
 

 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA  
  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 

 
           Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, rozhodl po provedeném hlavním líčení dne  

2.října 2012  v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radomíra Koudely a přísedících  

Ing.Bronislava Fuksy a Lenky Hrdinové, DiS.     

t a k t o : 

 
obžalovaný 

 
P.S.,  

 
nar. XXXXX v XXXXX, bez zaměstnání, trvale bytem XXXXX, 
 

u z n á v á    s e   v i n n ý m 
 
ž e 
jako vázaný pojišťovací zprostředkovatel na základě mandátní smlouvy číslo 8890026807 
uzavřené dne 10.3.2009 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, 
jejímž předmětem bylo oprávnění k uzavírání pojistných smluv pro různé pojistné produkty, 
mimo jiné pro investiční životní pojištění, v období od 22.3.2009 do 26.5.2009 ve Zlíně a na 
dalších místech v České republice prostřednictvím internetové inzerce a osobních prezentací 
vyhledával náhodné klienty, se kterými sám či prostřednictvím dalších osob jednajících z jeho 
pokynu uzavřel za účelem vylákání provizí od České podnikatelské pojišťovny, a.s. celkem 
107 pojistných smluv, ve kterých se lživě zavázal jako pojistník hradit za pojištěné klienty 
pojistné, což měl dle ústní dohody činit po dobu dvou let, a dalších 28 let tak měl činit klient 
sám, a to ve výši měsíčního pojistného 3.000,- Kč, avšak pojistné hradil pouze částečně a to 
do doby vyplacení provizí za uzavřené smlouvy, přičemž od samého počátku již při uzavírání 
pojistných smluv jednal s vědomím, že nebude moci sjednané podmínky dodržet a za 
pojištěné pojistné ve sjednané výši a po sjednanou dobu hradit, neboť k tomuto neměl 
dostatečné finanční prostředky, a smlouvy uzavíral s vědomím, že převážná většina klientů 
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sama není schopna sjednané měsíční splátky hradit, o čemž ani neuvažovali, a navíc některé 
smlouvy pojišťovně předložil bez souhlasu a na základě zfalšovaného podpisu pojištěných 
osob, přičemž 

takovým způsobem uzavřel tyto Pojistné smlouvy investičního pojištění Evropská jistota:  

