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Příloha 1 

Odvětví a skupiny pojištění podle zákona o pojišťovnictví      

 

Část A 

Odvětví životních pojištění 

I. Pojištění 

a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější 

smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, 

b) důchodu, 

c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. 

II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 

III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investičním 

fondem. 

IV. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění1). 

V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování 

akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých 

přispěvatelích. 

VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti 

jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou 

dobou trvání a ve stanovené výši. 

VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícího 

zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. 

VIII. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/83/ES upravující životní pojištění1). 

IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti 

sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. 

 

Část B 

Odvětví neživotních pojištění 

1. Úrazové pojištění 

a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady škody, 

c) s kombinovaným plněním, 
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d) cestujících. 

2. Pojištění nemoci 

a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady škody, 

c) s kombinovaným plněním, 

d) soukromé zdravotní pojištění. 

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech 

a) motorových, 

b) nemotorových. 

4. Pojištění škod na drážních vozidlech. 

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích. 

6. Pojištění škod na plavidlech 

a) říčních a průplavových, 

b) jezerních, 

c) námořních. 

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý 

dopravní prostředek. 

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených 

a) požárem, 

b) výbuchem, 

c) vichřicí, 

d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava), 

e) jadernou energií, 

f) sesuvem nebo poklesem půdy. 

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých 

krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo 

škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod                          

na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající 

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, 

b) z činnosti dopravce, 

c) z provozu drážního vozidla. 

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního 

prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. 
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12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, 

průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. 

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 

a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, 

b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením, 

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 

d) ostatní. 

14. Pojištění úvěru 

a) obecná platební neschopnost, 

b) vývozní úvěr, 

c) splátkový úvěr, 

d) hypoteční úvěr, 

e) zemědělský úvěr. 

15. Pojištění záruky (kauce) 

a) přímé záruky, 

b) nepřímé záruky. 

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících 

a) z výkonu povolání, 

b) z nedostatečného příjmu, 

c) ze špatných povětrnostních podmínek, 

d) ze ztráty zisku, 

e) ze stálých nákladů, 

f) z nepředvídaných obchodních výdajů, 

g) ze ztráty tržní hodnoty, 

h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, 

i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, 

j) z ostatních finančních ztrát. 

17. Pojištění právní ochrany. 

18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého 

bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. 

 

Část C 

Skupiny neživotních pojištění 

a) „Pojištění úrazu a nemoci“ pro odvětví uvedená v části B bodech 1 a 2, 
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b) „Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 3, 7 

a 10, 

c) „Námořní a dopravní pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 4, 6, 

7 a 12, 

d) „Letecké pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 5, 7 a 11, 

e) „Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám“ pro odvětví uvedená v části B bodech 

8 a 9, 

f) „Pojištění odpovědnosti za škody“ pro odvětví uvedená v části B bodech 10, 11, 12 a 13, 

g) „Pojištění úvěru a záruky“ pro odvětví uvedená v části B bodech 14 a 15, 

h) „Souhrnné neživotní pojištění“ pro všechna odvětví uvedená v části B bodech 1 až 18. 

  

Zdroj: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 
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Příloha 2 

Statistiky pojistných podvodů pojišťoven ČAP 

            

Tab. 1 Počet šetřených případů pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění 

 

Zdroj: interní materiály České pojišťovny, vlastní úprava, vlastní výpočty 

 

Graf 1 Šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění 

 
Zdroj: vlastní zpracování podle Tab. 1 

 

Tab. 2 Prokázané hodnoty pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění              

(v tis. Kč) 

 

Zdroj: interní materiály České pojišťovny, vlastní úprava, vlastní výpočty 

Rok
Pojištění 

vozidel

Meziroč. 

rozdíl

Pojištění 

přepravy

Meziroč. 

rozdíl

Pojištění 

majetku a 

odpovědnosti

Meziroč. 

rozdíl

Pojištění 

osob

Meziroč. 

rozdíl

Celkem 

případů

Meziroč. 

rozdíl

2006 4 150 - 14 - 559 - 253 - 4 976 -

2007 3 359 -19,06% 15 7,14% 654 16,99% 520 105,53% 4 548 -8,60%

2008 3 510 4,50% 11 -26,67% 595 -9,02% 690 32,69% 4 806 5,67%

2009 3 110 -11,40% 28 154,55% 817 37,31% 523 -24,21% 4 478 -6,82%

2010 3 211 3,25% 21 -25,00% 967 18,36% 943 80,31% 5 142 14,83%

2011 4 728 47,24% 17 -19,05% 891 -7,86% 1 046 10,92% 6 682 29,93%

Šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech 

pojištění v letech 2006 - 2011
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Rok
Pojištění 

vozidel

Meziroč. 

