoby s nenásilnou povahou a se spoustou zkušeností v oblasti malých krádeţí. Trestné činy 

páchají, dokud nebudou odhaleni. [9] 

 

2.3.5 Subjektivní stránka 

 

Poslední znak, který musí být splněn, aby byla naplněna skutková podstata TČ pojistného 

podvodu, je subjektivní stránka. Tato stránka popisuje trestný čin z vnitřního hlediska, tzn. z 

pohledu pachatele. Naproti tomu objektivní stránka zahrnuje znaky vnější. Obligatorním 

znakem v tomto případě je zavinění a fakultativním znakem je pohnutka, cíl, záměr. Dále 

podle § 210 odst. 2 je zde poţadován úmysl, resp. úmyslné zavinění. V tomto zmíněném 

případě přesahuje úmysl objektivní stránku. Pachatel se tak dopouští jednání tzv. druhého 

úmyslu „opatřit sobě nebo jinému prospěch“. Povaha prospěchu není v zákoně definována. 

Znamená to tedy, ţe se můţe jednat o prospěch majetkový, stejně tak i o prospěch 

nemajetkový. Vzhledem k tomu, ţe je řeč o pojistných podvodech, půjde v tomhle případě 

s největší pravděpodobností o prospěch majetkový. [8] [11] 

 

2.4 Pojistný podvod dle starého znění, jeho srovnání s novým TZ 

 

V odstavcích výše bylo zmíněno, ţe od 1.1.2010 vstoupil v platnost nový trestní zákoník. 

Cílem této podkapitoly je porovnat jestli a co se v obou právních předpisech změnilo.  Co 

vedlo naše zákonodárce ke změně TZ? A jak jej tedy pozměnili? Následující řádky poskytnou 

na tyto otázky odpovědi a odhalí podstatný rozdíl mezi nový trestním zákoníkem a starým 

trestním zákonem 

Nového kabátu se trestní zákoník dočkal po 47 letech. Došlo tak k výrazné změně a 

modernizaci českého trestního práva. Za dobu své existence se dočkal téměř 70-ti novelizací. 

Proč bylo potřebou přijmout nové znění TZ, vysvětluje  důvodová zpráva k vládnímu návrhu 

nového trestního zákoníku. Důvodem byly změny, které nastaly po roce 1989, ty ovlivnily 

všechny oblasti ţivota společnosti. Minulý TZ prošel několika aktualizacemi, které měly co 

dočinění se situacemi vyskytující se v dané době. Zkrátka reagoval na „potřeby vyvolané 

dynamikou kriminality“
13

. To způsobilo, ţe TZ z roku 1961 „nedostatečně zajišťuje ochranu 

svobod a práv jednotlivce a jen v omezené míře přispívá ke stabilitě společnosti“. Oproti 

                                                 
13 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového trestního zákoníku. 
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tomu, je nový TZ z roku 2009 zaloţen na faktu, ţe ochrany práv a svobod lze dosáhnout i 

mimotrestními prostředky. K prostředkům, které trestní právo nabízí se má sáhnout aţ 

v krajních případech. [58] 

Základní cíl je v podstatě shodný s materiály komise pro rekodifikaci trestního práva jak 

hmotného tak procesního. Ten pochází z roku 1996. [58] 

Nutno zmínit, ţe nyní se o pojistných podvodech píše v § 210, přičemţ v trestním zákoně 

z roku 1961 to bylo v § 250a. Nový trestní zákoník myslí na pachatele, který svým jednáním 

můţe způsobit jinému majetkovou újmu, nebo můţe sebe nebo jiného obohatit. Jedná se 

například o případ, kdy osoba nahlásí škodnou událost (která se ve skutečnosti nestala, nebo 

se stala jinak, neţ osoba popsala) a chce od pojistníka poskytnuté peněţní popř. jiné plnění. 

Nový trestní zákoník na tento problém pamatuje, a proto v jiţ zmíněném odst. 7 uvedl, ţe i 

samotná příprava je trestná
14

. 

V novém Trestním zákoníku se tedy vyskytlo několik změn. Při prvním pohledu je vidět, 

ţe § 210 byl rozšířen o 2 ods. Nové znění se nachází ve 3tím odstavci, v němţ se vyskytla 

„nová“ sankce. Týká se pachatelů, kteří se během  3ří let dopustí pojistného podvodu a jsou 

za něj souzení, stíhání. Tato nová trestní sazba, byla do nového předpisu zahrnuta, z důvodu 

toho, ţe aţ ve 20 % případů se jich pachatele dopouštěli opakovaně. Dalším odstavcem, který 

byl přidán jiţ jednou uvedený odst. 7.
14

 

 

2.5 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

 

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví nahrazuje dosavadní zákon č. 363/1999 Sb., o 

pojišťovnictví. Tento zákon sám o sobě jiţ necharakterizuje podstatu pojistného podvodu. 

Ovšem svým způsoben do této problematiky zasahuje, neboť v souladu s právem Evropských 

společenství upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činností a výkon 

dohledu v pojišťovnictví. [11] Aby bylo moţné co neefektivněji proti PP bojovat, je důleţité, 

aby si účastníci na pojistném trhu (tzn. pojišťovny) vypomáhaly a vzájemně si vyměňovaly 

informace. Tak mohou přispět k většímu počtu odhalených pokusů o PP. 

V tomhle případě, je zde důleţitá část IV. §§ 126 – 128, týkající se mlčenlivosti. 

Povinnost mlčenlivosti se tedy týká jak činnosti pojišťoven, zajišťoven tak i pojištění, 

zajištění jednotlivých osob. Výjimku zde tvoří informace, z kterých nelze jednoznačně určit 

                                                 
14 srov. GAŢOVÁ, Iva. Pojistné podvody: diplomová práce. Brno, 2010. 116 s. Vysoké učení 

technické v Brně. Ústav soudního inţenýrství. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. 

Hana Vykopalová, CSc. 
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konkrétní osobu popř. pojišťovnu (zajišťovnu), dále informace, k jejichţ zveřejnění dala 

osoba, které se to týče, souhlas. Tato povinnost platí nejen pro členy poradních orgánů, ale i 

osob zúčastněných při výkonu dohledu. Platí i po skončení pracovněprávního vztahu. [24] 

[37] 

V zákoně jsou však stanoveny i výjimky z povinnosti mlčenlivosti (§ 128, odst. 1). Jedná 

se např. o Českou národní banku (ČNB), soud, orgány činné v trestním řízení atd. Tato 

povinnost však v ţádném případě nebrání k vyměňování informací mezi pojišťovnami. Musí 

se však jednat o výměnu takové informace, která slouţí jako ochrana nebo odhalování 

protiprávního jednání pojištěných osob. [24] [37] [67] 

Pojištění obecně představuje způsob zabezpečení toho co člověk má nebo vlastní (ţivot, 

zdraví, dům, auto atd.) proti následkům, které se mohou vzniknout pojistným nebezpečím 

nebo pojistným rizikem. Obsahem pojištění jsou práva a povinnosti jeho účastníků. Těmi 

jsou: pojistitel
15

, pojistník
16

, pojištěný
17

, oprávněná osoba
18

, popř. obmyšlený
19

. [11] 

Zákon č. 37/2004 Sb. rozlišuje pojištění dobrovolné
20

 a povinné
21

. Rovněţ na oba tyto 

druhy pojištění se vztahuje právní ochrana podle § 210, o trestném činu pojistného podvodu. 

Dále je potřeba rozlišit zda se jedná o pojištění obnosové
22

 nebo škodové
23

 a stejný zákon 

rozlišuje i pojištění věcí a jiného majetku a pojištění osob. [11] 

 

2.5.1 Pojistná smlouva 

 

Pojistná smlouva hraje v PP určitou roli. Jelikoţ při jejím uzavírání nebo změně můţe 

pojistník uvádět nepravdivě nebo hrubě zkreslené informace, která jsou součástí tohoto druhu 

podvodu. Z tohoto důvodu jsou následující odstavce smlouvě o finančních sluţbách.  

Pojistnou smlouvou se zavazuje pojistitel, ţe v případě vzniku nahodilé událostí poskytne 

ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje, ţe bude platit pojistné. Součástí smlouvy 

                                                 
15 Právnická osoba. Je oprávněná provozovat pojišťovací činnost 
16 Osoba, která s pojistitelem uzavřela smlouvu 
17 Osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se 

soukromé pojištění vztahuje 
18 Osoba, které v důsledku pojistné událostí vznikne právo na pojistné plnění 
19 Osoba, kterou určí pojistitel a která má, v případě smrti pojištěného, nárok na pojistné plnění 
20 Pojištění, při kterém je respektována smluvní volnost účastníků a jejich postavení je rovné 
21 Zájmem společnosti je ochrana proti následkům činností, které jsou zdrojem zvýšeného rizika 
22 Účelem je získání obnosu, čili dohodnuté částky v důsledku pojistné událostí ve výši, která není závislá na 

vzniku a rozsahu škody 
23 Účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události 
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jsou i pojistné podmínky, které však nemusí být ve smlouvě uvedeny. Pojistník se však s nimi 

musí seznámit. Bez jeho souhlasu je nelze měnit. [11] 

Aby došlo k uzavření pojistné smlouvy (dále PS) je třeba přistoupit na návrh ve lhůtě, 

kterou navrhovatel určil. Za přijetí návrhu můţe být povaţována i podmínka v podobě 

lékařské prohlídky, anebo zaplacení pojistného ve výši uvedeného v návrhu a ve stanovené 

lhůtě. V případě, kdy návrh obsahuje dodatky a k těmto dodatkům se druhá strana nevyjádří 

do 1. měsíce ode dne doručení, je návrh povaţován za odmítnutý. Vyţadována je písemná 

forma s výjimkou krátkodobého pojištění, tj. pojištění na dobu kratší neţ 1 rok. [11] 

Soukromé pojištění vzniká prvním dnem po uzavření PS, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

Soukromé pojištění lze dohodnout i na dobu před uzavřením PS. Pokud zákon nestanoví 

jinak, nemá pojistitel povinnost poskytnout plnění, pokud pojistník, ještě před uzavřením PS, 

věděl nebo mohl vědět, ţe pojistná událost nastala. Rovněţ pojistitel nemá právo na pojistné, 

pokud věděl nebo mohl vědět, ţe pojistná událost nemůţe nastat. [11] Např. kdyby si pojistník 

chtěl nechat pojistit dům proti povodním a přitom by jeho dům stál na vysokém kopci.  

Co se týká změny PS, musí být přijata oboustranně a mění jiţ uzavřenou PS. Na 

důvodech, které ke změně vedly, nezáleţí. Uvedení nepravdivých, hrubě zkreslených údajů 

nebo zamlčení podstatných údajů se v současném zákoně myslí v průběhu celého procesu 

uzavírání PS nebo při její změně. Tzn., pokud k tomuto dojde kdykoli od návrhu na uzavření 

PS a ţ do konečného uzavření, tj. akceptace konečného dohodnutého znění smlouvy. [11] 
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3 Příčiny pojistných podvodů a jejich důsledky 

 

Následující kapitola je věnována moţným příčinám a jejich důsledkům v rámci páchání 

pojistných podvodů nejev v ČR, ale i na celém světě. Na příčiny je zde pohlíţeno z několika 

oblastí, např. z oblasti ekonomické, právní, sociální. Krátký úvod se zabývá odhalenými 

pojišťovacími podvody jedné pojišťovny, a to České pojišťovny. Tato pojišťovna byla 

vybrána proto, ţe je největší pojišťovnou v rámci ČR, tudíţ z toho vyplývá, ţe má i nejvíce 

uzavřených pojistných smluv, a proto se autorka práce domnívá, ţe se v této pojišťovně 

vyskytuje i nejvíce pojistných podvodů. Jsou zde vyčísleny škody, které této pojišťovně 

vznikly. Tato kapitola je zde zařazena z důvodu nabytí představy o situaci na pojistném trhu 

v rámci ČR. 

 

3.1 Pojistné podvody v rámci ČR  

 

Za posledních několik let, si lze všimnout, ţe roste počet pojistných podvodů, které se 

pojišťovnám daří objasnit. Například v roce 2009 odhalila Česká pojišťovna celkem 731 

pojistných podvodů, jejichţ hodnota se vyšplhala na více neţ 234 milionu kč, zatímco rok 

předtím (r 2008) bylo odhaleno o 28 případu méně, ovšem hodnota částky těchto podvodů se 

vyšplhala na 274 milionu kč, co je o 40 milionu vice neţ v roce 2009. (viz graf 3.1 a 3.2) [63] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.1 Počet odhalených pojistných podvodů (Česká pojišťovna)  

Zdroj:http://ekonomika.ihned.cz/c1-40087710-pocet-pokusu-o-pojistne-podvody-minuly-rok-opet-

vzrostl; vlastní zpracování 
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Graf 3.2 Odhad škody (mil.) - Česká pojišťovnaGraf 3.3 Odhad škody (mil.) - Česká pojišťovna 

Zdroj:http://ekonomika.ihned.cz/c1-40087710-pocet-pokusu-o-pojistne-podvody-minuly-rok-opet-

vzrostl; vlastní zpracování 

 

Podle mluvčího České pojišťovny Václava Bálka roste počet pojistných podvodů i díky 

propuknutí světové hospodářské krize (viz ekonomické příčiny). Ta „donutila“ některé 

občany, aby si cestou pojistných podvodů zlepšili svou finanční situaci. Druhým důvodem, 

který vedl k nárůstu pojistných podvodů, byl i fakt, ţe se zvýšil limit škody při dopravních 

nehodách. Ještě nedávno bylo povinností řidičů, zavolat policii, kdyţ škoda na vozidle byla 

min. 50 000,- kč, nyní se tato částka zdvojnásobila. [63] 

Ovšem Česká pojišťovna není jediná, která zvýšení počtu PP zaznamenala. Tento problém 

se týká i dalších pojišťoven na území České republiky. Např. Kooperativa v roce 2009 

odhalila 341 pokusů o podvod, přičemţ se jednalo o částku 121,5 milionu kč. Pojišťovna 

Generali spolu se skupinou interního auditu odhalila ve stejném roce podvody za téměř 32 

milionu kč.  Dá se předpokládat, ţe tento trend nepoleví ani v následujících letech. [63] 

V roce 2010 bylo tuzemskými pojišťovnami odhaleno nejvíce pojistných podvodů za 

posledních 5 let. Specialista pro prevenci podvodů z České asociace pojišťoven, Ondřej Karel 

uvádí, ţe jejich celková hodnota překročila částku 600 miliónů korun. I kdyţ škoda způsobena 

podvody roste, počet podezřelých škodných událostí klesá. Meziročně je to zhruba o 7 %. [18] 

Vyšší hodnotu prokázaných podvodů v přepočtu na jeden případ nejvíce ovlivnilo 

pojištění motorových vozidel. Tzn., ţe v roce 2010 pojistným podvodům dominovali nekalé 

praktiky z této oblasti pojišťovnictví. V porovnání s rokem 2009 bylo sice odhaleno o 400 

případů méně (přibliţně 3,1 tisíc), ale celková hodnota škody činila cca 360 miliónů korun. 

[18] 
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Pojišťovny se v roce 2010 více zaměřili na odhalování podvodů, které souvisejí se 

škodami na zdraví a jsou uplatňovány z povinného ručení, často dosahují poměrně vysokých 

částek. V další oblasti, ve které se rovněţ vyskytuje větší procento páchání PP je oblast 

pojištění majetku a odpovědnosti. Počet případů, které stály za prozkoumání, vzrostl téměř o 

38 % (na 817). [18] 

 

3.1.1 Pojistné podvody v jednotlivých krajích ČR 

 

Co se týče pojistných podvodů spáchaných podle krajů, výsledky jsou zobrazeny v tabulce 

3.1 „Počet odhalených pojistných podvodů 1. pol. 2010“ tabulka je srovnána abecedně, 

nejvíce se podvádělo v Praze  

(115 odhalených případů). Praha drţí prvenství, i co se do počtu výše škody týče. Přesněji se 

do 1. pol. roku 2010 spáchaly v tomto hlavním městě pojistné podvody v přepočtu za  

41,3 mil kč. V pořadí druhou nejvyšší částkou, o kterou mohli pojišťovny přijít, kdyby včas 

neodhalili pokusy o podvod je 31,7 mil kč. Tímto číslem se chlubí Jihočeský kraj. Je 

zajímavé, ţe počet případů, které byly odhaleny je tento kraj 3-tí od konce. Z toho vyplývá, ţe 

hodnota 1 podvodu měla hodnotu průměrně 1,8 mil. A bronzovou příčku zaujímá kraj 

Středočeský a to s částkou 30 mil. kč. Naopak u krajů Zlínského, Královehradeckého a 

Vysočina jsou celkové částky podvodů niţší. Při pohledu na průměr jsou výsledky poněkud 

jiné. Tyto výsledky ukazují hodnotu jednoho podvodu, kterého se občan tohoto kraje dopustil. 

