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Motto k zamyšlení
„Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.“ 
       — Johann Wolfgang Goethe

Už to možná bude 
více jak 25 let, kdy jsem 
ve služební záležitosti 
zaklepal na dveře oddě-
lení ztrát a nálezů br-
něnského magistrátu. 
Otevřít mi tehdy přišla 
starší žena v šedém se-
praném plášti a pohodl-
ných, nicméně notně 
vyšlapaných pantoflích. 
Vůně jejího parfému se 
mísila s pachy stovek 
předmětů, které spořá-
daně ležely v regálech 
a nástěnných policích. 

„Nic jsem neztratil a nic nehledám“ zvolal 
jsem namísto pozdravu. „No, když myslí-
te…“ odpověděla tajemně ta moudrá žena. Je 
zvláštní, že už si vlastně nevzpomínám, co 
jsem tam tehdy chtěl vyřídit, ale její krátká 
a	otazníky	vzbuzující	odpověď	se	mi	v	pa-
měti usadila na dlouhá léta. 

Nějaký ten rok mi to trvalo, ale nakonec 
jsem možná porozuměl tomu, co jsem se teh-
dy, mezi regály ztracených a nalezených vě-
cí, dověděl. 

Není minuty, hodiny či dne, abych něco 
neztratil. Není v mém životě jediný okamžik, 
abych něco nenašel. Každá uplynulá minuta 
mého času je vyvážena novým poznáním, 
pocitem či zkušeností. I ty každodenní, nejo-
byčejnější věci, které zažívám, mi něco berou 
a něco dávají. Zklamání bere důvěru v něco 
nebo někoho, ale dává zkušenost. Bolest bere 
sílu a zdraví, ale dává naději. S každým vý-
chodem slunce přicházím o svůj čas, ale do-
stávám novou šanci na život. Mohu ztratit 
úsměv, náladu, klid, zdraví, přátele, naději, 
lásku blízkého člověka a někdy i smysl živo-
ta, ale mám stejnou šanci totéž najít. Pokud 
se ale nerozhlédnu, pokud neotevřu oči, mé 
brány do světa, srdce, mého strážce laskavos-
ti a rozum, onoho bdícího rádce citů a emocí, 
pak bude můj život plný bolestivých ztrát. 

Je ráno, pár minut před pátou hodinou 
a ložnicí se ozývá pronikavý zvuk budíku. 
Neochotně se převalím, sáhnu na noční sto-
lek a „zatnu mu tipec“. Je čas vstávat do prá-
ce. Po paměti nahmatám Danuščinu ruku 
vedle sebe a navzdory lítosti za odcházejí-
cím spánkem cítím vděčnost za šanci na no-
vý den a za teplo ruky, kterou držím pod 
přikrývkou. U snídaně poslouchám zprávy 
v rádiu. Energie zdražují, roste i cena pohon-
ných hmot a s ní i všeho co se vozí do našich 
obchodů. Zemřel Miro Žbirka. Počet lidí 
nově nakažených Covid 19 atakuje hranici 
14 000 a za uplynulý den zemřelo dalších 
60 lidí s nákazou. Poslouchám a v duchu 
přemítám. „Quo vadis“ napadá mě, ale ni-
kdo neodpovídá. S chutí ukusuji krajíc pod-
máslového chleba s kvasnicovou pomazán-
kou, opatrně upíjím horký zelený čaj a pozo-
ruji Danušku, která si měří tlak. Nemusí nic 
říkat, protože jí to vidím na očích. Přesto mi 
hlásí výsledek 130 na 75. To je dobrá zpráva 
a jsem za ni vděčný. Deset minut před šestou 
vycházím z našeho domu do tmavého a mra-
zivého rána. Mrazík lehce štípe do tváří, ale 
o to lépe se mi dýchá. Pozoruji páru, která se 
při každém vydechnutí tvoří u mých úst 
a hlavou mi běží obrázky lidí s kyslíkovými 
maskami na obličejích, kteří bojují o každé 
jedno nadechnutí. Zhluboka se nadechnu, 
podívám se k nebi na blednoucí hvězdy 
a užívám si moje každodenní, časné a mra-
zivé ráno. Na zastávce přistupuji do autobusu 
a očima přehlížím naši stálou sestavu cestu-
jících. Jsou tu všichni. Poznáváme se na-
vzdory respirátorům a rouškám. Jsou tu i ti, 
kteří mají svůj důvod, proč je nenosí. Někteří 
z nich netrpělivě těkají po ostatních očima 
a jsou připraveni hájit své rozhodnutí proti 
všem, jiní se upřeně dívají z okna a straní se 
pohledů spolucestujících. Přiznávám, že 
mně jejich přístup vadí a moc mu nerozu-
mím, nicméně jsem rád, že nás „maskova-
ných“ je výrazně více. Vystupuji v Pisárkách 
u	Anthroposu.	Mohl	bych	i	o	zastávku	dříve	

Ztráty a nálezy…

➜ …dokončení na 3. straně

Na slovíčko,
přátelé…

Za vše, co mám,  
vděčím i tomu,  
co jsem ztratil.