  1) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153747, s pojištěným: K.M.,    
  2) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153755, s pojištěným: K.V.,  
  3) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153763, s pojištěným: H.J.,   
  4) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153771, s pojištěným: Š.Z.,  
  5) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153780, s pojištěným: G.J., 
  6) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153798, s pojištěným: P.P., 
  7) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153801, s pojištěným: T.I., 
  8) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153810, s pojištěným: R.J., 
  9) dne 22.3.2009, smlouvu č: 7300153828, s pojištěným: Š.J., 
10) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153844, s pojištěným: S.E., 
11) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153852, s pojištěným: K.B., 
12) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153860, s pojištěným: K.M., 
13) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153879, s pojištěným: M.J., 
14) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153887, s pojištěným: V.M., 
15) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153895, s pojištěným: H.V., 
16) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153941, s pojištěným: K.N., 
17) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153950, s pojištěným: S.L., 
18) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153968, s pojištěným: P.J., 
19) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153976, s pojištěným: P.J., 
20) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153984, s pojištěným: S.M., 
21) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300153992, s pojištěným: B.M., 
22) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154000, s pojištěným: S.I., 
23) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154018, s pojištěným: M.P., 
24) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154026, s pojištěným: K.D., 
25) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154042, s pojištěným: P.K., 
26) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154050, s pojištěným: K.S., 
27) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154069, s pojištěným: J.J., 
28) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154077, s pojištěným: K.L., 
29) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154085, s pojištěným: P.M., 
30) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154093, s pojištěným: Š.D., 
31) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154107, s pojištěným: U.A., 
32) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154158, s pojištěným: Z.P., 
33) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154166, s pojištěným: B.P., 
34) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154174, s pojištěným: B.R., 
35) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154182, s pojištěným: Z.I., 
36) dne 23.3.2009, smlouvu č: 7300154190, s pojištěným: C.M., 
37) dne 24.3.2009, smlouvu č: 7300154212, s pojištěným: H.E., 
38) dne 25.3.2009, smlouvu č: 7300154220, s pojištěným: S.P., 
39) dne 15.4.2009, smlouvu č: 7300154514, s pojištěným: M.|K., nar. XXXXX 
40) dne 15.4.2009, smlouvu č: 7300154522, s pojištěným: M.K., nar. XXXXX 
41) dne 15.4.2009, smlouvu č: 7300154530, s pojištěným: K.J., 
42) dne 15.4.2009, smlouvu č: 7300154549, s pojištěným: S.M., 
43) dne 15.4.2009, smlouvu č: 7300154557, s pojištěným: N.J., 
44) dne 21.4.2009, smlouvu č: 7300154646, s pojištěným: M.J., 
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45) dne 21.4.2009, smlouvu č: 7300154654, s pojištěným: M.D., 
46) dne 22.4.2009, smlouvu č: 7300154735, s pojištěným: B.F.,  
47) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154743, s pojištěným: Z.I., 
48) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154751, s pojištěným: P.J., 
49) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154760, s pojištěným: O.S., 
50) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154778, s pojištěným: K.M., 
51) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154786, s pojištěným: K.J., 
52) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154794, s pojištěným: H.J., 
53) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154808, s pojištěným: D.A., 
54) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154816, s pojištěným: F.M.,  
55) dne 23.4.2009, smlouvu č: 7300154824, s pojištěným: F.E.,  
56) dne 24.4.2009, smlouvu č: 7300154832, s pojištěným: P.J., 
57) dne 24.4.2009, smlouvu č: 7300154840, s pojištěným: D.J.,  
58) dne 24.4.2009, smlouvu č: 7300154859, s pojištěným: V.P.,  
59) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154875, s pojištěným: G.A.,  
60) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154883, s pojištěným: D.M., 
61) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154891, s pojištěným: F.L.,  
62) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154905, s pojištěným: O.R., 
63) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154913, s pojištěným: Š.A., 
64) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154921, s pojištěným: M.M.,  
65) dne 25.4.2009, smlouvu č: 7300154930, s pojištěným: Š.M., 
66) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300154948, s pojištěným: V.J., 
67) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300154956, s pojištěným: S.F., 
68) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300154964, s pojištěným: Š.Z., 
69) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300154972, s pojištěným: K.J., 
70) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300154980, s pojištěným: B.R., 
71) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300154999, s pojištěným: P.P., 
72) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300155006, s pojištěným: Ž.J., 
73) dne 26.4.2009, smlouvu č: 7300155014, s pojištěným: H.P.  
74) dne 27.4.2009, smlouvu č: 7300155022, s pojištěným: Z.B., 
75) dne 1.5.2009, smlouvu č: 7300155162, s pojištěným: D.J., 
76) dne 1.5.2009, smlouvu č: 7300155170, s pojištěným: H.R., 
77) dne 6.5.2009, smlouvu č: 7300155219, s pojištěným: B.S., 
78) dne 6.5.2009, smlouvu č: 7300155235, s pojištěným: G.P., 
79) dne 6.5.2009, smlouvu č: 7300155243, s pojištěným: Š.K., 
80) dne 6.5.2009, smlouvu č: 7300155251, s pojištěným: H.B.J., 
81) dne 6.5.2009, smlouvu č: 7300155260, s pojištěným: G.P., 
82) dne 7.5.2009, smlouvu č: 7300155294, s pojištěným: M.B., 
83) dne 23.5.2009, smlouvu č: 7300155669, s pojištěným: Ž.J., 
84) dne 24.5.2009, smlouvu č: 7300155693, s pojištěným: Š.H.,  
85) dne 24.5.2009, smlouvu č: 7300155740, s pojištěným: K.E., 
86) dne 24.5.2009, smlouvu č: 7300155758, s pojištěným: J.E., 
87) dne 24.5.2009, smlouvu č: 7300155782, s pojištěným: Š.V., 
88) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155804, s pojištěným: D.T., 
89) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155839, s pojištěným: Š.I., 
90) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155847, s pojištěným: L.S., 
91) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155855, s pojištěným: P.D., 
92) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155880, s pojištěným: D.V., 
93) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155898, s pojištěným: D.M., 
94) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155901, s pojištěným: K.J., 
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95) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155910, s pojištěným: M.T., 
96) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155928, s pojištěným: B.K., 
97) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155936, s pojištěným: H.I., 
98) dne 25.5.2009, smlouvu č: 7300155952, s pojištěným: M.J., 
99) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300155979, s pojištěným: B.D., 
100) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300155987, s pojištěným: R.L., 
101) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300155995, s pojištěným: U.M., 
102) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300156010, s pojištěným: K.M., 
103) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300156029, s pojištěným: M.Z., 
104) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300156037, s pojištěným: Č.L., 
105) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300156045, s pojištěným: V.R., 
106) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300156053, s pojištěným: J.J., 
107) dne 26.5.2009, smlouvu č: 7300156070, s pojištěným: J.M., 
  