Z tohoto pohledu „vyhrál“ Pardubický kraj, kde tato hodnota dosáhla 3,22 mil. Za ním se 

umístil kraj Jihočeský 1,86 následován krajem Libereckým. [63] 
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Počet odhalených pojistných podvodů  1. pol. 2010  

Kraj Částka (v mil. Kč) 

Počet 

případů 

(v ks) 

Průměr 

Jihočeský  31,7 17 1,86 

Jihomoravský  4,6 14 0,33 

Karlovarský  3,2 20 0,16 

Královéhradecký  0,4 20 0,02 

Liberecký  11,2 20 0,56 

Moravskoslezský  22,1 43 0,51 

Olomoucký  0,8 20 0,04 

Pardubický  19,3 6 3,22 

Plzeňský  7,9 20 0,4 

Praha        41,3       115 0,36 

Středočeský 30 69 0,43 

Ústecký  3,5 20 0,18 

Vysočina 0,5 20 0,03 

Zlínský  0,2 20 0,01 

Celkem 135,4 350 0,32 

 

Tabulka 3.1 Počet odhalených pojistných podvodů 1. pol. 2010 

Zdroj: Česká pojišťovna (http://www.ceskapojistovna.cz/default.aspx?section=20101&tiskova=290), 

vlastní zpracování 

 

Pro porovnání je uvedena tabulka 3.2 „Počet odhalených podvodů 1.Q.2010“ , která 

zobrazuje situaci z 1. kvartálu letošního roku . Graf 3.4 ukazuje vývoj pojistných podvodů, co 

do počtu se týče. Údaje vycházejí z tabulek 3.1 a 3.2. 
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Počet odhalených pojistných podvodů 1.Q 2010 

Kraj Částka (v mil. Kč) Počet případů (v ks) Průměr 

Jihočeský 30,6 11 2,78 

Jihomoravský 4 11 0,36 

Karlovarský 0,73 5 0,15 

Královéhradecký 0,01 1 0,01 

Liberecký 10,8 14 0,77 

Moravskoslezský 2,2 22 0,1 

Olomoucký 0,21 2 0,11 

Pardubický 8,2 3 2,73 

Plzeňský 3,3 6 0,55 

Praha 14,6 65 0,22 

Středočeský 20,9 43 0,49 

Ústecký 2,1 10 0,21 

Vysočina 0,01 1 0,01 

Zlínský 0,15 2 0,08 

Celkem 97,8 196 0,5 

 

 

Tabulka 3.2 Počet odhalených podvodů 1.Q.2010  

Zdroj: Česká pojišťovna (http://www.ceskapojistovna.cz/default.aspx?section=20101&tiskova=277), 

vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.4 Vývoj počtu pojistných podvodů v I. a II. kvartálu  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

[63] 
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3.2 Příčiny pojistných podvodů a jejich důsledky 

 

O tom, ţe počet pojistných podvodů nejen v ČR, ale i na celém světě neustále narůstá, 

dokazuje nespočet článku nejen na internetu, ale i v novinách. Lze předpokládat, ţe jednou 

z příčin je i vznik celosvětové hospodářské krize. Nelze jej však povaţovat za jedinou příčinu 

páchání tohoto trestného činu, jelikoţ i před vypuknutím krize se lidé pojistných podvodů 

dopouštěli. Jaké jsou tedy jiné další příčiny páchání PP? 

 

3.3 Příčiny 

 

V práci jiţ byla zmínka o vnějších PP. O nich lze říci, ţe příčiny páchání tohoto typu 

spočívá především ve změně mentality této společnosti, směrem ke konzumnímu způsobu 

ţivota. Příkladem můţe být zmíněná krize, nárůst nezaměstnanosti apod. Rovněţ posiluje 

názor, ţe pojišťovnictví rozdělující určité finanční prostředky, není nečestné ani napálit ani 

okrást. Veřejnost povaţuje získání vyššího pojistného plnění, neţ na jaké má pojištěnec nárok 

za něco normálního. Mají pocit, ţe pojišťovna vrací peníze, které byly v rámci pojištění 

zaplacené. Pojišťovna není chápána jako partner zajišťující ochranu. Společnost v tomto 

druhu TČ (i v TČ úvěrového podvodu) vidí také jakýsi druh ziskového sportu. Obecně lze 

příčiny rozdělit do tří skupin: ekonomické, socio-psychologické, právní. Za zmínku však stojí 

i příčiny politické, správní, ţivotní styl nebo otevření hranic. Do těchto skupin se dále řadí 

např. pomalé a nefunkční vymáhání zákona, růst pojišťovnictví (tzn. zvýšení počtu 

zaměstnanců, agentů apod.), tlak na zkracování doby likvidace, dokonalejší organizovanost 

pachatelů.[10] [15] [1] 

Vývojový trend naznačuje, ţe pokud se pojistitelé nezmobilizují, zachvátí pojistné 

podvody celé odvětví pojišťovnictví, z následujících důvodů: 

 jednotný trh v Evropě podvodníkům usnadňuje jejich snaţení ve více zemích 

 rozmach podvodníků je úzce spojen s vývojem civilizace v západní Evropě 

 i kdyţ ekonomická recese v některých zemích pomine, dojde ke změně struktury 

zaměstnanosti a sníţí se pracovní příjmy, tak uvádí [15] 

V úvodních odstavcích této kapitoly byla zmíněna mentalita pachatele. Následující body 

představí příčiny, které lze k charakteru pachatele přiřadit. Jsou to např.: 

 pojištění se uzavírá s pojišťovnou, takţe není poškozena ţádná konkrétní osoba 
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 pojistný vztah je neefektivní. Pojistník stále něco pojišťovně platí a nic z toho nemá. 

Jedná se o pomstu pojišťovně 

 současný finanční problém pojištěného 

 pocit nízkého pojistného plnění, které pojištěný získal v případě pojistné události 

 nízké riziko odhalení a nízké tresty [3]
 24

 

 

Ekonomická příčina 

 

Období po roce 1989 sebou přineslo mnoho pozitivních ekonomických změn. Tyto změny 

však byli pozitivní i pro podvodná jednání, na které nebylo české právo tak úplně připraveno. 

[1] 

Jsou to bezmála 3 roky, co propukla jiţ tolikrát zmíněna ekonomická krize. A nelze se o ní 

nezmínit i v tomto odstavci. Podle Šístkové-Jelínkové [33] nelze jednoznačně interpretovat 

vliv celosvětové hospodářské krize na četnost a dopady podvodů v pojišťovnictví ČR. A to i 

přes to, ţe celosvětové průzkumy uvádějí, s touto událostí, růst hospodářské kriminality a 

přesun těţiště ke zkreslování finančních informací a tlaku na finanční instituce. V roce 2009 

byl počet realizovaných šetření v českých pojišťovnách nejniţší za poslední 4 roky. Za touto 

událostí můţe stát jak úspěšnost ochranných mechanismů a jejich preventivního opatření, tak i 

odraţení náporu organizovaných skupin a samozřejmě čistka ve vlastních řadách samotných 

pojišťoven. Celková hodnota prokázaných podvodů však zrostla. Dopomohly k tomu 

podvody páchané v oblasti pojištění motorových vozidel, kde vzrostla zákonná hranice škody 

povinně šetřené policií. Z původních 50 tisíc kč na 100 tisíc kč, jak jiţ bylo zmíněno. Ze 

zmíněného textu vyplývá, ţe pojistné podvody jsou vysoce citlivé na krize ve společnosti. 

Jinými slovy se dá říci, ţe nadešel jejich čas a zdaleka nekončí. 

 

Právní příčina 

 

Právní systémy reagují, i kdyţ s mírným zpoţděním, na vývoj společensko-politické 

situace. Po roce 1989 však v ČR tento systém zaostal výrazně a nestihl se přizpůsobit rychle 

se měnící společenské, politické a ekonomické realitě. Díky tomu tak vznikly nesystematické 

změny legislativy, byla přijata celá řada novel, namísto rekodifikace právní normy. 

                                                 
24 srov. VALIHOROVÁ, Andrea. Pojistný podvod a důsledky, které jsou s ním spojeny pro pojistníky a 

pojistitele [online]. 2009. 93 s. Diplomová práce. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská 

fakulta. Dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/res/data/000111.pdf>. [64] 
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Ekonomická oblast nebyla dostatečně právně upravena. V ČR v té době panovala nízká 

úroveň právního povědomí a také neúcta vůči právu, které ještě přetrvávalo z dob totalitního 

reţimu. [1] 

 

Sociální příčina 

 

Po jiţ tolik zmiňovaném roce došlo k příjmové různorodosti a k růstu nezaměstnanosti. 

Lidé začali klást větší důraz na materiální hodnoty jako bohatství a majetkový prospěch. 

Majetek je vnímán jako jakýsi symbol společenského postavení. Lidé tak začínají mít 

přehnaná očekávání, které nejsou schopni legální cestou splnit a tak se uchýlí k cestě 

nelegální. [1] 

Do onoho osudného roku, nebylo jednoduché dostat se z ČR do zahraničí nebo ze 

zahraničí do ČR. Otevření hranic znamenalo příchod cizích státních příslušníku, kteří přišli 

s novými způsoby páchání podvodných jednání. Bylo tak důleţité začít pracovat i se 

zahraničními organizacemi. [1] 

 

3.4 Důvody páchání 

 

Dá se předpokládat, a je to i vysoce pravděpodobné, ţe tyto činy, jakoţ i jiné další, jen tak 

ze společnosti nevymizí. Bude stále existovat mnoho důvodů, proč tyto činy vykonávat a 

pachatele si tak své počínání vůči pojišťovnám budou zdůvodňovat nejen sobě, ale i policii. 

V následujících odstavcích jsou tyto důvody objasněny. 

Pachatel se ve svém počínání domnívá, ţe nikdo osobně nebude poškozen, jak je tomu 

např. u krádeţe, kde se oběti dá přiřadit identita. V tom se však mílí, oběťmi zde jsou poctiví 

lidé, kteří o své peníze v jistém slova smyslu přicházejí. Například ve Velké Británii, 

přesahuje škoda způsobena pojistnými podvody, mimo jiné i v oblasti pojištění vozidel, které 

je tam také nejrozšířenější, částku 3 miliardy liber ročně. Tato situace měla za následek 

zdraţení pojistného. Pro kaţdou pojistku to údajně znamená zdraţení o 40 liber, Sue 

Longthorn, pojišťovna Admiral [33]. Také v USA mají PP na svědomí zvyšování cen 

pojistného. Pokud by lidé chtěli v dnešní době platit méně na pojistném, je důleţitým krokem 

sníţit počet pojistných podvodů. To ovšem půjde velmi těţko, jelikoţ se jedná o začarovaný 

kruh, kdy lidé podvádějí proto, ţe potřebují peníze (na mysli jsou tzv. běţní pachatelé viz 

3.3.4) a vše se jim zdá drahé, tedy i pojistné. A právě to je další důvod páchání PP. Povědomí 
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o tom, ţe člověk stále něco platí (např. zmíněné pojistné) a chce z toho konečně něco mít. Má 

subjektivní pocit, ţe v případě nehody je mu vyplaceno nízké pojistné plnění, a on sám přitom 

na pojistném zaplatil, pro něj, ne malé peníze. Dojde tak k úmyslnému navýšení škody, kdy 

pachatel uvede „mírně“ zkreslenou škodu, popř. sám dovolí nebo nezabrání k rozšíření škody. 

Cílem je tak od pojišťovny získat co nejvíce peněz a svědomí uţ nehraje ţádnou, nebo jen 

velmi malou roli, jelikoţ svět se dnes točí okolo peněz. Jiným důvodem můţe být rovněţ fakt, 

ţe nějaká předchozí škoda nebyla uhrazena a pachatel se tak sám cítí podveden nebo ukřivděn 

a umělé navýšení škody se pak druhem pomsty vůči pojišťovně. Někteří lidé jsou milovníky 

rizika a obdivují adrenalinové sporty. I pokus o PP je pro tyto lidi svým způsobem sport, 

jejichţ výhrou je pocit, ţe „ty nahoře“ napálili. A protoţe pocit z vítězství přináší člověku 

uspokojení a s jídlem roste chuť, neváhají někteří tyto činy i opakovat. Nejenom, ţe tak 

mohou „ty nahoře“ napálit, ale i při zdárném pokusu jim roste sebevědomí a někteří se svým 

činem i chlubí a jsou tak „mezi svými“ povaţování za „borce“. Existují i lidé, kteří nemyslí na 

sebe, a dalo by se o nich říct, ţe jsou „dobráci od kosti“. To, ţe se činu dopustí, chtějí pomoci 

svým přátelům, rodinným příslušníkům, dobrým známým apod. Coţ se můţe zdát jako 

správná věc, kdyţ si lidé pomáhají, ale je to jen pomoc úzkému okruhu lidí, přičemţ ten širší 

je okrádán, jak jiţ bylo zmíněno. Moţná si neuvědomují (pokud platí pojistné), ţe tím pádem 

okradli i sebe. Nejen tito lidé však věří, ţe nebudou dopadeni, jelikoţ PP se, i přes veškerou 

vymoţenost dnešní doby, těţce prokazují. Pachatelé hledají sebemenší skulinku v zákoně a 

bývají o krok vepředu. Budoucí pachatelé k tomuto kroku můţou navádět i osoby, u kterých 

by to ani nemělo přicházet v úvahu. Jsou jimi referenti, poradci při pojištění. V kaţdé instituci 

se najdou zkaţená jablka a ani pojišťovnictví není výjimkou. Tito poradci pak za odměnu 

ţádají jakousi provizi, čili podíl z pojistného plnění. Tito lidé, by pak měly být postihování 

více, neţ ti, kteří tak učinili sami v hlubokém zoufalství. Jelikoţ vyuţili jejich slabého místa 

k vlastnímu obohacení. [10][33] 

Předchozí řádky lze shrnout do následujících bodů, které jsou obohaceny o pár dalších 

důvodů, které nebyly zmíněny.  

 člověk pořád platí a chce z toho něco mít 

 nějaká škoda nebyla uhrazena 

 někdo to poradil, protoţe to jde tak snadno 

 člověk se chce pomstít 

 člověk chce „ty nahoře“ jednou napálit 

 pomoc přátelům 
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 je to bezpracné 

 zvedá to sebevědomí 

 dělají to všichni 

 je to tzn. kavalírský delikt 

 pojištění je něco jako loterie nebo sázení [10] 

 

3.5 Následky páchání pojistných podvodů 

 

Kdyţ uţ se jednotlivec nebo skupina rozhodnou pro spáchání pojistného podvodu, musí si 

uvědomit, ţe jejich počínání zanechá určitý důsledek jejich činnosti. Nemusí se však jednat o 

důsledek, který se bude týkat přímo jich samotných (např. dopadení a hrozba odnětí svobody, 

podle nového TZ), ale i o důsledek, který v konečné fázi mohou pocítit všichni, jeţ platí 

pojistné, tedy i poctiví klienti, kteří na pojistné zaplatí více, jak jiţ bylo zmíněno v předchozí 

kapitole. 

Je nezbytné, aby se pojišťovny zabývaly prevencí pojistných podvodů (následující 

kapitola). Kdyby tak nebylo učiněno, částky, které by byly při vyplácení neoprávněného 

plnění vyplaceny, by negativně ovlivnily výsledky hospodaření pojišťoven. [33] 

Z celkové vyplacené částky na pojistném je odhadován 10% – 30% podíl neodhalených 

pojistných podvodů. Pokud dojde k jejich pozdějšímu odhalení a pojišťovny dostanou zpět 

vyplacené pojistné plnění, se přesto tímto „úspěchem“ nechlubí. Důvod je prostý. Klienti by 

se tak dozvěděli, ţe s jejich penězi není zacházeno s náleţitou opatrností. Vysoké procento 

pojistných plnění, které by tak pojišťovny vyplácely, by sniţovalo důvěryhodnost a tím 

pádem i zájem klientů o jejich produkty, a to samozřejmě není v zájmu ţádné pojišťovny. [33] 

Kaţdé vyplacení pojistného plnění představuje pro pojišťovnu náklady. Je proto nutné 

kaţdý případ pečlivě posoudit a vyhodnotit. Čím vyšší jsou náklady, tím niţší je pro 

pojišťovnu zisk. Jak velký dopad na ekonomiku pojišťovny mají vyplacené částky, lze ukázat 

na tzv. ukazateli škodovosti. Jedná se o ukazatel, jehoţ pomocí lze zjistit, jak si komerční 

pojišťovna vede na pojistném trhu v porovnání s ostatními pojišťovnami. Vyjadřuje poměr 

mezi výškou poskytnutých pojistných plnění a výškou předepsaného pojistného nebo 

kmenového pojistného. Tento poměr se udává v procentech a měla by být niţší neţ netto
25

 

pojistné v %.  Neměl by ani dosahovat 100 % pojistného. O ekonomicky nevyrovnané 

                                                 
25 Co vyplatí pojišťovna 
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pojistné, pojišťovna produkuje ztrátu, se jedná, pokud je poměr vyšší neţ netto nebo brutto
26

 

pojistné. Částky, které jsou tak podvodným jednáním vyplaceny, tento poměr zvyšují, coţ 

přináší další negativní důsledky. Dochází tak k poklesu příjmu pojišťoven a to má za následek 

zvýšení pojistného, coţ spustí koloběh dalších na sebe navazujících událostí. Zvýšení 

pojistného totiţ vede k poklesu pojistného zájmu, ovšem jen u „poctivých“ pojistitelů. Neboť 

vyšší cena pojistného přiláká klienty, u kterých hrozí riziko vzniku pojistné událostí 

s vysokou ztrátou. Mezi těmito klienty se objevují i budoucí pachatelé PP. Obrázek 3.1 

představuje schéma, které ukazuje vliv zvýšení škodovosti na zvýšení pojistného. [33] [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 Vliv škodovosti na pojistné 

