POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
územní odbor Frýdek - Místek
obvodní oddělení Brušperk

Pozor na podvodníky !
Policií ČR je neustále evidován zvýšený nápad majetkové trestné činnosti na seniorech, konkrétně
krádeže a podvody pod smyšlenou legendou. Přestože tato trestná činnost patří již několik let
k prioritám Policie České republiky a probíhají různá preventivní opatření, nedochází k zásadnímu
poklesu. Z dosavadních zkušeností a vyhodnocením poznatků je zjišťováno, že této trestné činnosti
se dopouští jednak jednotlivci, ale zejména organizované skupiny z České republiky, ale i ze
zahraničí, např. ze Slovenska a Polska.
Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, účelově si vybírají seniory jako své oběti, senior je pro ně
snadno napadnutelná oběť. Pro znesnadnění činnosti policie ve zjišťování jejich totožnosti a
následném pátrání a dokazování trestné činnosti využívají různé prostředky a metody (paruky,
změna oblečení). Specifikou podvodné trestné činnosti je využívání legend – záminek. Účelem
používání těchto legend je získání důvěry seniora, který poté z neopatrnosti pachatelům umožní
vstup do svého obydlí. V mnoha případech senior komunikuje pouze s jedním pachatelem, který
nepozorovaně umožní vstup dalším osobám, které bez vědomí seniora prohledávají jeho byt či
dům.
A nyní několik nejčastěji používaných legend :
Služby - fiktivní kontroly plynu, vody, elektřiny, různé opravy apod.
Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky, přeplatky služeb, výhry v soutěžích, příspěvky různých
institucí
Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají své oběti z řad seniorů za pomoci telefonních seznamů
pevných linek a to na základě v dnešní době méně používaných křestních jmen (Anastázie, Alžběta
apod.). Pachatel v telefonu předstírá, že je vnuk nebo příbuzný v tíživé situaci, pošle svého
kamaráda pro finanční hotovost.
Deky – nabídka prodeje vlněných dek, často jako součásti zdravotního pojištění, pachatelé po
odvedení pozornosti oběti odcizí finanční hotovost.
Pomoc – prosba o pomoc např. poskytnutí vody k uhašení žízně apod.
Jak se vyhnout podvodu nebo krádeži:
*Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
*Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo bezpečnostní řetízek na dveře, což Vám umožní dobře si
návštěvníka prohlédnout.
*Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb – nechte si předložit jeho průkaz a případně
zavolejte na patřičný úřad nebo instituci – v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o
nabízenou službu nestojíte.
*Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí a výhodných koupí – v naprosté většině jde o
podvod. Nedejte podvodníkům šanci chvilkovou neopatrností připravit Vás o mnohdy celoživotní
úspory !!!
Důležité pokyny na závěr :
*Důležitá telefonní čísla (policie, záchranná služba, hasiči) mějte viditelně blízko telefonu, abyste
mohli co nejrychleji přivolat pomoc. V případě spáchání podvodné trestné činnosti bezodkladně
oznamte na linku tísňového volání 158 . Zapište si podrobné informace: 1. Vzhled pachatele, 2.
Čas události, 3. Údaje k vozidlu. Nechte vše v původním stavu pro zajištění případných stop :
neuklízet, ničím nemanipulovat, nevyhazovat věci, které pachatel zanechal, držel v ruce apod.
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