rozdíl

Pojištění 

přepravy

Meziroč. 

rozdíl

Pojištění 

majetku a 

odpovědnosti

Meziroč. 

rozdíl

Pojištění 

osob

Meziroč. 

rozdíl

Celkem 

hodnot

Meziroč. 

rozdíl

2006 262 315 - 29 815 - 193 944 - 29 918 - 515 992 -

2007 269 593 2,77% 4 955 -83,38% 216 617 11,69% 32 803 9,64% 523 968 1,55%

2008 347 484 28,89% 1 875 -62,16% 168 375 -22,27% 32 919 0,35% 550 653 5,09%

2009 360 072 3,62% 3 803 102,83% 237 868 41,27% 30 672 -6,83% 632 415 14,85%

2010 302 904 -15,88% 6 353 67,05% 268 517 12,88% 47 213 53,93% 624 987 -1,17%

2011 329 730 8,86% 1 317 -79,27% 425 569 58,49% 82 461 74,66% 839 077 34,26%
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Graf 2 Prokázané hodnoty pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Tab. 2 

 

Specializované útvary pojišťoven ČAP prošetřují stále více podezřelých pojistných událostí, 

nejvíce z pojištění vozidel a jejich počet v posledních letech stále roste, viz Tab. 1. V roce 

2011 činil tento počet přibližně 4 700 případů, nejvíce od roku 2006. U pojištění vozidel jsou 

prokazovány zároveň i nejvyšší hodnoty podvodů, viz Tab. 2. V roce 2011 dosahovaly téměř                         

330 milionů korun. 

 

Pojišťovny ČAP zaznamenaly úspěch také při odhalování podvodů v pojištění majetku a 

odpovědnosti. Počet šetřených případů se v posledních letech pohybuje kolem 900 případů, 

viz Tab. 1. Výrazný nárůst je viditelný i v prokázaných hodnotách, jejichž celkový součet 

dosáhl v roce 2011 425 milionů korun, oproti roku 2010 došlo k nárůstu o 58 %, viz Tab. 2. 

V roce 2011 tedy došlo k mírnému poklesu počtu šetřených případů a růstu prokázaných 

hodnot podvodů. Důvodem jsou promyšlenější podvodná jednání pachatelů.  

 

V roce 2010 a 2011 došlo ke značnému nárůstu podvodných jednání v pojištění osob                 

oproti předchozím rokům, viz Tab. 1. Oproti roku 2009 došlo v roce 2010 k nárůstu počtu 

šetřených případů o celých 80 %, v číslech o 420 případů. V roce 2011 poté tento počet 

vzrostl o dalších 100 případů. S růstem šetřených případů rostou i prokázané hodnoty 

pojistných podvodů, viz Tab. 2. V roce 2006 byly prokázány podvody ve výši téměř 30 

milionů korun a v loňském roce prokázaná hodnota činila 82 milionů korun. Tento typ 
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podvodů se velmi těžce odhaluje, a proto jich také přibývá. Pachatelé se snaží hledat stále 

nové způsoby, jak pojišťovny podvést a získat neoprávněně pojistné plnění. 

 

Detektivové pojišťoven prošetřili v roce 2011 6 682 případů, z nichž byly prokázány pojistné 

podvody v částce 839 077 tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo k nárůstu šetřených případů 

podezřelých na pojistný podvod i k růstu prokázané hodnoty. 

 

Tab. 3 Podíly šetřených případů pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění 

 

Zdroj: vlastní výpočty podle Tab. 1 

 

Podle Tab. 3 je pácháno nejvíce podvodů z pojištění vozidel, jejichž podíl od roku 2006 

klesal, ale v roce 2011 opět dosáhly podílu 70 % z počtu šetřených případů. Postupně dochází 

k vyrovnání podílů šetřených případů v pojištění osob a pojištění majetku a odpovědnosti. 

 

Tab. 4 Nejvíce napadané obory pojištění 

 

Zdroj: vlastní výpočty podle Tab. 2 

 

Nejvíce napadaným oborem pojištění je dlouhodobě podle Tab. 4 pojištění vozidel a pojištění 

majetku a odpovědnosti, i když se jejich podíly mění. V roce 2011 byly prokázány nejvyšší 

hodnoty u podvodů z pojištění majetku a odpovědnosti. 