Zdroj: [33] 

 

Pokud by pojišťovna takový krok neučinila, mohl by u ní nastat problém s likviditou, čili 

okamţitou schopností vyplácet plnění. Takovýto problém by časem mohl způsobit 

insolventnost pojišťovny. Vlastnímu zdroji by tak nebyla schopna zabezpečit úhradu svých 

závazků. Ke krachu je tak velmi blízko. Úpadek jiţ jedné pojišťovny způsobí oslabení a 

sníţení dobré pověsti celé oblasti pojišťovnictví. Pojišťovny tak kladou důraz na risk 

management
27

, který se mimo jiné zabývá i lidskými selhání a různých podvodů. [2] 

Dalším problémem, který můţe škodovost a likvidita pojišťovně způsobit je neţádoucí 

vliv na její rating
28

. Analýza tak ukáţe, zda je pojišťovna schopna svým klientům, vyplatit 

pojistná plnění. Informace, která je tak získána, je, dalo by se napsat, klíčová, pro klienty, 

kteří je vyuţívají při výběru kvalitní pojišťovací instituce. Tito klienti jsou pojišťovnami 

velmi ţádání, protoţe tito platí obvykle vysoké pojistné. Pro pojišťovnu jsou zdrojem 

finančních prostředků, a těmi pak můţe sama pojišťovna disponovat a zhodnocovat. [2]  

                                                 
26 Co platí pojistník 
27 Řízení provozních a operačních rizik 
28 Analýza prováděná nezávislými ratingovými agenturami. Cíl: zhodnotit schopnosti subjektu plnit své 

závazky 

Zvýšení 

pojistného 

Zvýšení 

škodovosti 

Pokles příjmu 

pojišťovny 

Sníţení pojistného 

zájmu 
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V pojišťovnictví se hospodaří s cizími zdroji. Pojišťovny jsou závislé na svých klientech, 

zvláště pak na finančních prostředcích klientů. V oboru je rovněţ vysoká konkurence, a pokud 

v boji s PP podvodu neuspěje „jen“ jedna pojišťovna, klienti mohou přejít k jiné. Kdyţ se 

však s PP bude potýkat celý pojistný trh, je pak pojišťovnictví ohroţeno jako celek. To bude 

mít za následek, ţe klienti budou hledat jiné alternativy pro krytí rizik jako např. 

samopojištění nebo úvěr, neboť některé druhy pojištění např. ţivotní mívají i spořící 

charakter.
29

 [2] 

Náklady, které jsou při boji s PP potřeba, nebývají příliš nízké. Pojišťovny, které samy na 

vyšetřování pojistných událostí nestačí nebo se jedná o události, v nichţ figurují vysoké 

finanční částky, si tak najímají externí pracovníky. Bývají to specialisté z oboru likvidace 

nebo vyšetřování pojistných událostí. Pojišťovny jsou v případě najmutí externích 

pracovníků, povinny poskytnout interní informace, s čímţ je spojeno riziko zneuţití 

informací.  

Důsledky, které jsou zapříčiněny podvodným jednáním, nemají negativní vliv pouze na 

pojistitele, ale také na samostatné iniciátory těchto jednání a v neposlední řadě klienty 

pojišťoven, jak jiţ bylo napsáno. Kromě zvýšení sazby pojistného, které se dotkne prakticky 

všech pojistníků, si podvodníci v budoucnu obtíţně sjednávají nové pojištění. Pojišťovny a 

orgány činné v trestním řízení si totiţ informace o klientech, kteří se dopustili PP, ukládají. To 

je také důvod, proč se většina podvodníků nesoudí.
2
  

 

                                                 
29Srov. DOLEŢALOVÁ, Eva. Pojistné podvody a jejich prevence [online]., 2008.  

48 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/51851/esf_b/Bakalarska_prace.pdf>. [62] 
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4 Metody prevence proti pojistným podvodům a jejich adaptace 

v podmínkách ČR 

 

Následující kapitola je věnována preventivním opatřením a moţnostem, které jsou v rámci 

ČR dostupné a nabízené. Několikrát jiţ bylo zmíněno, ţe tyto podvody způsobují 

pojišťovnám, a nejen jim, nemalé škody, a to jak finanční tak i škody na pověsti. Odhady 

expertů hovoří o v průměru 14% podílu neodhalených pojistných podvodu na celkovém 

vyplaceném pojistném v ČR. V zahraničí je tento podíl 10%. Počty PP kaţdým rokem rostou, 

pojistník přicházejí na nové a nové způsoby jak „okrást“ pojišťovnu. Nejen z těchto, ale i 

dalších zde nezmíněných událostí, je důleţité s tímto jevem nejen bojovat, ale pokud je to 

moţné, i učinit preventivní opatření jeţ takovým praktikám alespoň částečně zabrání. I kdyţ 

boj a prevence rovněţ není levnou záleţitostí, rozhodně se pojišťovnám vyplatí. [38] 

Rok 1998 byl, dá se říci, přelomovým, neboť došlo k novelizaci trestního zákona, ve 

kterém se objevuje v samostatném paragrafu pojem „pojistný podvod“. V té době byl 

nejvyšším moţným trestem odnětí svobody aţ na 12 let. V prvním roce platnosti trestního 

zákona bylo v ČR zaznamenáno 70 trestných činů, v roce 2004 jich bylo okolo 1000. S novou 

legislativou přišel i další účinný nástroj, který pojišťovny začaly hojně vyuţívat. Pokud se 

prokáţe, ţe, byť i malá část náhrady, je nárokována neoprávněně, smí pojišťovna odmítnout 

plnit celé pojistné plnění. Kromě toho, dnes má kaţdá pojišťovna své specializované 

pracoviště, vyuţívají informační systémy. Spolupráce mezi Českou asociací pojišťoven a 

Policií České republiky, je jiţ nyní samozřejmostí. [38] 

V rámci prevenčního opatření je nutné, aby pojišťovny daly potenciálním i, dalo by se 

říci, pravidelným pachatelům najevo svou odhodlanost a ochotu proti nepoctivcům bojovat. 

Tento první krok jiţ můţe zapůsobit na několik jedinců, kteří, jakmile postřehnou, ţe se něco 

děje, odradit od smýšleného činu. I kdyby se jednalo byť jen o jeden případ i to se dá 

povaţovat za úspěch. Vedle zavádění prevence je také vyţadováno zintenzivnění činností při 

samotném odhalování PP. Ty velmi úzce souvisí se vzděláním pracovníků pověřených 

uzavíráním pojistných smluv a likvidací pojistných událostí. Do vzdělání expertů je nutné 

zapojit a spolupracovat s dalšími subjekty, které se na odhalování PP podílejí, jsou jimi např. 

policie, hasiči atd. Pojišťovny řeší problematiku komplexně a efektivně, a to na základě 

informací, které jim jsou poskytnuty odborníky na problematiku. [15] [12] 

Česká republika není pochopitelně jedinou zemí, která s podvody bojuje. Jedná se o 

celosvětový problém, a tudíţ existuje několik zahraničních institucí, které se tomuto problému 
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věnují. Vybrané instituty budou rozepsány. Jednotlivé pojišťovny mají své metody, pokyny 

jak včas pojistný podvod odhalit. Jedním ze systému je např. systém Virtual Crash (kap. 

4.4.2) 

 

4.1 Prevence mezi pojistiteli 

 

Bylo zmíněno, ţe i samotné pojišťovny mají svá určitá preventivní opatření v boji proti 

PP. Jaká ta opatření jsou, je popsáno v následujících řádcích. 

Úspěšnost při odhalování PP je kolem 10 % tzn., ţe zbylých 90 % podvodů se nedaří 

odhalit. V roce 2009 se škody, které podvody způsobili, odhadovaly na 10 – 15 miliard kč. 

Lze si proto poloţit otázku, s kterou polemizovala i Kateřina Lhotská ze společnosti Ness 

Czech na konferenci SmihNovak: „Když uvážíme, že 10% úspěšnost při odhalování podvodů 

mají ti nejlepší a dál už tohle číslo neroste, znamená to, že pojišťovny jsou už u konce – tedy 

někde u oné pomyslné zdi? Asi nelze očekávat, že úspěšnost by dosáhla nějakých 30 %.“ [54] 

Současná situace vypadá tak, ţe nyní prakticky ţádné systematické prevence neprobíhají a 

případy jsou řešeny, aţ kdyţ se na ně narazí. Problémem rovněţ je, ţe se podaří chytit jen 

malé ryby, např. ty, kteří patří k tzv. běţným pachatelům (viz kapitola 3.2.4). Dostatečná 

pozornost není také věnována provizním podvodům. Tento podvod způsobuje významné 

finanční ztráty. Obecné se v něm jedná o to, ţe se externí prodejce se zaměstnancem, pracující 

např. na přepáţce domluví, a onen prodejce „za něj“ zprostředkuje obchod. Trik spočívá 

v tom, ţe externí prodejce dostane větší provizi neţ by dostal onen zaměstnanec. [54] [28] 

Pro boj s PP je velmi důleţité, aby byl brán jako záleţitost celé pojišťovny. Nutností je 

stanovení jak strategie, tak systematické prevence. Pojišťovny se musí zaměřit na interní 

fraud a nové metody prevence a odhalování PP. Klíčovým prvkem je porozumění 

zákazníkovi. Nejedná se pouze o verbální porozumění, ale i jeho postoj, gesta, mimiku apod. 

Neboť tyto manipulace je velmi těţké kontrolovat a v mnohých případech mohou být 

indikátory nekalého jednání. Pracovník pak porovnává chování a jednání kaţdého klienta se 

standardní situací, hledá moţné odchylky a výstupy pak předává dál. V případě zjištění 

pokusu o podvedení pojišťovny je podle Lhotské zásadní konat a s klientem pojištění ukončit, 

nebo si u něj udělat puntík. [54] 

V předchozích řádcích bylo zmíněno, ţe se na odhalení PP podílí celá pojišťovna. Např. 

úkolem oddělení obchodu je zaznamenávat podezřelé okolnosti, chování klienta a respektovat 

jejich rizikový profil. Oddělení správy smluv dává pozor na podezřelé okolnosti např. změna 
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dokumentů, podpisy dokumentů apod. V klientském centru zachycují podezřelé dotazy, 

neobvyklý průběh pojistné události. V neposlední řadě zde hraje úlohu marketing a PR. 

Zveřejňují úspěchy a vytvářejí dojem, ţe v jejich pojišťovně podvodníci neuspějí. Motivací 

zaměstnanců proč tak činit mohou být odměny za dobrý tip. [54] 

Včetně práce s klientem a jeho analyzování, vyuţívají pojišťovny různé moderní 

technologie a nástroje, jeţ zvyšují efektivitu jejich činností. Jedná se např. o systém 

automatické detekce nebo systém pro analýzu dat. Česká asociace pojišťoven má v letošním 

roce v plánu spustit speciální systém pro podporu odhalování pojistného podvodu. Umoţní 

systémové odhalování některých druhů podvodů. Cílem tohoto systému bude poskytnout 

přidanou hodnotu pojistitelům a odhalit podvody, které nemusí být na první pohled zřetelné a 

k jejich odhalení je třeba mít patřičné informace (např. o škodách daného subjektu u jiných 

pojistitelů). [49] 

 

4.2 Prevence vnějších a vnitřních podvodů a opatření vedoucí k jejich odhalení 

 

Prevence a detekce vnějších podvodů 

 

Pro úspěšné odhalení ať jiţ vzniklého podvodu nebo teprve jeho pokusu je důleţité 

uplatňování několika základních principů. Teprve tak můţe být zabráněno škodám, které 

vzniknou nejen pojišťovně, ale i dalším organizacím, ve kterých můţe k podvodům docházet. 

Některá opatření byla nastíněna výše. 

Pojišťovna a nejen ona by se měla zaměřit na poznání svého klienta. Tzn. mít o něm 

dostupné informace, zda např. je jeho jméno spojeno s podezřelou pojistnou událostí (kde 

figuruje jako svědek, popř. měl jinou „roli“), znát jeho finanční situaci, podle které by se 

vyhodnotila výše rizika, ţe by se mohl pojistného podvodu dopustit. Důleţité je vytvoření 

efektivního vnitřního kontrolního systému společnosti, který napomáhá nejen k dosahování 

strategického cíle, ale má i preventivní účinky. Zde by šla uplatnit zásada „čtyř očí“, kdy 

událost posuzují min. dva pracovníci. V neposlední řadě se také hodí znalost určitých 

podvodných schémat, např. systém „Červených vlajek nebo světel“. Zde uţ je potřeba 

zaměstnance proškolovat alespoň v základních oblastech, aby byli schopni snáze identifikovat 

riziko a rychle reagovat. Zmíněný systém představuje seznámení se se základními 

charakteristikami a signály podvodného jednání. [1] 
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Prevence a detekce vnitřních podvodů 

 

Chránit organizaci a odhalovat vnitřní podvody, je těţší neţ u podvodů vnějších. Odhalení 

vnitřních podvodů trvá také mnohem déle a je více méně náhodné. Dokazování bývá velmi 

sloţité a stává se, ţe chybějí důkazy. Z průzkumu, který provedla společnost 

PricewaterhouseCoopers, vyplývá, ţe se na vnitřní podvody přichází pomocí auditu, a to jak 

v ČR, tak i zemích Západní Evropy. [1] 

Z hlediska vnitřní bezpečnosti jsou důleţitá psychologická opatření, která mají za úkol 

rozpoznání nepoctivých zaměstnanců, výběr nových spolupracovníků, prověrku poctivosti 

zaměstnanců. Podstatné je i zformování etického kodexu a provádějí opatření vedoucí 

k eliminaci rizik jako je např. opatření preventivního charakteru (cílem je sníţení moţnosti, 

ţe dojde k podvodnému jednání nebo sníţení dopadu na organizaci), opatření, která detekují 

podvodná jednání a opatření reaktivní povahy
30

. [1] 

 

4.3 Role zaměstnanců pojišťoven při prevenci pojistných podvodů 

 

S PP nebo s určitými znaky pojistného podvodu se mohou setkat i zaměstnanci 

pojišťoven. Jejich povinností je, při ochraně pojišťovny, vystupovat nekompromisně. 

Zaměstnanci mají své instrukce co v daných případech dělat. Obvyklý je způsob, kdy 

zaměstnanec své podezření sdělí svému nadřízenému, nebo osobě, kterou k tomu pojišťovna 

určila. [50] 

Zaměstnanec při posuzování, zda by se mohlo jednat o podvodné jednání, vychází 

obzvláště ze svých zkušeností, stanovených pracovních postupů a pokynů, ale i z obecně 

známých skutečností. Velmi ceněným pomocníkem je rovněţ softwarové řešení. [50] 

Jiţ při uzavírání pojistných smluv, si musí dát zaměstnanci velký pozor. Pachatele TČ si 

své jednání připravují ještě před uzavřením pojistné smlouvy, a tak mohou nějakou svou 

vlastní chybou na sebe upozornit. U této činnosti (sjednávání pojistné smlouvy) musí 

zaměstnanci postupovat podle stanovených pravidel a také zásad pro sjednávání jednotlivých 

pojištění, které jsou stanoveny ve vnitřních pokynech pojišťovny. Prověřování prezentované 

okolnosti sjednaného pojištění, provádění fyzické kontroly (u motorového vozidla), 

identifikace znaků, kontrolování stavu pojišťovacích objektů, vyţadování potřebných 

                                                 
30 Zajišťují adekvátní reakci na zjištění podvodného jednání 
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dokladů, faktur k pojištěnému zboţí, fotodokumentace, znalecké posudky atd. je jejich 

povinností, které z těchto pokynů vyplývají. Kdyţ pojmou podezření z protiprávního jednání, 

pojištění nesjednávají a podezření ohlásí nadřízenému pracovníkovi. Důleţité je dodrţování 

lhůt, které jsou stanoveny pro počátky pojištění a následné předání smluv pojišťovně. Tak se 

předejde tzv. zpětnému pojištění, kdy je začátek pojištění stanoveno přede dnem uzavření 

pojistné smlouvy. Jedná se také o jeden typ pojistného podvodu. [50] 

Likvidátoři pojistných událostí, při své práci vycházejí z fotografií, policejních relací a 

zápisu o prohlídce. Pak jiţ záleţí na jejich vlastních zkušenostech, schopnostech a 

sounáleţitostí se společností zda se jim podaří takový podvod odhalit. V rámci jejich činnosti 

se také vyskytují určité znaky, které by mohly naznačovat podvod. V rámci prevence se 

soustředí, zda např. kdy byla uzavřena pojistná smlouva, nebo kdy došlo k zásadní změně 

smlouvy. Podezřelé je, pokud doba uzavření popř. změnění smlouvy, byla učiněna maximálně 

do dvou měsíců před škodnou událostí. Podezřelé je i nahlášení škodní událostí se značným 

časovým odstupem, absence dokladů, které prokazují vlastnictví věci apod. V rámci 

motorových vozidel, můţe takovýmto znakem být, např. fakt, ţe vozidlo bylo krátce před 

škodnou událostí dovezeno do ČR ze zahraničí. Tyto pojistné podvody bývají spojen 

s leasingem motorových vozidel. [50] 

Povinnosti vedoucích pracovníků spočívají ve vytváření podmínek pro rychlé zahájení 

šetření dané událostí. Jejím úkolem a povinností je přijímat opatření, které mají zamezit, nebo 

alespoň výrazně ztíţit páchání pojistného podvodu, konat takové činnosti, které vedou 

k odhalení tzv. vnitřního podvodu, informovat své podřízené o aktuálních opatřeních apod. 