a na základě takto uzavřených smluv o životním pojištění P.S.vylákal od České podnikatelské 
pojišťovny, a.s. dne 1.4.2009 výplatu provize za uzavření pojistných smluv v měsíci březnu 
ve výši 1.750.464,- Kč a dne 4.5.2009 výplatu provize za měsíc duben ve výši 2.070.144,- Kč, 
které mu byly dne 15.4.2009, respektive dne 12.5.2009, převedeny na jeho bankovní účet 
vedený u Komerční banky, a.s., přičemž další provize za smlouvy uzavřené v měsíci květnu 
2009 ve výši 1.347.840,- Kč již byla pojišťovnou z důvodu neplacení pojistného u 
předchozích jím uzavřených pojistných smluv zadržena, 

a tímto jednáním způsobil společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., IČ 63998530, se 
sídlem Budějovická 5, Praha 4, škodu vyplacením provizí ve výši 3.820.608,- Kč a 
dále hrozící škodu za nevyplacenou provizi ve výši 1.347.840,- Kč, takže hrozilo způsobení 
celkové škody ve výši 5.168.448,- Kč,  

t e d y dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby zamlčel 
podstatné údaje v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy a způsobil 
takovým činem škodu velkého rozsahu, jednání se dopustil v úmyslu trestný 
čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo,  

 
  

č í m ž    s p á c h a l  
 
pokus zvlášť závažného zločinu pojistného podvodu podle § 21 odst. 1, § 210 odst. 1 písm. a), 
odst. 6  písm. a) trestního zákoníku dílem dokonaný a dílem nedokonaný. 
 
 

Z a   t o   s e   o d s u z u j e 
 
 Podle § 210 odst. 6 trestního zákoníku, podle § 58 odst. 1, odst. 3 písm. c) trestního 
zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání   3   ( t ř í )   let, jehož výkon se podle § 81 odst. 1, 
§ 84, § 85 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odkládá na zkušební dobu v délce 5 (pěti) let 
a současně se nad obžalovaným vyslovuje dohled v rozsahu ustanovení §§ 49 – 51 trestního 
zákoníku.  
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 Podle § 228 odst. 1 trestního řádu je obžalovaný povinen zaplatit na náhradě škody 
poškozené České podnikatelské pojišťovně, a.s., IČO: 63998530, se sídlem Praha 4, 
Budějovická 5, částku ve výši 3.820.608,- Kč.  
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 Podle § 129 odst. 2 trestního řádu neobsahuje odůvodnění týkající se viny a 
trestu s ohledem na stanoviska procesních stran po vyhlášení rozsudku (obžalovaný a 
státní zástupkyně se vzdali práva odvolání a nežádali odůvodnění).  
 
 V průběhu hlavního líčení byla provedenými důkazy obžalovanému vina 
prokázána. Poškozená organizace se řádně a včas připojila k adheznímu řízení a svoji 
škodu také řádně vyčíslila, přičemž tato škoda je v příčinné souvislosti s trestnou 
činností obžalovaného. Nalézací soud proto obžalovaného zavázal poškozené 
organizaci škodu ve výši, která je uvedena ve výrokové části tohoto rozsudku zaplatit.  
 
  POUČENÍ : Proti všem výrokům tohoto rozsudku je možné podat odvolání do 8 dnů ode 

dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského 
soudu v Brně, pobočka ve Zlíně.     

                          
Rozsudek může odvoláním napadnout státní zástupce pro nesprávnost 
kteréhokoliv výroku a obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo 
dotýká. 
Poškozený může odvoláním rozsudek napadnout pro nesprávnost výroku o 
náhradě škody. Poškozený může požádat o vyrozumění konání veřejného 
zasedání o podmíněném propuštění, žádost se podává u tohoto soudu.  
 
Odvolání musí být do osmi dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku 
odůvodněno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a 
jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. 
 
Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda jej podává, byť i zčásti, ve  
prospěch nebo neprospěch obžalovaného. 
 
Jestliže odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání, může být odvolacím 
soudem odmítnuto. 

 
Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně  

dne 2. října 2012 
 

      JUDr. Radomír Koudela, v. r. 
předseda senátu 

Za správnost vyhotovení : 
Hana Heliová 
 
 
 
Toto rozhodnutí ze dne 2. října 2012, č.j. 61T 15/2012-1549 nabylo právní moci dne 3.října 2012 ve vině a 
trestu. Připojení doložky provedla Hana Heliová dne 9.října 2012. 
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