Obor pojištění 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pojištění vozidel 83,40% 73,86% 73,03% 69,45% 62,45% 70,76%

Pojištění přepravy 0,28% 0,33% 0,58% 0,63% 0,41% 0,25%

Pojištění majetku 

a odpovědnosti
11,23% 14,38% 17,00% 18,24% 18,81% 13,34%

Pojištění osob 5,08% 11,43% 10,88% 11,68% 18,34% 15,65%

Obor pojištění 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pojištění vozidel 50,84% 51,45% 63,10% 56,94% 48,47% 39,29%

Pojištění přepravy 5,78% 0,95% 0,34% 0,60% 1,02% 0,16%

Pojištění majetku 

a odpovědnosti
37,59% 41,34% 30,58% 37,61% 42,96% 50,72%

Pojištění osob 5,80% 6,26% 5,98% 4,85% 7,55% 9,83%
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Příloha 3 

Grafické znázornění vývoje pojistných podvodů v České pojišťovně         

 

Graf 1 Šetřené případy podezřelé na pojistný podvod 

 

Zdroj: interní statistiky České pojišťovny 

 

Graf 2 Prokázané hodnoty pojistných podvodů 

 

Zdroj: interní statistiky České pojišťovny 



2 
 

Graf 3 Počet prokázaných pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění 

 

Zdroj: interní statistiky České pojišťovny 

 

Graf 4 Prokázané hodnoty pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění 

 

Zdroj: interní statistiky České pojišťovny 
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Graf 5 Počet prokázaných pojistných podvodů v jednotlivých regionech 

 

Zdroj: interní statistiky České pojišťovny 

 

Graf 6 Prokázané hodnoty pojistných podvodů v jednotlivých regionech 

 

Zdroj: interní statistiky České pojišťovny 
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Příloha 4 

Přehled nástrojů České pojišťovny v boji proti pojistným podvodům        

 

1. Znalci 

Česká pojišťovna spolupracuje se znalci z různých odvětví, kteří jsou zapsáni v seznamech 

znalců, vedených u krajských soudu a dále zaměstnává své interní experty. 

  

2. Vyšetřovatele (detektivové) 

ČP disponuje silným týmem vyšetřovatelů všech možných typu podvodu, k nimž může              

při činnosti pojišťovny dojít (jedná se vesměs o bývalé policisty především z finanční 

policie a protikorupční policie). 

  

3. ČP má několik specializovaných týmů pro odhalování a vyšetřování pojistných 

podvodů 

 Speciální tým na odhalování podvodů na pojištění motorových vozidel  

 Speciální tým na odhalování podvodů na úrazovém pojištění  

 Speciální tým pro odhalování podvodů na platbách  

 

Nad těmito tymy stoji tým vyšetřovatelů, a to spolu s týmem datových analytiků. 

  

4. Pojišťovny spolu při prevenci, odhalování a vyšetřování pojistných podvodů 

spolupracují podle § 129 odst. 6 Zákon č. 277/2009 o pojišťovnictví = zákonné oprávnění 

vyměňovat si a sdílet informace  

 Nástroj SVIPO zavedený Českou asociací pojišťoven (systematická výměna 

informaci o podezřelých okolnostech) - databáze všech škod spolu se speciálním 

softwarem, jenž je dle nastavených indikátorů schopen detekovat podezřelé pojistné 

události týkající se motorových vozidel a následně je nahlásí příslušným pojišťovnám 

 

5. SW aplikace  

 Virtual Crash – systém, jenž umí vytvořit animaci průběhu dopravní nehody a pomáhá 

tak znalcům při odhalování pojistných podvodů týkajícím se pojištění vozidel – 

využíváno od r. 2009 

 Blacklisty (seznamy rizikových subjektu) – využíváno od r. 2009  
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 Fraud management system (aplikace skóringového typu na automatickou detekci 

podezřelých pojistných událostí) – využíváno od r. 2010  

 Registry (SOLUS, CCB) negativních informaci o klientech a pojišťovacích 

zprostředkovatelích – využíváno od r. 2011 

 Aplikační skóring (skóring na vstupu pojistných smluv do pojištění) – využíváno               

od r. 2012  

 

6. Normy – hierarchizovaná struktura interních norem  

a) Rámcová bezpečnostní politika  

b) Fraud policy  

c) Směrnice na detekci a vyšetřování podezřelých pojistných událostí v jednotlivých 

segmentech pojištění  

d) Politika „know your employee“  

e) Politika „know your customer“  

f) Politika „know your intermediary“ 

 

Zdroj: interní materiály České pojišťovny, vlastní úprava 

 

 

 