[50] 

 

4.4 Systémy používané při prevenci a odhalování pojistných podvodů 

 

Kapitola 4.4.1 je věnována systémům, které v boji proti pojistným podvodům pomáhají a 

jejím úkolem je sníţit popř. zamezit těmto skutkům. Vyuţívají se v rámci vnější prevence PP.  

 

4.4.1 Fraud Management System (FMS) 

 

Systém, jeţ vytvořila firma Adastra, slouţí jako nástroj pro automatizované odhalování 

podvodů a také jako podpora jeho řešení. Adastra je konzultační 

společnost, dodávající softwarové řešení a sluţby, pohybující se na mezinárodní úrovni. [20] 
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[21] V následujícím obrázku 4.1 jsou zobrazeny takové typy podvodů, se kterými se můţe 

pojišťovna dostat běţně do styku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 Typy pojistných podvodů dle přístupu pojištěného  

Zdroj: [35] 

 

Uplatnění systém nalézá v široké škále oblastí, zejména pojišťovnictví, bankovnictví a 

telekomunikacích. Slouţí k odhalování pojistných podvodů, odhaluje zneuţívání platebních 

karet atd. Aplikace má propracovaný a uţivatelsky nastavitelný soubor pravidel, který dokáţe 

rozpoznat podvod, jelikoţ ten je charakterizován určitým chováním daného subjektu. Systém 

zajistí konzistentní data pro automatizovanou detekci podvodů, scoring
31

 a systémovou 

podporu pro šetření podezřelých případů. Tento systém je v ČR poměrně rozšířen a vyuţívají 

jej pojišťovny jako je ČSOB, Kooperativa, Alianz a Česká podnikatelská pojišťovna. [21] 

Typická struktura takového fraud management systému je graficky znázorněna na obrázku 

4.2, kde lze rovněţ spatřit princip jejího fungování a následná provázanost. Jeho fungování je 

zapříčiněno existencí historických dat a známých případů podvodů. Z historických dat, jsou 

dané údaje adaptovány na profily zákazníků i obchodníků. Do této fáze jsou rovněţ zahrnuty 

vzniky nových transakcí. Následně nastává vyhodnocení těchto standardních transakcí a 

v konečném důsledku, coţ je i výstupem FMS, vzniká vyhodnocení rizikovosti. V případě 

známých podvodu se zdá být proces jednodušší, neboť se jeho data nikterak nedělí a pokračují 

přímo k výstupu. Jediným procesem v tomto případě je prediktivní model
32

 rizikovosti 

transakce, vedoucí taktéţ k vyhodnocení rizikovosti transakce. Problémem při zavádění 

takového systému do organizace můţe být počáteční nedostatek dat. 

                                                 
31 Správa a vyhodnocení pravidel, které určují míru podezřelosti případu 

32 Model, který se snaţí podat kvalitní předpověď určité (cílové) veličiny 
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Obrázek 4.2 Struktura fraud management system  

Zdroj: [22] 

 

FMS v pojišťovnictví 

 

Jak bylo zmíněno výše systém od sdruţení ADASTRA je vyuţíván v široké škále oblastí. 

Pro účely této práce je však důleţitá jeho činnost v oblasti pojišťovnictví.  

Jelikoţ systém vlastní velké české pojišťovny, prochází jím téměř polovina pojistných 

událostí. Kaţdoročně jsou tímto produktem odhalovány stovky případu, kterým se dá přiřadit 

označení jako „podvodné“.  Rovněţ poskytuje lepší flexibilitu v automatizovaném odhalování 

podvodů a intuitivní podporu procesu šetření PP. Činnost, kterou tak provádí, se zabývá 

šetřením pojistné události, s potenciálním vysokým rizikem PP. Jsou tak odhalovány 

podvody, kterých by si nikdo za jiných okolností nemusel všimnout. FMS převáţně detekuje 

PP, má však preventivní charakter, neboť můţe odradit potenciální pachatelé. Podmínkou je, 

ţe se o tomto systému musí více mluvit a dostávat se lidem do povědomí. Nakolik je však tato 

prevence účinná se nedá změřit. [21] 

V boji proti PP je důleţitá jak prevence, detekce a šetření, tak i procesy a systémová 

podpora. Tu zabezpečuje FMS. Procesy v pojišťovnictví určitou měrou přispívají k prevenci, 
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IT systémy tyto procesy podporují a navíc sbírají data, která jsou cenným zdrojem pro detekci 

PP. V systému probíhají prakticky 3 procesy: sjednocení dat, skóring, čili označení 

potenciálních podvodů a podpora systému. Jejich specifikace je uvedena níţe. [21] 

Datová integrace: Tvoří základ systému. Shromaţďuje informace vyplývající např. 

z pojistné smlouvy, pojistné události, také informace o bankovních účtech, předmětech 

pojištění atd. Vnitřní registry, které má kaţdá pojišťovna, umoţňují vytváření vlastních 

seznamů podezřelých okolností. Mohou být rovněţ doplněna o údaje z externích zdrojů, jsou-

li k dispozici. [21] 

Skóring: Dal by se povaţovat za nejdůleţitější proces v rámci FMS. Na získaná data 

aplikuje skórovací pravidlo, které má usnadnit identifikaci podezřelých případů. V rámci 

systému existují předefinovaná skórovací pravidla, ale kaţdá pojišťovna si je můţe 

přizpůsobit vlastním poţadavkům. Struktura je spravována přes intuitivní softwarové 

rozhraní. Automaticky se generují reporty, ze kterých se dají analyzovat podezřelé případy. 

K daným případům jsou zobrazena pravidla, podle kterých byla situace vyhodnocena jako 

riziková. Na základě podrobnějších reportů lze analyzovat jednotlivé vztahy mezi dalšími 

objekty, jako jsou např. pojistné události, osoby, bankovní účty atd. [21] 

Podpora šetření: Systém umoţňuje evidenci případů. Moţností evidence je několik, 

podle skóringu, nebo z jiných důvodů. Lze připojit modul „Dokumenty“, který k danému 

případu připojí určité dokumenty, dále modul „Workflow“ vhodný pro pojišťovnu s více 

vyšetřovateli a modul „Reporting“, poskytující informace o stavu a výsledcích šetření. [21] 

Určitý přínos spočívá také v omezení vlivu lidského faktoru na výběr pojistné události 

k prošetření a jejich zpracování s minimálním rizikem neodhalených podvodů. Vyuţívání 

aplikace přinese výrazné úspory, také tím, ţe se sníţí počet PP. Odhady hovoří o 60-90% 

sníţení objemu podvodu. Po určení prediktorů
33

, lze dosáhnout dalšího sníţení o 60-90 % 

z předchozího odhadu. [53] 

I kdyţ je pouţita prediktivní metoda, můţe se stát, ţe je jako rizikový označen zákazník, 

pro něhoţ jsou transakce běţně charakterizované jako potenciálně rizikové běţným jednáním. 

Doporučuje se, aby u kaţdé transakce, týkající se konkrétního zákazníka byla doplněna o 

informace, jak je transakce standardní. Systém, který nemá s novým tipem podvodu 

zkušenosti, jej i přesto dokáţe vyhodnotit jako potenciálně rizikový, neboť i v takovém 

případě bývají porušena typické znaky chování. [22] 

                                                 
33 Vlastnost, na jejíţ základech se provádí prognóza 
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Modely, které se ve FMS pouţívají, se dají rozlišit na expertní pravidla, která jsou 

nejjednodušší, pravidla generované na základě historických dat, neuronové sítě a speciální 

statistické algoritmy (např. support vector machines). Za nejefektivnější se dají povaţovat 

modely referující data na základě historických dat. Výběr metody však závisí na konkrétní 

situaci v organizaci, např. na počtu podvodů i prediktorů. [22]  

Několikrát zde byly zmíněny prediktory. Tyto vlastnosti jsou pro systém velmi důleţité. 

Opomenutí podstatného prediktoru zásadně sníţí úspěšnost odhalení. Jelikoţ jsou tyto 

vlastnosti pro danou problematiku i oblast různé nelze je pouţít napříč regiony. Identifikaci 

prediktorů provádějí odborníci na obchodní problematiku a specialisti na data mining. 

Expertní pravidla (resp. bodový systém) a dataminingové přístupy viz níţe. [22] 

Expertní bodový systém: Jedná se o mnoţinu pravidel, které mají za úkol popsat 

podezřelé události. Jsou to implikace, jejichţ předpoklady kombinují několik kritérií. Kaţdá 

implikace je různě závaţná, a proto je jim přiřazena různá míra číselné váhy. Existují i 

záporné míry váhy, a jsou to takové implementace, které detekují sníţenou míru rizika. Kaţdá 

pojistná událost dostane určitý počet bodů, jejichţ součet určí jejich polohu v rizikové 

skupině. Příkladem událostí a bodů, které jim jsou tak přiřazeny lze vidět tabulce 4.1 a 

rizikové skupiny, do kterých jsou jednotlivé události zařazeny zobrazuje obrázek 4.3. [35] 

Pokud se během on-line vyhodnocování objeví kritérium, u kterého nelze rozhodnout o 

jeho splnění nebo nesplnění, protoţe se s tímto systém nesetkal, upozorní příslušné osoby 

(operátor, likvidátor), aby tyto údaje doplnili. [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.1 Příklad obecných expertních pravidel 

Zdroj: [35] 
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Obrázek 4.3 Rizikové skupiny  

Zdroj: [35] 

 

Dataminingové přístupy: Data mining je označován jako cílené hledání skrytých vztahů 

a struktur v datech. Účelem je jejich vyuţití v obchodním styku. Díky získaným datům o 

pojistných událostech lze sestavit modely, které definují rizikové, nebo alespoň při nejmenším 

anomální segmenty. Rozlišit lze supervizovaný a nesupervizovaný přístup. První ze 

zmíněných přístupu, se při modelování  hledají segmenty, ve kterých je moţno spatřit zvýšené 

riziko nebo naopak sníţené riziko, toho, ţe se jedná o pojistný podvod. Pro tento přístup se 

vyuţívají zjištěná chování v historii. Z nich je následně odhadována pravděpodobnost 

podvodu. Druhý přístup, definuje segmenty jen s ohledem na dané vlastnosti pojistných 

událostí. Podezřelé jsou takové událostí, které jsou ve svých vlastnostech anomální. 

Umoţňuje odhalení nových, dosud neprokázaných vzorů podvodného chování. [35] 

Mezi atributy, které pojišťovna sleduje, patří typ škody, také okolnosti k podmínkám 

v daném prostředí jako je počasí, dále likvidátora, pojištěnce, další účastníky pojistné události 

a vztah k pojištěnci, frekvence škodných událostí, doba vyřízení, výše škody atd. [22] 

 

4.4.2 Virtual Crash (VC) 

 

Mnohokrát zde bylo zmíněno, ţe nejvíce podvodů v ČR se vyskytuje v oblasti motorových 

vozidel. Následná podkapitola se věnuje systému, který pomáhá při odhalení podvodných 

jednání právě z této oblasti. Jde o další z nástrojů, které se snaţí vyřešit daný problém a 

vědění o jeho existenci můţe také přispívat k prevenci. 

VC jako první v ČR otestovala a posléze zavedla do uţívání Česká pojišťovna (ČP). Tato 

pojišťovna má nejvíce pojištěných vozidel v ČR. Proto lze usuzovat, ţe mají nejvíce 
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nahlášených škodných událostí a tím pádem i pojistných podvodů. To byl také jeden z 

důvodů, proč začala vyuţívat VC. [60] 

Během prvních měsíců se díky tomuto systému podařilo ČP z 13 havárií odhalit 7 

pojistných podvodů. VC dle popisu zúčastněných osob a svědků simuluje nehodu na 

obrazovce. Lze tak vidět, zda se nehoda, tak jak byla popisována, skutečně stala. K tomu 

vyuţívá „znalostí“ všech fyzikálních zákonů. Nevýhodou se můţe zdát cena, která činní cca 

500 000 kč. [45] 

Jiţ bylo zmíněno, ţe rostoucí počet pojistných podvodů můţe zapříčinit zvýšení 

pojistného. Je proto na místě, poloţit si otázku zda se pojistné sníţí. Podle Pavla Fišera, který 

je ředitelem odboru likvidace škod pojištění motorových vozidel České pojišťovny to čistě 

hypoteticky jde, „pokud by se do pojistného promítaly vlivy pouze vyplaceného plnění a 

existovala by přímá úměra mezi výši pojistného a vyplacenými prostředky.“ Z hlediska praxe 

není odpověď takto jednoznačná. Do pojistného se totiţ promítá mnoho dalších vlivů přes 

legislativní aţ po zákonné tvorbě rezerv atd. [60] 

O vyuţití systému přemýšlí i Slovenska pojišťovna Generali Slovensko, která je 

partnerskou společností ČP a patří do Generali PPH Holdingu. Na základě zkušeností 

tuzemské pojišťovny se rozhodne o jeho vyuţití či nevyuţití i na slovenském pojistném trhu. 

Mezi jiné evropské země, ve kterých uţ je systém hojně vyuţíván je např. Itálie a Maďarsko, 

mimoevropskou zemí se vyuţíván např. v USA. [60] [31] [23] 

VC je systém, který slouţí k provádění analýzy průběhu dopravní nehody. Je velmi 

podobný znalecké analýze. Sbírají se informace od všech účastníku nehody, provádí se 

měření místa nehody, jsou prohlédnuta vozidla účastníku nehody, zkoumají se ponehodové 

stopy a následně se provádí analýza konkrétní nehody. Se systémem tak lze události hodnotit 

rychleji, přesněji a hlavně levněji. [60] [31] 

VC se dá povaţovat za program nové generace, který tyto dopravní nehody simuluje. 

Systém včetně komplexnějšího výpočtu v reálném čase, dokáţe zobrazit výsledky v pláncích, 

které odpovídají měřítkům, 3D perspektivních pohledech, včetně diagramů a tabulek. [23] 

Dalšími programy, které jsou více či méně při analýze dopravních nehod vyuţívány jsou 

např.: PC-CRASH, WINKOL, Impulz Expert 2000, ADNE apod. [23] Vizualizace dopravní 

nehody viz příloha 3. 
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4.4.3 Credit Bureau Solution: Insurance (CBSI) 

 

CBSI je výtvor praţské společnosti Creditinfo Solution, která vyvíjí a provozuje jak 

bankovní tak i nebankovní registry v zemích střední a východní Evropy a Asie. Jedná se o 

registr, který je zaměřen na pojistné událostí. Manaţer projektu Radek Bittner, tento registr 

pokládá za účinný nástroj při detekci pojistných podvodů. Členům je ihned poskytnuta 

výhoda ve formě sdílení všech dostupných aktuálních i historických údajů. Jedná se např. o 

údaje týkající se klientů, jejich smlouvách, pojistných případech apod. Lze jej vyuţít při 

ohodnocování klienta, výpočtu bonusů, popř. při vyhledávání nestandardních údajů o 

moţných podvodech. [52] 

CBSI je registr, který je určen primárně pojišťovnám. Princip spočívá ve výměně a sdílení 

dat o klientech, jak bylo napsáno, a také jejich kontraktech mezi členy registru. Rovněţ 

vyhodnocuje detailní informace o předmětu pojištění (např. o vozidlu), všech souvisejících 

pojistných událostech, přičemţ zahrnuje i způsob likvidace dané událostí, o všech osobách, 

které byly nějakým způsobem do pojistné události zapojeny, smlouvách atd. [52] 

Pomocí datové struktury získají pojišťovny účinný nástroj pro detekci pojistných 

podvodů, vyhledávání kříţových vztahů, pochybných operací nebo propojení mezi osobami a 

vozidly, které vykonávaly v pojistných případech určité role a to napříč celou databází. 

Pojišťovna během několika vteřin, zda nahlášena pojistná událost jiţ není řešeno jinou 

institucí, nejedná se o opakovanou událost, ve které se vyskytují stejné osoby apod. [52] 

Výhodou, kromě sdílení údajů, je i automatizovaný monitoring. Informace, které jsou do 

registru zaslány, procházejí podrobnou analýzou, jsou srovnány s obsahem databáze a tak jsou 

detekovány nestandardní vztahy, týkající se jednotlivých osob, pojistných případů a smluv. 

Tyto vztahy jsou hlášeny všem institucím, kterých se týkají. Lze definovat vlastní soubor 

pravidel. Registr můţe být propojen např. s bankovním úvěrovým registrem, coţ umoţní 

sledovat eventuální finanční potíţe klienta, při splacení jiných pohledávat. U takového klienta 

se můţe zvýšit riziko pojistného podvodu. [52] 

 

4.5 Instituce zabývající se prevencí a odhalováním pojistných podvodů 

 

Následující kapitola je věnována institucím, které se v rámci své činnosti zabývají 

prevenci i bojem proti pojistným podvodům. Kapitola zahrnuje jak české instituce tak i ty 



46 

 

nejznámější ze zahraničí. Cílem kapitoly je seznámit čtenáře s těmito subjekty a podat o nich 

krátkou charakteristiku. 

V rámci České republiky to jsou: Česká asociace pojišťoven (ČAP), která byla jiţ 

několikrát zmíněna, Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU), 

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ze 

zahraničních institucí se jedná např. o: International Association of Special Investigation 

Units (IASIU), International Association of Auto Theft Investigator's (IAATI), International 

Association of Marine Investigators (IAMI), Comité Européen des Assurances (CEA), 

International Association of Insurance Fraud Agencies (IAIFA) a mnoho dalších. Následující 

text stručně charakterizuje vybrané instituce. [13] [63]  

 

Česká asociace pojišťoven 

 

ČAP je zájmové sdruţení komerčních pojišťoven, které se problematikou vyskytující se 

v pojišťovnictví zabývá takřka 17 let. V roce 1998 se stala členem Evropské pojišťovací a 

zajišťovací federace (CEA). Plní celou řadu úkolů např. zpracovávaní připomínek k právním 

předpisům, které se týkají oblasti pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven, 

vytvářejí nástroje zábrany škod a pojistných podvodů, přispívají k odborné informovanosti 

členů a zabezpečuje vzdělání atd. [63] [26] 

Pojistným podvodem se v rámci tohoto sdruţení zabývá Sekce pojistného podvodu. Tato 

sekce patří k výkonným orgánům asociace. Útvar věnuje svou pozornost na metody prevence 

a represe pojistného podvodu, zasahující do všech oblastí pojištění. Organizuje rovněţ 

spolupráci ke vztahu k orgánům státní správy. Nese svůj podíl na tvorbě souvisejících 

právních předpisů a to především z oblasti trestního, správního a občanského práva. Stará se o 

výměnu zkušeností jak mezi členskými pojišťovnami, tak i se zahraničními pojistnými trhy. 

Prosazuje maximální vyuţití informačních technologií,  jejímţ cílem je sníţit prostor pro 

pojistné podvody a chránit pojistníky. [32] [51] 

 

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 

 

ČKSLPU  je dobrovolná organizace, která v podstatě slučuje samostatné likvidátory 

pojistných událostí k činné účasti na všestranném rozvoji samostatné likvidace pojistných 

událostí. Jejím úkolem je prosazování i obhajoba profesních zájmů samostatných likvidátorů 



47 

 

ve vztahu ke správním orgánům a právním subjektům. Jelikoţ se jedná o nepolitické sdruţení, 

které se účastní na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů, které se týkají jak 

samostatných likvidátorů, tak i jejich činností. Formují rovněţ etické a morální zásady jejich 

činností. [30]  

Snaţí se o zlepšení postavení likvidátorů a to z hlediska ekonomického a sociálního. Aby 

organizace mohla plnit úkoly, které si sama stanovila, vyvíjí vzdělávací a informační činnost. 

Cizí ji také není činnost vydavatelská a nakladatelská, která se zaměřena na vzdělání a 

informovanost likvidátorů. [63] 

Osoba, která se při své činnosti zabývá likvidací pojistných události, se nazývá likvidátor. 

Je jedním z těch, kteří tak mohou narazit na podvodné jednání. Proto i on sám, v rámci 

prevence, musí věnovat pozornost určitým okolnostem, které mohou značit pojistný podvod. 

Těmito okolnostmi mohou být např.: 

 Sjednání nebo změna pojištění krátce před pojistnou událostí 

 Nahlášení vyššího počtu pojistných událostí nebo jejich nadhodnocení 

 Nahlášení pojistné události s citelným časovým odstupem 

 Nedávno navýšena pojistná částka 

 Sporná zdravotní dokumentace 

 Zranění nebo újma na zdraví, která je v rozporu s uvedenými okolnostmi apod. 
24

 

 

Asociace českých pojišťovacích makléřů 

 

Na popud českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, vznikla roku 1994 AČPM. 

Důvodem vzniku byla nutnost, sdruţení konkurenčních subjektů, aby tak mohly prosazovat 

společné profesní zájmy. V prvních letech své existence se nějak výrazněji nezvyšoval počet 

členů. Mohly za to přísné kritéria pro členství. Významný byl rok 2000, kdy byly přijaty nové 

stanovy, které tak otevřely moţnost všem registrovaným makléřům (PO) se na činnosti 

asociace podílet. [19] 

Poslání asociace spočívá v oblastech, jako je legislativa, etika, publicita, vzdělávání, 

odborné otázky profese, mezinárodní kontakty. K AČPM se podávají připomínka pro návrhy 

zákonných norem z oblasti pojišťovnictví. Významnou částí se podílela na přípravě zákona č. 

38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí i na příslušných prováděcích vyhláškách a rovněţ se podílela na obsahu směrnic EU 

o zprostředkování pojištění. [19] 
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V roce 1998 se stala členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR). 

Je také členem Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů a Partnerů 

zprostředkovatelů. [19] 

 

Česká kancelář pojistitelů 

 

Vznikla 30. července 1999 zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. Jedná se o profesní organizaci pojistitelů. Jsou oprávnění provozovat pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ovšem jen na území ČR. Mezi její 

povinnosti patří např. spravování garančního fondu, provoz hraničního pojištění a 

informačního střediska, vedení evidencí a statistik pro účely pojištění odpovědnosti. K těm, 

kterým byla způsobena škoda a mají nárok na plnění (podle zmíněného zákona) poskytují 

různé typy plnění, např. plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění 

odpovědnosti, plnění z a škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u 

pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůţe škodu uhradit, plnění za škodu způsobenou 

provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním atd. [29] 

K současným členům patří např. Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna, ČSOB pojišťovna, 

Kooperativa pojišťovna apod. [29] 

 

Mezinárodní asociace zvláštních vyšetřovacích jednotek (IASIU) 

 

Společnost byla zaloţena roku 1984 skupinou pojišťovacích vyšetřovatelů. Jedná se o 

neziskovou organizaci, která se věnuje činnostem jako např.:  

 Poskytování vzdělávání a školení pro vyšetřovatelé pojišťoven 

 Usilují o větší povědomí o problematice pojistného podvodu 

 Podporují vysokou profesionální úroveň jednání mezi vyšetřovateli 

 Podpora legislativy [41] 

Mezinárodní asociace zvláštních vyšetřovacích jednotek se skládá z více neţ 4000 

jednotlivců, kteří zastupují bezmála 600 pojišťoven a tvz. sebepojišťoven z celého světa. 

Členy jsou zaměstnanci pojišťoven i sebepojišťoven ze zvláštních vyšetřovacích jednotek, 

dále speciální agenti a vedoucí národních úřadu pro pojištění trestné činnosti. Přidruţenými 

členy jsou pracovníci pojišťoven, kteří podporují vyšetřovací procesy a prosazují právo 

společenství. [41] 
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IASIU vydává vlastní čtvrtletník, který pokryje celou řadu témat, jako jsou např. 

legislativní a právní změny, popisuje pravidelné rysy chování při pojistných podvodech a také 

uveřejňuje úspěšné příběhy, které se v této oblasti staly. [41]  

 

Úřad pro prevenci pojistných podvodů (IFPA) 

 

IFPA byla zaloţena listinou, která byla sepsána na valném shromáţdění v Pensylvánii
34

, 

v roce 1995. Jedná se o nezávislé společenství, jejichţ jediným cílem je boj proti pojistným 

podvodů v celém státě. Úřad pomáhá výkonné moci a prokurátorům zajišťovat potřebné 

zdroje v boji proti pojistným podvodům v zemích Commonwealthu
35

, snaţí se o zvýšení 

prevence proti podvodnému jednání pomocí lepšího informování veřejnosti a slouţí jako 

poradní orgán pro  guvernéra a valné shromáţdění v otázkách podstaty a rozsahu pojistných 

podvodů v Pensylvánii.  [46] Více o preventivní kampani tohoto úřadu v kapitole 5.1.1.1. 

 

Mezinárodní asociace agentur pro pojistný podvod (IAIFA) 

 

IAIFA byla zaloţena v roce 1985. V té době se neformálně sešli 4 ředitelé popř. vedoucí 

ze Spojených států a Kanady, aby řešili otázku jak řešit podobné případy. Oficiálně vznikla aţ 

na čtvrtém setkání v Torontu v roce 1987. V současné době je ve sdruţení 28 zemí z celého 

světa. Jelikoţ pojistné podvody (i jiné druhy podvodu) neznají hranice a objevují se téměř na 

celém světě, snaţí se sdruţení otevřít dveře ke komunikaci, spolupracování a výměně 

informací. [40] 

IAIFA a jeho členové neustále pracují na zlepšení kvality dostupných údajů a na 

prolomení bariér, pracují s regulátory, společnostmi a jinými donucovacími orgány. Za cíl si 

IAIFA klade koordinaci úsilí, školení a vzdělávání orgánů. Bránit se a bojovat proti pojistným 

podvodům po celém světě. Spolupracuje na regionálních seminářích, které se zaměřují na 

témata jako např. jak efektivně vyuţít zákony k navrácení majetku, který byl získán 

podvodem. [40] 

Kaţdoroční schůzky se konají po celém světě, kde odborníci z celého světa předávají nové 

informace dalším. Tyto schůzky jsou důleţitým centrem pro získání osobních kontaktů a 

vztahů s cílem usnadnit sdílení informací mezi členy asociace. [40] 

                                                 
34 Stát na severovýchodě Spojených států amerických 

35 Společenství národů. Sdruţení Velké Británie a jejích bývalých kolonií. 
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Evropský pojišťovací výbor (CEA) 

 

CEA je evropská federace pojišťoven a zajišťoven a má 33 členských organizací, které 

představují všechny typy pojišťoven a zajišťoven. CEA se snaţí upozornit na problematiku 

strategického zájmu všech evropských pojistitelů a zajistitelů. Jako předchozí asociace i CEA 

poskytuje infrastrukturu pro výměnu informací a zkušeností v rámci členství. [39] 
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5 Porovnání situace v oblasti pojistných podvodů v ČR a zahraničí 

 

Z celosvětového hlediska lze sledovat 3 významná světová pojišťovací centra: Severní 

Amerika, Západní Evropa a Japonsko. Jednotlivá centra světového pojišťovnictví mají svá 

specifika a také odlišnou strukturu pojišťovnictví. V Japonsku je upřednostňováno ţivotní 

pojištění a připadá na něj zhruba 80 % pojistného. Japonci tak preferují soukromé formy 

spoření na stáří, i kdyţ míra úspor domácnosti je vysoce nadprůměrná (v porovnání s jinými 

vyspělými státy). Naopak je tomu v USA. U Američanů převaţuje pojištění neţivotní, 

největší význam přitom má pojištění odpovědnosti. Struktura produktů se v Evropské unii 

mezi jednotlivými zeměmi různí, např. v Německu převaţuje stejně jako v USA neţivotní 

pojištění, ale ve Francii a Velké Británii výrazně převaţuje ţivotní pojištění. V České 

republice převaţuje neţivotní pojištění, ovšem mezera mezi ţivotním a neţivotním pojištění 

se zuţuje. [2] 

Počet pojistných podvodů se nedá s přesností určit. Hans-Jacob Anonsen, poradce-

specialista Kanceláře pro prevenci finančních sluţeb (Fraud Prevention Office, FNO), však 

odhaduje, ţe můţe zhruba odpovídat 10 % škodných událostí v oblasti neţivotního pojištění a 

5 % v oblasti ţivotního pojištění. Škody, které tyto činy způsobily, jsou odhadovány na 50 

miliónu eur. [13] 

Ze statistik FNO vyplývá, ţe v roce 2009 se stalo kolem 1,2 miliónu pojistných událostí. 

Jen vyšetřovatelé FNO jich stihli prověřit kolem 5 tisíc. Z tohoto počtu bylo vyhodnoceno 816 

případů jako pojistný podvod a 92 z nich bylo pro svou závaţnost nahlášeno policii. Zhruba 

polovina případu se týkala oblasti pojištění vozidel a tak bylo opět potvrzeno, ţe tento trestný 

čin je stále „nejoblíbenější“. Na druhém místě se umístilo pojištění domácnosti s 25 %, 

následovalo ţivotní pojištění s 22 %, coţ je oblast s největšími způsobenými škodami a 11 % 

v cestovním pojištění, viz graf 5.1. [13] 

Pojistné podvody, se týkají všech pojišťoven a je to asi jediná oblast, ve které neprobíhá 

vzájemná konkurence. Jak říká Anonsen: "Nespolupracovat v této oblasti, a to jak v 

každodenní práci při odhalování podvodů, tak v současnosti mezi pojišťovnami a policií čí 

vládními organizacemi, by bylo sebezničující." 



52 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.1 Odhalené pojistné podvody v rámci FNO 

Zdroj: vlastní zpracování dle informací z časopisu Pojistný obzor, č.2/2010 

 

Specializované útvary v České republice za rok 2011 prošetřovaly přes 5000 podezřelých 

škodných událostí. V porovnání s rokem 2009 je to o 14 % více. Celková škoda se tak 

vyšplhala na více neţ 600 miliónu Kč. [48] 

Z údajů, které poskytl internetový server profit.cz, vyplývá, ţe i v rámci ČR se nejvíce 

pojistných podvodů vyskytlo v pojištění vozidel, a to v 62 případech ze 100. V pořadí na 

druhém místě se drţí pojištění majetku a odpovědnosti viz graf 5.2. 

Norská asociace, v níţ působí tzv. Výbor pro prevenci pojistných podvodů a další trestné 

činnosti (v ČR: Sekce prevence pojistného podvodu, viz výše), ve spolupráci s policií 

vytvořila příručku, která mapuje veškeré aspekty pojistných podvodů z hlediska práva i 

způsobů páchání PP. Tato příručka je rozesílána nejen po policejních okrscích v Norsku, ale 

svou cestu si najdou i ke studentům dvou policejních akademií. [13] 

V České republice lze za příručku povaţovat poměrně štíhlou knihu s 94 stranami od 

autorů Chmelíka, Porady a Pršala s názvem „Pojistné podvody“ z roku 2000, ale nejen ji. Tato 

publikace byla vydána Úřadem vyšetřování Policie České republiky a Policejní akademii ČR 

v Praze. Jejím úkolem je seznámit odbornou veřejnost nejen s moţnými způsoby páchání 

pojistných podvodů, ale také i s postupy slouţící k jejich odhalování a vyšetřování. Jinou 

publikací, která by mohla být v rámci prevence vyuţita je např. publikace od Jana Chmelíka 

„Krádeţe vozidel – odhalování, vyšetřování a prevence. Včetně uceleného pohledu na 

problematiku jak krádeţí vozidel, tak i na pojistný podvod, řešený prostřednictvím 
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příslušných orgánů, informatiky i legislativy, přináší i informace o moţné prevenci, metodice 

a zvláštnostech vyšetřování. [47] [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.2 Odhalené pojistné podvody v rámci specializovaných útvarů ČR 

Zdroj: vlastní zpracování dle tabulky umístěné na http://www.profit.cz/cs/article/pojistovny-odtajnily-

statistiky-podvodu.aspx 

 

5.1 Pojistný podvod v USA obecně 

 

Jak v České republice, tak i v USA dochází kaţdý den k mnoha pojistným podvodům. 

V případě Ameriky je těchto případů samozřejmé více. Amerika tak v rámci šetření vydá 

okolo 80 mld. dolarů ročně. Na kaţdou rodinu to dělá cca 1000 dolarů. [27]  

Ještě v roce 2002 byl objem PP v ČR stěţí odhadnutelný, v dnešní době je situace 

poměrně lepší. USA byla v tomto ohledu o něco důslednější. Situace tam je dobře zmapovaná, 

díky „Národní kanceláři pro pojistnou kriminalitu“ USA se stejně jako ČR potýká s 

kaţdoročním nárůstem PP, během období 1997 aţ 2002 se tento počet zdvojnásobil. Důvody, 

proč tomu tak je, jsou následující:    

 v některých případech se můţe jevit jako levnější, proplácení i podezřelých pojistných 

událostí, neţ aby se provedlo jejich nákladné vyšetřování 

 systém jejich zdravotního pojištění je sloţitý a velký, tudíţ se stává zranitelným 

 pro pachatele tento TČ nepředstavuje příliš velké riziko 
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 ještě v roce 2002 chyběly příslušné právní úpravy, které by PP řešily. V současné době 

44 státu definovalo PP jako specifický trestný čin a 37 z nich, jej povaţují za těţký 

zločin 

 pojistné podvody jsou lidmi v zásadě tolerovány [27] [36] 

Zvláště poslední dva body jsou shodné i pro ČR (v případě chybějících právních předpisů 

je situace podobná do roku 2010, neţ vstoupil v platnost nový Trestní zákoník). Dalším 

shodným rysem s ČR je i „prvenství“ PP v oblasti motorových vozidel. [36] 

Proti podvodům v zásadě bojují 3 subjekty: pojišťovny, jednotlivé státy a federální vláda. 

V rámci pojišťoven jsou to samostatně vytvořené speciální jednotky, sloţené z detektivů a 

policie, coţ ovšem zvýší jejich náklady. Dále se věnují aktivnímu vzdělávání svých klientů, 

učí je jak rozpoznat PP a jak se proti němu chránit. Jsou podporovány tzv. horké linky, na 

které klient nebo kdokoliv jiný ohlásí svůj „tip“ na PP. Svou pozornost věnují i školením 

vlastních zaměstnanců. Státy vytvářejí tlak na vznik dalších úřadů, bojující proti PP. Jen 

Koalice proti pojistným podvodům (Coalition Against Insurance Fraud) má své kanceláře ve 

45 státech. Rovněţ byly přijaty přísnější zákony týkající se tohoto trestného činu. Federální 

vláda zpřísnila tresty za podvodná jednání v oblasti zdravotního pojištění (to proto, jak jiţ 

bylo zmíněno, zdravotnictví v USA je velké, nepřehledné a tak velmi zranitelné). Zpřísněny 

jsou i tresty pro úředníky, dopouštějících se podvodů. Posledním krokem je snaha o sdílení 

informací. Ministerstvo zdravotnictví začalo sdílet informace se zdravotními pojišťovnami uţ 

v roce 2000. [27] 

Mezi základní rady, jak se vyhnout tomu, aby se občan USA stal obětí pojistného 

podvodu je věnovat situaci větší pozornosti, klást otázky, jednat pomalu a opatrně. Dále by si 

měl nechat vystavit účtenky za různé opravy a lékařské sluţby, zkontrolovat si je. Být opatrní 

při sjednávání pojištění přes telefon nebo v rámci podomního prodeje. V případě autonehody 

být ostraţití, kdyţ druhý účastník navrhne hotovostní vyrovnání, nebo vyţaduje neprodleně 

navštívit konkrétního lékaře, právníka. Ti mohou být do podvodu rovněţ zapojeni. [27] 

 

5.1.1 Pojistný podvod v USA-Pensylvánie 

 

Z prvních vět prvního odstavce lze vyvodit, ţe jak situace, tak i boj jednotlivých zemí 

proti pojistným podvodům, se budou lišit. V kaţdé zemi totiţ platí jiná legislativa, mentalita 

obyvatel je taktéţ různorodá atd. V práci je uvedeno, jak proti PP bojují v USA, přesněji ve 

státě Pensylvánie. Tento stát byl vybrán, jelikoţ se nachází v USA a tato země je jedním 



55 

 

z významných pojišťovacích center (viz výše), a také proto, ţe počet obyvatel je podobný 

jako v ČR. Dalším důvodem byla líbivost www stránek organizace, která zde proti PP bojuje. 

Jelikoţ tato kapitola pojednává o zahraničním boji proti PP, jsou preventivní opatření atd. 

zahrnuty právě v této části a ne v části o prevenci. V následujících řádcích je uvedeno, jak 

s touto problematikou bojuje zmíněný úřad v Pensylvánii IFPA. 

Nejprve je důleţité zmínit, ţe PP v tomto státě patří mezi nejzávaţnější trestné činy. 

Pojistného podvodu se tam dopustí ten, kdo poskytne nepravdivé údaje, k tomu aby se 

obohatil. Definice je velmi podobná s definicí v ČR. Osoby za tento TČ být potrestány 

několika způsoby: vězením, pokutou, rovněţ zaplatí soudní poplatky apod. Podvod jim můţe 

také způsobit celou škálu osobních i profesních důsledků. Stejně tak jako v ČR i zde mnoho 

obyvatel, dalo by se napsat, nepochopilo, co vlastně pojistný podvod je. Proto se tento úřad 

snaţí své občany informovat, co jim za čin hrozí, jaká jsou rizika, sankce atd. V rámci své 

činnosti tak provádějí preventivní opatření. [46] 

Důvody páchání PP jsou také velmi podobné jako v ČR. Lidé si tak myslí, ţe ulehčí tak 

své finanční situaci. Kromě toho, ţe do formulářů, který vyplňují při ţádosti o pojištění, 

uvádějí nepravdivé informace, si také navyšují výši ztráty, při škodných událostech, nebo se 

snaţí získat plnění při úrazech, které se nestaly. [46] 

Co uţ je od ČR odlišné je dopad takových jednání. Je to logické, neboť má kaţdá země 

jinou legislativu, myšlení a vůbec jinou celkovou situaci jak jiţ bylo zmíněno. Ve státě 

Pensylvánie je to povaţováno za těţký zločin, neboť na kaţdého kdo zaplatí pojistné, se 

pohlíţí jako na oběť pojistného podvodu. Pachatel můţe být potrestán aţ 7 (sedmi) lety vězení 

a můţe dostat pokutu aţ ve výši 15 000 dolarů, v přepočtu téměř 260 000 kč. Je taktéţ 

povinen uhradit veškeré soudní výlohy. Oproti ČR mají pachatelé, kteří byli v Pensylvánii za 

čin odsouzeni, záznam, ţe se takového činu dopustili. Tento záznam mají po celý ţivot, coţ 

jim můţe znepříjemnit např. hledání práce nebo bydlení. Dalším negativním důsledkem můţe 

být narušení rodinných i partnerských vztahů, ztráta přátelství, pachatel se snadno můţe stát 

vyvrhelem v rámci komunity, stává se neţádoucím zaměstnancem, v některých případech o 

zaměstnání přichází. To je také jeden z rozdílu oproti ČR, kde se na čin pohlíţí (z hlediska 

veřejnosti) jako na gentlemanský, popř. kavalírský čin (viz kapitola 3.4). [46] 

Jiţ bylo napsáno, ţe za PP mimo jiné stojí „zkrat“ pachatele, který v těţké chvíli udělal 

špatné rozhodnutí a přitom se nezamyslel nad hrozícími následky, takového jednání. A právě i 

proti takovýmto „zbrklostem“ se snaţí IFPA pořádat vzdělávací programy pro širokou 
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veřejnost, kde jim vysvětlí proč je to tak závaţný čin, jaké důsledky a sankce za ně hrozí atd. 

[46] 

 

5.1.1.1 Preventivní kampaně 

 

Vyšetřovatele ke své práci vyuţívají sofistikované technologie a další přístupy, které 

vedou k identifikaci PP. Zatýkají a trestají ty, kteří se podvodu dopustí. Aby však takovýchto 

pachatelů bylo co nejméně, soustřeďují se na veřejnosti prostřednictvím nejrůznějších 

kampaní. Zásadní pro boj proti PP vidí v informovanosti veřejnosti. Vyuţívají téměř všech 

moţností, jak občany informovat. V rámci své preventivní kampaně vyuţívají: 

 TV spoty,  

 radiové spoty,  

 billboardy,  

 broţury 

 různé plakáty. [46] 

Kaţdá kampaň zobrazuje určitý typ pojistného podvodu v reálných ţivotních situacích. 

Ve spotech se objevuje tzv. rozhodný okamţik, tedy chvíle, ve které dojde ke špatnému 

rozhodnutí účastníka dané situace a s níţ se můţe kaţdý občan běţně setkat. [46] 

 

 

Obrázek 5.1 Billboard IFPA v rámci prevence pojistných podvodů v automobilovém pojištění  

Zdroj: [46] 
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Obrázek 5.1 zobrazuje jeden z několika způsobu prevence. Tím je billboard, který 

„varuje“ před podvody v oblasti automobilového pojištění. V podstatě říká, něco v tom 

smyslu, kdyţ účastník auto nabourá a přitom ho nemá pojištěné, a pojištění si sjedná po 

nehodě, přičemţ pak pojistnou událost nahlásí, jako by se stala po datu sjednání pojistného, 

jedná se o leţ. Větším písmem je pak varování, ţe jde o pojistný podvod. Při prostudování jak 

samotných stránek  IFPA, tak i jejich preventivních kampaní si zle povšimnout jistých aţ 

varovných náznaků, ţe se jedná o něco nekalého. Pro preventivní kampaň i webové stránky 

IFPA je charakteristická červená barva. Autorka diplomové práce se domnívá, ţe se jiţ zde 

jedná o určité upozornění jak na samotný úřad, tak i na problematiku pojistných podvodů.  

Jelikoţ červená barva je barvou varovnou. Dále se na plakátech a billboardech v pozadí 

objevují pouta (viz obrázek 5.1), která mají zastrašující charakter a v podstatě říkají „Jestli to 

uděláš, budeš zatčen“. Velmi zajímavé jsou předchozí kampaně, které „slibovali“ nové 

oblečení, luxusní bydlení a setkání s novými lidmi. Pro lepší pochopení viz obrázek 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.2 Předchozí preventivní kampaně IFPA 

Zdroj: [46] 
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V příloze 9.3 je oskenovaná originální broţura IFPA v rámci preventivního opatření proti 

pojistným podvodům. Ukázky další broţur i televizních popř. jiných kampaní na stránkách 

www.helpstopfraud.org. 

 

5.2 Pojistné podvody ve střední a východní Evropě 

 

Podle celosvětové statistiky je aţ 14 % hlášených pojistných škod kvalifikováno jako 

pojistný podvod. Díky však mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností, je dnešní odhalování 

PP mnohem efektivnější, neţ tomu bylo v minulosti.[43] 

V oblasti neţivotního pojištění, konkrétněji v oblasti pojištění motorových vozidel, 

podvádí aţ 35 % pojistníků. V Polsku bylo zjištěno, ţe 62 % těchto podvodů, bylo spojeno 

s povinným ručením a havarijním pojištěním motorových vozidel. V podstatě se podvádí u 

všech značek vozidel, levnějších i draţších. V případě draţších vozidel je však vyplácená 

částka na pojistném plnění vyšší, a díky tomu je i snáze odhalitelná. I přesto značky jako 

Mercedes, BMW, Audi atd. se ve spisech o šetření škodné událostí vyskytují častěji neţ ty 

levnější. Ovšem i těm se PP nevyhýbají. Jiná situace panuje např. v Bulharsku. Tam byl jednu 

dobu zaznamenán nárůst podvodů s vozidly niţší ceny, okolo 2 000 – 3 000 eur. Nejběţněji se 

předstírá autonehoda, následují pokusy o uzavření pojistné smlouvy aţ po nehodě a 

předkládají se také falešné faktury za opravy vozidla. [43] 

Jiţ zmíněné sdruţení Generali PPF Holding v těchto zemích vytváří své vlastní útvary na 

prevenci proti PP. Některé společnosti si takovýto útvar zřídili jiţ dávno, např. Generali 

Providencia v roce 1992, Česká pojišťovna v 2. pol. 90. let. 20. st., jiné jako Generali Garant 

v Kyjevě aţ v roce 2009. Zaměstnanci, kteří jsou v takových to útvarech zaměstnání mají 

většinou právnickou nebo policejní praxi. Ti mají své metody a zdroje na získávání informací. 

Probíhá spolupráce s policií, i s pojišťovnami, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 

Jakoţto za kaţdý trestný čin i v tomto případě hrozí odnětí svobody v řádech několika let. 

Následující tabulka 5.1 zobrazuje, jaká maximální sankce v jednotlivých zemích hrozí. [43] 
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Tabulka 5.1 Maximální možné tresty při spáchání pojistného podvodu (střední a východní Evropa) 

Zdroj: Vlastní úprava dle [43] 

 

 

 

 

Maximální možné tresty při spáchání 

pojistného podvodu (střední a východní 

Evropa) 

Stát 
Odnětí svobody 

(léta) 

Bělorusko aţ 10 

Bulharsko aţ 8 

Česká republika aţ 10 

Chorvatsko aţ 3 

Maďarsko aţ 10 

Polsko aţ 5 

Rumunsko aţ 12 

Slovensko aţ 15 

Srbsko aţ 10 

Ukrajina aţ 12 
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6 Závěr 

 

Pojistných podvodů se půjde v budoucnu jen velmi stěţí zbavit, byť prevence a metody 

slouţící k jejich odhalení budou sebedokonalejší. Tak jako bude existovat sebemenší moţnost 

nezákonného sebeobohacení, (např. dobrovolné poničení vlastního automobilu, v rámci 

pojištění motorových vozidel, apod.) budou se dále vyvíjet moţná i rozrůstat nejen tyto, ale i 

další podvody. Je zapotřebí s tím něco udělat, protoţe i kdyţ se můţe zdát, ţe počet 

pojistných podvodů můţe klesat, jejich finanční ohodnocení stále narůstá a v konečném 

důsledku, to způsobí fakt, ţe poctiví platiči pojištění jsou defakto okrádání o větší a větší 

částky, ty jsou promítány ve zvýšení jejich pojistného, které si platí z vlastních kapes, coţ 

můţe způsobit nevoli k dalšímu pojištění a také podnítit některé další ke stejné nezákonné 

činnosti.  

Během vypracovávání této práce se autorka dozvěděla několik zajímavostí z oblasti 

pojišťovnictví i z oblasti kriminologie a dalších.  V práci byl objasněn rozdíl mezi obecným 

podvodem a pojistným podvodem, který je výhradně spojen s činnosti v pojišťovnictví. Co se 

týče sankce, zde rozdíly nejsou. Podstatnou změnu mezi starým a novým zněním pojistného 

podvodu přinesl nový trestní zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010. Ten pamatuje i 

na pachatele, kteří se během 3-ří let dopustili opakovaně daného trestného činu, jejich sankce 

je pak vyšší. Rovněţ přihlédl i k plánování událostí, která by měla vést k obohacení sebe 

samého, nebo jiné osoby, popř. ke způsobení něčí újmy a takovou přípravu povaţuje za 

trestnou. Z pohledu autorky, je to rozumný krok, který však nebude lehké dokázat. V práci 

byly rovněţ zmíněny dva (obecné hledisko), respektive 3 pohledy (podle Strause) na 

pachatele. Jeden tzv. obecný pohled, který pachatele dělil na vnější a vnitřní, čili ty co se 

takového jednání dopouštění zvenčí a ti co takhle škodí uvnitř společnosti. Takto můţou být 

pachatele vnímání i z laického pohledu. Podle jiných rozdělení, např. podle zmíněného 

Strause, lze tyto pachatele rozdělit na členy organizované skupiny, tzv. bílé koně, dále na 

běţné pachatele, kteří se takového jednání dopouštění jen, kdyţ jsou k tomu „donucení“ např. 

svou finanční situací a na pachatele, kteří jiţ určité zkušenosti s kriminální činností mají. 

Díky celosvětové hospodářské krizi, které měla kromě jiného, na svědomí i růst 

pojistných podvodů, vznikly pojišťovnám, českým i zahraničním, vysoké škody se kterými se 

musely potýkat. Jen v České pojišťovně to byli škody (v roce 2009) za 234 mil. Nutno zmínit, 

ţe se jedná pouze o odhad, jelikoţ spousty podvodů zůstaly neodhaleny. Při pohledu na celý 

pojistný trh v České republice za rok 2010, byly odhaleny pojistné podvody za téměř  
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600 miliónů korun a to i přesto, ţe počet případů klesá. Na to, ţe roste škoda a počet případů 

klesá, můţe mít vliv vyšší hodnota prokázaných pojistných podvodů, v přepočtu na jeden 

případ, u motorových vozidel. U nich je nyní povinnost volat policii, pokud škoda na vozidle 

přesáhne 100 000 Kč (ještě nedávno byla tato hranice 50 000 Kč). Svou roli v páchání PP 

hraje právní příčina, kdy právní systémy sice na problémy reagují, ale s určitým zpoţděním. 

Určitým způsoben situaci ovlivňují i příčiny sociální a otevření hranic, kdy do České 

republiky začali proudit cizinci s novými metodami páchání různých podvodů. Důvodů proč 

se někteří lidé takto chovají, je nespočet. Jelikoţ v tomto případě není viditelná oběť, jak je 

např. u přepadení, krádeţe, domnívají se, ţe nikdo nebude osobně poškozen. Coţ ovšem není 

pravda, poškození jsou všichni platiči pojistného. Určitá skupina lidí, to vnímá jako 

adrenalinový sport, přičemţ si zvedají své sebevědomí, v případě jejich neodhalení. V tomto 

případě, se však můţou podvodu dopouštět opakovaně, „kdyţ je předtím nikdo nechytil“. 

Ostatní příčiny jiţ byly rozebrány. Kaţdé jednání má i své následky. Ty spočívají např. ve 

zvýšeném pojistném, neboť kaţdé vyplacení pojistného plnění představuje pro pojišťovnu 

nemalé náklady. Proto je nejen v zájmu samotné pojišťovny, kaţdou pojistnou událost 

důkladně prošetřit. 

K omezení podvodných jednání jsou vyuţívány preventivní opatření, která jsou v kaţdé 

zemi, státě různá. Najdou se však i shodné popř. stejné prvky. Nejdůleţitějším krokem je dát 

najevo ochotu pojišťoven s těmito pachateli bojovat. Je proto vhodné obecně se zmiňovat o 

tom, ţe existují nové metody, postupy a IT systémy při odhalování podvodů, neboť takováto 

zmínka, můţe určitou skupinu odradit. Jedním z preventivních opatření je samotné školení 

zaměstnanců pojišťoven jak pomocí určitých identifikátorů, např. určitého typu chování, 

rozpoznat moţné riziko. Tato opatření slouţí k odhalování vnějších podvodů. Jsou také 

nabízeny různé semináře apod., které k tomuto účelu slouţí. Ovšem z pochopitelných důvodů 

nejsou veřejnosti přístupny. Aby bylo moţné zabránit podvodů uvnitř organizace, jsou 

důleţitá psychologická opatření, mající za úkol odhalit případnou nepoctivost zaměstnanců. 

Důleţitým prvkem je zformování etického kodexu. Jelikoţ se společnost ocitá v moderní 

době, coţ je svět počítačů apod., nelze opomenout ani vyuţívání nejrůznějších systémů. 

Jedním z těchto systému je např. Fraud management systém, který pomocí určitých 

prediktorů, dokáţe rozpoznat určité riziko. V tomto případě riziko výskytu pojistného 

podvodu. V systému je důleţitá datová základna, čili něco, z čeho můţe čerpat informace, 

např. pojistná smlouva. Dále aplikuje tzv. skórovací pravidlo, které umoţní snadnější 

identifikaci podezřelých případů a v neposlední řadě poskytuje podporu šetření, tzn. ţe 
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umoţní evidenci případů. V rámci prevence se určitě jedná o velmi účinný nástroj. Uţ jen 

vědění o jeho existenci, můţe podnítit k uváţení, zda se vůbec do podvodu pouštět. Autorka 

práce se však obává, ţe se jeho existence ještě příliš do povědomí lidí nedostala. Proč by jinak 

tyto podvody dále rostly? Další moţností je, ţe sice v povědomí někde kolují, ale lidé jsou 

v tak zoufalé situaci, ţe jiné východisko nevidí, anebo si myslí, ţe systém nějakým způsobem 

oklamou. Dalším účinným nástrojem je bezpochyby systém VirtualCrash, který je spíše určen 

pro oblast pojištění motorových vozidel. Jeho úkolem je, pomocí nashromáţděných dat, 

poskytnout 3D vizualizaci dopravní nehody, coţ je určitou výhodou, neboť se situace, na 

kterou lze pohlédnout, lépe vyhodnocuje. Pomocí tohoto systému lze tak určit, zda nehoda, 

tak jak byla popsána účastníky, svědky apod. se opravdu stala či nikoli. 

Součástí práce je krátká charakteristika vybraných institucí, které se v rámci své činnosti 

zabývají jak prevencí, tak i odhalováním pojistných podvodů anebo do této problematiky 

zasahují jiným způsobem. V rámci České republiky se můţe jednat např. o Českou asociaci 

pojišťoven, kde se v rámci tohoto sdruţení pojistným podvodem zabývá Sekce pojistného 

podvodu. Ze zahraničních institucí lze zmínit Úřad pro prevenci pojistných podvodů, která 

svůj boj s pojistnými podvody svádí v USA, přesněji ve státě Pensylvánie.  

Autorka práce dále zmíněnou instituci prostudovala s cílem zjistit, jak je v této zemi 

pojistný podvod chápán, zda se zde vyskytují určité rozdíly v porovnání s Českou republikou 

a aby zjistila, jaká preventivní opatření jsou s touto problematikou vykonávána. Určitou 

podobnost lze samozřejmě spatřit v definici pojistného podvodu. I důvody páchání jsou 

vesměs podobné. Rozdíl nastává v dopadu jednání. Oproti ČR je sice trest niţší (aţ 7 let, 

v ČR aţ 12 let vězení) zato však můţe dostat poměrně vysokou pokutu, téměř 260 000 Kč. 

Coţ je z pohledu autorky správné, jelikoţ, kdyţ je takový člověk ve vězení, pojišťovně, 

kterou chtěl okrást, to „nic“ nepřinese, ještě by ho museli ţivit daňoví poplatníci. V ČR by 

takové opatření nejspíše zavést nešlo, byť i s menší částkou, neboť zde panují zcela jiné 

poměry a subjektivní názor autorky, je ten, ţe obyvatelé této země jsou daleko chudší a tak by 

se navýšila práce exekutorů a další „tahanice“ se soudy apod. Vzhledem k tomu, jak jsou 

soudy v ČR pomalé, tak je asi rozumné, ţe tato „moţnost“ zde není. Co se týče preventivní 

kampaně, jsou daleko rozšířenější neţ v ČR. Vysílají se jak televizní tak rádio spoty, existují 

billboardy, broţury, plakáty. V nich je kladen důraz především na slovo „leţ“, která má k 

podvodům velmi blízko. V porovnání se státem Pensylvánie a Českou republikou shledává 

autorka práce prevenci, v rámci široké veřejnosti, jako neuspokojivou.  
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Jistě je mnoho způsobů jak současnou situaci vylepšit. Nejdůleţitějším krokem je začít 

účinnou prevencí, neboť ta můţe určitým způsobem eliminovat počet pojistných podvodů a 

v konečném důsledku u výši škody, tak vzniklou. Jak by však taková prevence měla vypadat, 

kdy s ní začít? Co se týká široké, prozatím, laické veřejnosti, bylo mi na místě, podávat první 

informace jiţ na středních školách (2. aţ 3. ročník) a to zvláště ekonomického zaměření. Pro 

takový tip škol, by přednáška byla povinná, pro ostatní dobrovolná) Mohlo by to mít formu 

45-90 minutové přednášky vykonávanou externí skupinou, zabývající se takovým druhem 

podvodu, od policejního vyšetřovatele, aţ přes specialisty na pojistné podvody. V rámci 

přednášky by tak podávali základní informace, v čem pojistný podvod spočívá (např. ţe se o 

trestný čin, můţe jednat uţ v případě předstírané události apod.) Mělo by následovat 

přiměřené seznámení se, se systémy pro detekci podvodu s názornou ukázkou. Např. v rámci 

VirtualCrash systému by mohla být spuštěná následná jednoduchá simulace předstírané 

dopravní nehody, s krátkým vysvětlením, díky čemu se podařilo odhalit, ţe se jedná o 

podvod. Dalším způsobem jak posluchače zaujmout by bylo vlastní vyzkoušení si 

počítačového softwaru, který dokáţe z hlasu rozpoznat, zda daná osoba lţe či nikoli. Závěrem 

přednášky by pro odlehčení mohly být zmíněny, některé kuriózní případy pojistných podvodů 

a rozdání preventivních letáků. Tolik k prevenci v rámci středních škol. 

Ti co z těchto škol vyšli dříve nebo navštěvovali jiné ústavy, kde by se s takovýmto 

přístupem nemohly setkat a nejen pro ně, by preventivní kampaň musela vypadat poněkud 

jinak. V dnešní době je velkým společníkem internet, na němţ lidé tráví mnoho času, a tak by 

jej mohli vyuţít pro něco uţitečného, např. na prostudování pojistných podvodů. Podle 

autorky práce se internetové zdroje opakují, v to smyslu, ţe např. několik e-deníku píše 

v podstatě to samé, a kromě několika bakalářských, diplomových prací se nic překvapujícího 

nedá dozvědět. V podstatě jsou aktualizována čísla kolik, za jaké období a jaká výše škody by 

vznikla v případě neodhalení pojistných podvodů. Lze se také dočíst, ţe úspěšnost při 

detekování nebývá příliš velká a ţe se v určitých případech jednalo o náhodná odhalení. 

Z hlediska prevence by toto nemělo být příliš zveřejňováno, jelikoţ by to mohlo podnítit 

určitou skupinu lidí, takovýto podvod spáchat. Určitě by bylo na místě zhotovit webovou 

stránku, na které by byli příslušné informace. Nabízí se název „pojistnypodvod.cz“. Tato 

doména je však do 14. 7. 2011 obsazena. Jinou alternativou, by však mohli být 

„pojistny.podvod.cz“ nebo „pojistnepodvody.cz“, které jsou volné. Stránku by ovšem musela 

spravovat příslušná organizace typu Sekce pojistných podvodů v rámci ČAP. Nebylo by 
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špatné se přiučit od kolegů ze státu Pensylvánie a stránka by se mohla nést v podobném 

duchu. 

Co autorku práce trochu zklamalo, byli webové stránky České asociace pojišťoven, neboť 

se z nich o pojistných podvodech nedalo příliš zjistit. Obsahují pouze základní vysvětlení, co 

to pojistný podvod je. Autorka práce by očekávala, alespoň jeden prvek preventivního 

opatření a to broţury, která by mohla obsahovat, mimo jiné, i jakousi statistiku jako je: počet 

odhalených pojistných podvodů, škodu, která by mohla vzniknout v případě neodhalení a 

počet odsouzených za daný trestný čin. Nevýhodou takové broţury by mohla být častější 

potřeba aktualizace dat.  

V případě detekce takového podvodu by autorka zavedla, podle praxe v Pensylvánii, 

zvláštní speciální telefonní linku, kde by mohli lidé nahlašovat svá podezření, ţe se v jejich 

okolí někdo dopustil pojistného podvodu, nebo se alespoň dopustit chystá. Dalším způsobem 

jak odhalit takové jednání by mohla být návštěva posiloven, fitness, kondičního boxování 

apod. To z toho důvodů, ţe v takových zařízeních se kromě „normálních“ lidí zdrţují i lidé, 

kteří můţou mít nejen s tyto podvody co dočinění. Vypátrat však takový kolektiv nebo přímo 

do něj proniknout je poměrně sloţitá věc. Proto by bylo vhodné zařízení navštěvovat častěji a 

mít se na pozoru. Kromě zvýšené moţnosti odhalení takové skupiny si daný pracovník zvýší i 

svou kondici, bude se cítit lépe a tak se můţe i snadněji na svou práci více soustředit. 
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případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 29.4.2011 

 

 

                   Bc. Romana Kříţová 

                                                 jméno a příjmení studenta  
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Příloha 1 

 

Historie pojišťovnictví 

 

Samozřejmostí je, ţe bez vzniku pojišťovnictví a jejich činností, např. v činnosti pojištění, 

by nemohly vzniknout ani pojistné podvody, natoţ pak zákony, tyto podvody upravující, ani 

různé metody prevence a nejrůznějších opatření, které slouţí k jejich oslabení a eliminaci 

rizik s nimi spojená a v konečném důsledku ani tato, či jiné diplomové a podobné práce, a 

další nejrůznější publikace. 

Pojištění a pojišťovnictví jsou dvě skupiny, které neodmyslitelně patří k dnešní moderní 

době a v současnosti hrají stále větší roli. Důleţitým faktem je zde nahodilost a její důsledky. 

Postupem času, kdy dochází např. k rozvoji vědeckého poznání, lze některé důsledky zmírnit 

popř. odstranit. Na druhou stranu můţe docházet ke vzniku nových jevů vyvolávající nové 

negativní důsledky. Nejvýznamnějším nástrojem pro řešení negativních dopadů určité 

nahodilosti je bezpochybně pojištění. Hlavně z tohoto důvodu roste význam pojištění a 

pojišťovnictví. [2] 

Oblasti, v nichţ Ducháčková spatřuje význam pojišťovnictví, jsou následující: 

 stabilita ekonomické úrovně ekonomických subjektů (jednotlivci i podnikatelé apod.) 

 ovlivňuje fungování trţní ekonomiky. Kryje ztráty v případě vzniku nahodilé události 

 makroekonomický význam komerčního pojištění [2] 

Jiţ v dávné době se lidé snaţili nalézt řešení důsledků způsobené nahodilosti. Zmínky o 

vyuţívání některých prvků kategorie (např. pojištění je spojeno s kategorií finanční) se datuje 

do období 2 500 let pře naším letopočtem. Ostatně jako vše v ţivotě, i oblast pojišťovnictví 

procházela vývojem, aţ do podoby v jaké je dnes známá. [2] 

 

Novodobá historie v dané oblasti 

 

Novodobou historii lze datovat od října roku 1993 a to proto, ţe v tomto období se 

valná hromada CEA rozhodla vyhlásit zahájení boje s pojistnými podvody v celosvětovém 

měřítku. Tak se tento boj stává frekventovaným tématem. [14] 

V rámci opatření na národní úrovni tedy v rámci českého trhu, lze jak vývoj, tak řešení 

problému rozdělit do několika etap, přesněji 5ti, a to od roku 1995 aţ po rok 2002. Tato 



81 

 

opatření, která přijala i jednotlivé pojišťovny je spjatá s činností pracovní skupiny ČAP pro 

prevenci podvodu. [14] 

 

I. Etapa 

Začátek etapy lze datovat na 13. 4. 1995, kdy byla zřízená dočasná pracovní skupina 

v rámci legislativní sekce ČAP. Skupina vznikla nejen na výzvu CEA, ale i hlasů v českém 

pojišťovnictví. Je důleţité, aby prevence pojistného podvodu nebyla záleţitostí jen jedné 

pojišťovny, ale celé skupiny pojišťoven. Tato první etapa je zaměřena na získávání odborných 

materiálů. V červnu 1996 se uskutečnilo kolokvium, zaměřená na PP. Orgánům ČAP se 

podařilo získat základní znalosti a vědomosti o této problematice ze zemí jako např. Belgie, 

Francie, Itálie, Španělsko, Polsko atd. Úspěchem bylo i navázání kontaktů se zahraničními 

subjekty, např. The Crime/Fraud Prevention Bureau. [14] 

 

II. Etapa 

Únor 1997 značí začátek II. etapy. V tomto období vznikla na základě vrcholových orgánů 

ČAP stálá pracovní skupina pro prevenci podvodu (SPS). Úkolem bylo shromaţďování 

podkladů, které slouţily k vypracování návrhu znění skutkové podstaty TČ PP, dále jeho 

formulace a zpracování argumentace, která byla součástí důvodové zprávy. Podkladem pro 

tuto činnost byly zkušenosti nejen zahraniční, ale zkušenosti domácí. Důleţitým prvkem byla 

příprava a následná realizace pracovního semináře k PP. Semináře se zúčastnili i zástupci 

Britské asociace pojišťoven a policie ČR. Semináře se konal 5. 6. 1997. Začaly první pokusy 

o vytvoření informačního systému ČAP, jehoţ technická příprava byla úspěšná, avšak 

prakticky se jeho činnost zrealizovat nepodařilo. [14] 

 

III. Etap 

Vývoj III. etapy lze počítat od 1. 1. 1998, kdy nabyl účinnosti zákon č.253/1997 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Dosavadní teoretická úroveň přechází v praktickou. Hlavním úspěchem bylo zpracování 

vydání „Příručky pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů“, kterou vydala 

ČAP. Pojišťovny taktéţ začaly vnímat nutnost boje s pojistným podvodem. Vybudovaly se 

tak speciální útvary zaměřené na tento druh trestného činu, ustanovily se granty pro prevenci 

a represi pojistných podvodů u všech členských pojišťoven. SPS s dalšími orgány ČAPu se 

podílí na přípravě návrhu nového zákona o pojišťovnictví a tím je zák. č. 363/1999 Sb. 
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V návrhu se řeší otázka mlčenlivosti, zvláště z hlediska jejího prolomení a právní jistoty ve 

vztahu k orgánům činným v trestním řízení. V návrhu byla rovněţ zmínka o ustanovení o 

moţnosti vzájemné informovanosti. Tzn., ţe se nyní osobní údaje pojistníka i pojištěného, 

pokud u těchto osob došlo k podvodnému jednání, mohly být mezi jednotlivými institucemi 

předávány. Ministerstvo financí se však nepodařilo přesvědčit o potřebě prolomení 

mlčenlivosti ve větším rozsahu. [14] 

 

IV. Etapa 

Začátek předposlední etapy se dá přiřadit k 1. 4. 2000. V tento den vstoupil v účinnost zák. 

č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Je zahájena snaha o výměnu informací. Začínají se však 

objevovat komplikace. Problém nastává s novým zákonem o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. (účinnost od 1. 6. 2000). Toto ustanovení, které 

upravuje prolomení mlčenlivosti je pro potřeby pojišťovací praxe zcela nevyhovující. 

S ustanovením § 39 odst. 8 se prolomuje mlčenlivost jen v případě, kdy u pojistníků a 

pojištěných došlo k zániku jimi sjednaných pojistných smluv, a to z důvodu nezaplacení, nebo 

k podvodnému jednání, které se týká pojištění, a to i prostřednictvím právnické osoby, která 

není pojišťovnou ani zajišťovnou. Problém byl ve sousloví „podvodné jednání“. Praxe jej 

chápala jako pravomocné rozhodnutí orgánů činných v trestním, občanskoprávním, popř. 

jiném řízení. Dalším problémem se ukázalo být to, ţe nebral v úvahu stávající praxi.  

Např.: “pojištění majetku leasingových společností, kdy konstrukce pojistných smluv v značné 

části pojištění motorových vozidel je založena na tom, že pojistníkem i pojištěným je 

leasingová společnost a nájemce, který se dopustil pojistného podvodu, není na základě těchto 

smluv v právním vztahu s pojišťovnou. Zpravidla vystupuje jenom v pozici zmocněnce 

leasingové společnosti“, [14, str. 136]. Jelikoţ tyto osoby nebyly v právním vztahu 

s pojišťovnou, údaje o nich nebylo moţno vyměnit. [14] 

SPS se snaţilo vyřešit 2 legislativní problémy. Prvním problémem bylo připomínkové 

řízení k vládnímu návrhu zákona o pojistné smlouvě. Připomínky se týkali některých 

ustanovení, které by, kdyby zůstalo v původním stavu, zhoršilo občanskoprávní podmínky pro 

prevenci, ale i odhalování PP. Druhým problémem bylo vypracování návrhu novely zákona o 

pojišťovnictví, ve vztahu k výměně informací mezi pojišťovacími institucemi. Jednalo se o 

úpravu mlčenlivosti s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Jejich podnět byl 

akceptován a prosazen. [14] 
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V tomto období se také hromadili názory na potřebu informačního systému pojišťoven. 

Prezidium ČAPu, tak svým orgánům uloţilo úkol zpracovat návrhu projektu, jehoţ součástí 

byli právní, technické a další aspekty. [14] 

 

V. Etapa 

Poslední etapa, kterou Lehuta zmiňuje, se začíná vyvíjet od 1. 5. 2002. V tento dne nabylo 

účinnosti několik zákonů, které jsou pro tuto problematiku důleţité a pomohly tak ke 

zkvalitnění legislativních podmínek pro prevenci a odhalování PP, jedná se např. o zákon č. 

126/2002 Sb., zák. 219/1995 Sb. apod. Vzájemná informovanost jiţ není vázána jen na 

pojistníky a pojištěné, kteří se podvodného jednání dopustili, ale týká se i pojištění FO i PO 

při šetření, které je nutné ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit. Někoho můţe napadnout, ţe, 

kdyţ v té době vzniká registr pojistných událostí, u kterého nelze samozřejmě vyloučit 

názorový střed s Úřadem pro ochranu osobních údajů, by mohl vzniknout i registr dluţníku. 

Ten se v současnosti (březen 2011) jeví jako dobře připraven, ale současná legislativa jej 

neumoţňuje spustit. [14] 
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Příloha 2 

 

Zpracovaný dotazník 

 

Závěrečná část diplomové práce je věnována dotazníku, respektive je zde rozebráno, jak 

dotazováni odpovídali. Cílem dotazníku je odhadnout moţné potenciální riziko vzniku 

pojistných podvodů a to zvláště u osob s vyšší úrovní vzdělání. Dalším úkolem bylo rovněţ 

zjistit, jaký názor dotazovaní na danou problematiku mají. Vyuţita byla metoda sběru dat. 

Dotazník obsahuje pouze uzavřené typy otázek, kde si respondent můţe vybrat pouze jednu 

ze dvou aţ  pěti nabízených variant. Z důvodu zvýšení věrohodnosti odpovědí, byla zvolena 

anonymní forma dotazníku. Průzkumu probíhal od 12. 3. do 1. 4. 2011 a zúčastnilo se ho 

celkem 161 respondentů. Nejčastěji to byli studenti vysokých škol (téměř 97 %), kteří byli 

zařazeni do věkové kategorie 18 – 35 let. Lze si to vysvětlit, tím, ţe dotazník byl rozeslán 

studijním skupinám navazujících magisterských oborů na VŠB-TU Ostrava. Dotazník byl 

rovněţ umístěn na internet, kde jej lze najít pod adresou: http://goo.gl/QNRMt. Odkaz byl 

rozeslán po sociální síti Facebook a také na nejrůznější internetové diskuse, který se týkali 

oblasti pojistných podvodů. Vybrané otázky jsou rozděleny dle pohlaví respondentů. Je to 

z toho důvodu, ţe odjakţiva se svádí mezi muţi a ţenami „boj“, a tak je zajímavé podívat se, 

jak problematiku pojistných podvodů vnímají. Zda se jejich názory různí i v této oblasti.  

Dotazník se skládá z 12 otázek, z nichţ první 3 jsou informativní a slouţí pro rozdělení 

účastníků. Jak se ukázalo, hlavním rozdělovacím kritériem je otázka č. 1, která se týká 

pohlaví, to proto, ţe v následujících dvou otázkách nebyl téměř ţádný rozdíl mezi 

dotazovanými. Z celkového počtu 161, odpovědělo nejvíce ţen, a to kolem 73 %, viz graf  

0.1, 
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Graf 0.1 Pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2 se týká věku dotazovaných. Zde převaţuje kategorie mezi 18 a 35 lety. 

Takto odpovědělo téměř 99 % všech účastníků. Je to dáno především tím, jaká forma podání 

dotazníku byla podána (e-maily VŠ studentů apod) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.2 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Následující otázka, a to otázka č. 3, se ptá, na nejvyšší dokončené vzdělání. I v tomto 

případě, z pochopitelných důvodů, převáţí vzdělání vysokoškolské, a to v 97 % případů. Dále 

je zde zastoupeno vzdělání středních odborných učilišť a gymnázií se  

3 % a následuje střední odborné učiliště s 0,62 %. Autorka takovýto výsledek předpokládala, 

vzhledem k tomu, kde byl dotazník posílán, coţ byl i záměr, zároveň však předpokládala, ţe 

cestu k tomuto dotazníků si najde více respondentů s jiným neţ vysokoškolským vzděláním. 

Výsledky viz graf 0.2. To, ţe průzkumu se zúčastnila naprostá většina vysokoškolských 

studentů, můţe být zajímavé z hlediska tzv. vnitřních pachatelů (kapitola 2.3.4) Lze očekávat, 

ţe někteří tito studenti v budoucnu nastoupí do pojišťoven a nejen do nich a po určitém čase 

se vypracují na lukrativnější pozici, poznají určité procesy v institutu, podniku. To, jak se dále 

odvíjejí jejich odpovědi v rámci tohoto tématu, by mohlo poloţit určitý náznak, jak se vnitřní 

podvody budou časem vyvíjet. Zda je riziko růstu nebo poklesu, či určité stability. Ovšem 

v rámci lepších a přesnějších výsledků by nebylo špatné udělat celorepublikový průzkum, do 

nějţ by se zapojili studenti nejen vysokých, ale i středních škol zvláště ekonomického 

zaměření. Popř. provést i anonymní průzkum mezi pracovníky, odpovídající profilu pachatele 

vnitřních podvodných jednání, ale i jejich kolegů a pracovníků. Otázkou však zůstává, jak by 

byl takový průzkum vytvořen a jak moc by byl objektivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.3 Kdyby šance na odhalení pojistného podvodu byla 50:50, dopustil/a byste se ho 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Následující ot. 5 aţ 10, jsou rozděleny podle kritéria „pohlaví“. Ot. č. 5 zjišťuje, zda by se 

respondenti dopustili pojistného podvodu, kdyby šance na odhalení, respektive na neodhalení 
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byla 50:50. V tomto případě jsou odváţnější muţi. Mezi odpověďmi, které se přikláněly 

k moţnostem obsahující odpověď „ano“, odpovědělo 11 % respondentů, přičemţ vyloţeně 

„ano“ odpovědělo 4,55 %. Nejvíce převaţující odpovědí, u obou pohlaví, byli odpovědi „ne, 

spíše ne“, kde se absolutním vítězem stalo jasné „ne“. Takto odpovědělo 56 % muţů a 60 % 

ţen. 4,5 % muţů a 8,5 % ţen, nedokázalo na tuto otázku odpovědět. Viz graf 0.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.4 Jaká by musela být pravděpodobnost toho, že Vás nikdo neodhalí 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ti, kteří na předchozí otázku odpověděli „ne, spíše ne“, měli za úkol odpovědět na ot. č. 6, 

která se ptala, jaká by musela být pravděpodobnost, aby je při pojistném podvodu nikdo 

neodhalil. Výsledky graf 0.4. Naprostá většina odpověděla, ţe více neţ 90%. Pokud se za 

takovou jistotu povaţuje šance na neodhalení od více neţ 80 %, pak takto odpovědělo 89 % 

muţů a 95 % ţen. Jen 2,7 % muţů by do pojistného podvodu šlo, i kdyţ jejich šance na 

neodhalení je niţší neţ 50 %. Z výsledků tak vyplývá fakt, ţe většina lidí je k riziku averzní. 

V rámci preventivního opatření, by se tak moc nemělo zdůrazňovat, ţe šance na odhalení 

nebývá příliš vysoká a ţe faktem je, ţe zde hraje roli i náhoda. (I kdyţ dnes jiţ např. v rámci 

havarijního pojištění existují systémy, které mohou podezřelé událostí detekovat.) Spíše by se 

mělo více mluvit o systémech a metodách, které se v rámci boje proti PP pouţívají.  
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Graf 0.5 Ohlásil/a byste pojistný podvod, kdybyste věděl/a, že osoba, která jej spáchala, tak učinila z 

vážných finančních důvodů. (Jedná se o osobu, kterou máte v oblibě) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.6 Ohlásil/a byste pojistný podvod, kdybyste věděl/a, že osoba, která jej spáchala, tak učinila z 

vážných finančních důvodů. (Jedná se o osobu, kterou nemáte v oblibě) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Úkolem následujících dvou otázek bylo zjistit, jak jsou lidé „poctiví“, co se týká udávání 

těch, kteří PP spáchali. První z těchto dvou otázek je namířena na lidi, které mají respondenti 

v oblibě. Druhá se týká toho, jak by se zachovali v případě neoblíbené osoby. Z výsledku 
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vyplynulo, ţe méně „udavační“ jsou muţi, a to v obou případech. Ke kladné odpovědi, a to 

k odpovědi „spíše ano“, kde panuje ještě určitá nerozhodnosti a týká se oblíbené osoby, se 

přiklonilo 2,27 %. Na moţnost „spíše ne“ odpovědělo 31 %, a jednoznačné „ne“ vyjádřilo 47 

% dotazovaných muţů. Pouhých 1,8 % netušilo. Ţeny jsou v tomto ohledu sdílnější. Člověka, 

kterého mají v oblibě, by jednoznačně udalo 1,7 % ţen, spíše by udalo  

6,8 %, spíše ne 39 %. V ţádném případě by oblíbenou osobu neudalo 29 % ţen (graf 0.5). 

Pokud se jedná o neoblíbenou osobu, o tom, ţe by ji dotazovaní muţi udali, nikdo 

jednoznačně neodpověděl. O této moţnosti uvaţuje (odpověď „spíše ano“) 22,72 %. 

K odpovědím „spíše ne“ a „ne“ se přiklání 65,9 % muţů. Ţeny v tomto ohledu dopadly trochu 

jinak. O tom, ţe by neváhaly udat neoblíbenou osobu, nepochybuje 9,4 % ţen. O trochu větší 

procento, přesněji 11,96 %, by tuto osobu rozhodně neudalo, graf 0.6. Závěrem těchto dvou 

otázek lze říci, ţe muţi v obou těchto případech toho člověka ať je jeho oblíbencem či nikoli 

s větší pravděpodobností neudají, kdyţto ţeny ano. V přídně neoblíbené osoby, tato čísla 

klesají (u muţů je to 65,9 % a u ţen 51,28 %). Pokud se tedy někdo takového jednání dopustí, 

je pro něj lepší se svěřit muţi. Na základě tohoto poznatku, lze vyvodit závěr, ţe při výsleších 

svědků, účastníku (např. nehody, která můţe být fingovaná, tudíţ se můţe jednat o PP) by měl 

být vytvářen větší nátlak na muţe neţ ţeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.7 Myslíte si, že v rámci České republiky je prevence v boji proti pojistným podvodům 

dostačující 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 10 se týkala toho, zda si respondenti myslí, ţe je prevence v boji proti pojistným 

podvodům dostačující. Více jak polovina všech dotázaných, přesněji 58,39 % (graf 0.7) má 

názor, ţe nikoli. Přitom 12 % z nich se jiţ s nějakým opatřením setkal. Následuje odpověď 

„nevím“ s 37,27 %. Pouhých 4,35 % si myslí, ţe prevence je dostačující. Je zajímavé, ţe ze 

zmíněných 4,35 %, odpovědělo téměř 85 %, ţe se s ţádným preventivním opatřením 

nesetkali. Nabízí se tedy otázka, z čeho tu dostatečnost usuzují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.8 Setkal/a jste se s nějakým preventivním opatřením (brožury, billboardy, TV spoty apod), 

které jsou zaměřeny proti pojistným podvodům 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak jiţ bylo naznačeno, další otázka se týkala, setkání respondentů s nějakým 

preventivním opatřením např. různé broţury, spoty v rádiu, billboardy apod. Situace je 

taková, ţe přes 86 % se nikdy s ţádným náznakem prevence nesetkali, nebo alespoň si to 

neuvědomují. Zbytek procent je rozdělen mezi zbývající moţné odpovědi, z nichţ má nejvíce 

(6,83 %) odpověď č. 3 „ano, v ČR i zahraničí“. Pouze necelých 5 % uvádí, ţe se s opatřením 

setkalo pouze na území ČR. Obeznámení s prevencí jsou více muţi (15,9 %) neţ ţeny  

(12,82 %). Výsledky zobrazují graf 0.8, který se týká celkového výsledků a graf 0.9, který 

porovnává povědomí o prevenci mezi pohlavím. 

Z výsledku tedy dále vyplývá, ţe cca 14 % respondentů se s preventivním opatřením 

nějakého druhu setkali. Při hlubší analýze z dotazníku plyne, ţe 18 % z nich o spáchání PP 

uvaţuje nebo alespoň uvaţovala (konkrétní čísla: z 22 respondentů, se s opatřením setkalo a 4 
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z nich uvaţuje popř. uvaţovalo o spáchání PP). Autorka práce z tohoto výsledku usuzuje dva 

závěry:  

a) Preventivní opatření, s nimiţ se respondenti setkali, pro ně neznamenají ţádné 

varování. Z toho vyplývá, ţe opatření je slabé a nemá „zastrašující“ účinky. 

V rozsáhlejším průzkumu by tak mohlo být zjišťováno, s jakými konkrétními 

opatřeními se setkali. Dále vyhotovit několik preventivních kampaní, ty určitému 

testovanému vzorku předloţit a z výsledku vyhodnotit, která těch navrţených má 

největší účinek. Mohlo by např. jednat o broţuru se stejným textem, ale jinak 

barevně upravenou s jinými obrázky apod. zkrátka tak, aby co nejvíce toho 

testovaného oslovili a aby si to po nějakou dobu udrţel v paměti.  

 

b) Anebo to jsou typy lidí, které by neodradila ţádná sebelepší preventivní kampaň a 

pokud by jim daný podvod přinesl vysoký uţitek, dopustili by se ho za kaţdou 

cenu. Čili se můţe jednat o lidi bez zábrany. Tzn. ţe v jejím případě, nemá ţádná 

kampaň cenu. 

Podle autorky práce však zůstává největší prioritou oslovit určitou kampaní zmíněných  

86 % respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 0.9  Setkal/a jste se s nějakým preventivním opatřením (brožury, billboardy, TV spoty apod), 

které jsou zaměřeny proti pojistným podvodům 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 0.10 Je hlavní příčinou růstu pojistného podvodu celosvětová hospodářská krize 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V poslední době je hodně skloňováno sousloví „hospodářská krize“, proto ani tuto 

následující otázku nelze vynechat. V ní je zkoumáno, jestli si dotazovaní myslí, ţe je 

hospodářská krize hlavní příčinou růstu počtu pojistných podvodů. Bylo moţno odpovědět 

jedním ze tří způsobů, a to „ano“, „ne“, „nevím“. Ţádná z těchto odpovědí výrazně 

nepřevyšovala ostatní. A tak si mohly celých 100 % rozdělit téměř shodnými díly. Mírnou 

převahu měla odpověď „ano“ a to necelých 35 %, následovala odpověď „ne“ s bezmála 34 % 

(viz graf 0.10). Pravdou je, ţe celosvětová krize svým způsobem zapříčinila růst počtu 

pojistných podvodů, ovšem není jedinou hlavní současnou příčinou růstu. V dalším 

průzkumu, by nebylo špatné zjistit, co za hlavní příčinu růstu PP, povaţují ti, jeţ odpověděli 

„ne“. Tak by se dalo zjistit, zda dotazovaní (především ekonomických škol) mají určitý 

přehled o současné situaci. 
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Graf 0.11 Souhlasíte s odhalováním pojistných podvod 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poslední otázka č. 12 zjišťuje, zda panuje všeobecný názor na to, ţe by se pojistné 

podvody měly odhalovat. Většina respondentů (91,30 %) je pro odhalování PP, proti se 

vyslovilo 1,86 % a 6,83 % neví (graf 0.11). Můţe se zdát, ţe kdyţ většina souhlasí, ţe bude i 

konat, např. sami pojistný podvod, nebo alespoň podezření na něj ohlásí. Tato myšlenka se 

však nemusí zdát správná. Při bliţší analýze odpovědí se lze dozvědět, ţe celých 70 % 

souhlasících lidí, by nenahlásilo osobu, která se podvodného jednání dopustila, a kterou mají 

v oblibě. U neoblíbených podvádějících osob, klesl počet na 54 %. Z ţen, které jsou pro 

odhalování PP, by ze 62 %  neudalo člověka, kterého má v oblibě, v případě můţu tj. aţ 78 %. 

O trochu hůře jsou na tom neoblíbené osoby, ale i přesto by 50 % ţen tuto osobu neudalo, 

z muţů je to 64 %. Autorku diplomové práce tak nepřekvapila čísla u oblíbených osob, ale 

spíše u těch neoblíbených. Vysvětlením můţe být to, ţe se účastníci nechtějí v takovýchto 

případech osobně angaţovat, protoţe nechtějí být za tzv. „práskače“, a také by je to stálo 

nějaký čas, např. kdyby se museli dostavit k výslechu apod. Moţným řešením by mohla být 

jistá finanční odměna, proto toho, kdo podezření nebo samotný podvod nahlásí. Byla by však 

vyplacena pouze v případě, ţe by se pojistný podvod skutečně prokázal. V opačném případě, 

by daná osoba nedostala nic. 

Z výsledků lze prakticky stanovit 2 dílčí závěry. Prvním je fakt, ţe pojišťovny nebo jiné 

organizace se tolik nemusejí obávat, ţe by byly podvedeny osobou s vysokoškolským 

vzděláním, neboť mezi touto skupinou panuje spíše averze k tomuto riziku. Ovšem pokud se 
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podvodu dopustí jim oblíbený člověk, moc sdílní nebudou. Druhým je fakt, ţe na preventivní 

opatření, v rámci široké veřejnosti, není kladen příliš veliký důraz.
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Příloha 3 

 

Vizualizace dopravní nehody za využití Virtual Crash Systém [59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 



98 

 

Příloha 4 

 

Originální brožura IFPA v rámci preventivního opatření proti pojistným podvodům 

[46] 
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