— život sám

odkud to mám blíž, ale já nespěchám. 
Přecházím silnici a podél řeky Svrat-
ky, kousek od Kohoutovického poto-
ka, se po cyklostezce vydávám na Ri-
viéru. Je to kilometr cesty, a 20 minut 
z mého času. Mohl jsem jej využít ji-
nak. Zůstat o to déle pod vyhřátou při-
krývkou nebo si po snídani ještě vypít 
šálek kávy. Mohl, ale namísto toho si 
upravuji na zádech batoh a vyrážím. 
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V rámci řešení projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň vznik-
la v roce 2021 výzkumná zpráva, jejímiž 
zadavateli byli Ministerstvo práce  a soci-
álních věcí ČR, Odbor sociálních služeb 
a sociální práce a Oddělení stárnutí a soci-
álního začleňování.

Cílem výzkumu bylo zjistit:
Jaký je dopad antidiskriminačního zá-

kona v oblasti zaměstnávání osob 55+.
•	 Jak	je	téma	zacházení	se	staršími	oso-

bami z hlediska prevence a ochrany 
práv starších osob před nedůstojným 
zacházením, týráním a zanedbáváním 
řešeno v českých právních předpi-
sech. 

•	 Jakým	způsobem	předchází	nedůstoj-
nému zacházení, týrání a zanedbávání 
seniorů organizace, které seniorům 
nabízí a poskytují různé služby.

Nedůstojné zacházení se seniory, jejich 
týrání či zanedbávání je českém právním 
řádu řešeno na úrovni předpisů ve dvou ro-
vinách. 
•	 První	z	nich	se	zaměřuje	na	nástroje,	

kte ré souvisejí s pachatelem násilí, 
a to jak v rovině trestněprávní, tak 
i ob čanskoprávní. Tyto nástroje mají 
represivní formou vést k zabránění 
páchání dalšího násilí a potrestání 
pachatele. 

•	 Druhá	rovina	se	zabývá	seniory	ja
kožto oběti násilí, které patří do sku-
piny zvlášť zranitelných obětí, jimž je 
přiřazena vyšší právní ochrana. Týká 
se především služeb, které jsou senio-
rům coby obětem nedůstojného za-
cházení, týrání či zneužívání ze záko-
na nabízeny. 

V českém právním systému existují 
právní normy, které jsou diskriminované-
mu či jinak zneužívanému seniorovi opo-
rou a mají za cíl ho před nedůstojným a ná-
silným jednáním chránit nebo mu předchá-
zet.

Nedůstojné zacházení, týrání a zane-
dbávání seniorů má mnoho podob a forem, 

které není vždy jednoduché řešit. Mnoho 
seniorů si často není vědomo toho, že je na 
jejich osobě pácháno násilí, či mají snahu 
ho přehlížet nebo násilníka bránit a jeho 
jednání omlouvat. Pokud seniora týrá ně-
kdo z rodiny, tak se za chování svých blíz-
kých	zpravidla	stydí.	Aby	mohlo	být	násil-
né či jinak nedůstojné zacházení se senio-
rem řešeno, je v prvé řadě nutné, aby 
senioři sami takovéto chování považovali 
za nevhodné, byli schopni ho takto označit 
a neměli překážky v tom, aby si dokázali 
říct o pomoc. 

Senioři a seniorky obtížně čelí nedů-
stojnému zacházení, týrání či zanedbávání, 
s nímž se setkávají přímo v rodině. V rám-
ci výzkumu uváděli mnohé příklady násilí 
v rodině, různé formy násilného jednání, 
jejichž původci bývají partneři, děti a vnu-
ci, či dalších členové širší rodiny. Domov 
má pro seniory mimořádný význam a je 
považován za místo, kde se mají cítit nej-
bezpečněji, ale k ohrožení dochází přímo 
v něm.

Dalším místem, kde se senioři setkáva-
jí s nevhodným chováním, je prostředí po-
skytovatelů služeb – obvykle zmiňovaná 
zdravotnická a pobytová sociální zařízení. 
Seniorům vadí přístup pracovníků, kteří se 
o ně nedostatečně starají nebo přehlíží či 
nezohledňují jejich osobní potřeby, případ-
ně jejich jednání nese známky znevýhod-
ňování seniorů pro jejich vyšší věk. Mnohé 
komentáře se také týkaly jednání s úřady 
a institucemi, se kterými senior přichází 
do styku, a které rovněž nesou známky ne-
důstojného zacházení, diskriminace či ne-
zohledňování potřeb seniorů

Svou roli přitom hraje i stereotypní me-
diální obraz seniorů a ve společnosti rozší-
řené předsudky vůči seniorům a stáří. 
Senioři jsou vůči nim citliví, setkávají se 
s tím, že mladší lidé je nerespektují a nero-
zumí potřebám souvisejícím se stárnutím. 
Senioři se rovněž stávají terčem podvod-
ných a manipulativních jednání. O svých 
selháních neradi hovoří. Medializace byť 
nepěkných případů pomáhá tomu, že se 
senioři méně obávají o svých zkušenostech 
hovořit a rovněž méně váhají požádat si 
o pomoc.

PŘÍPAD PRVNÍ  
– Podvodné jednání  
  a prodej

Seniorka oslovená v rámci výzkumné-
ho projektu zmínila několik situací, kdy se 
nechala podvést podomními prodejci. Jed-
nalo se o podvodný prodej zámků a převá-
dění energií. I přesto, že seniorka zmiňuje, 
že si je vědoma toho, že dělá chybu, vždy 
se nechá zmanipulovat a s nabídkou pro-
dejců souhlasí.

Uvedla, že žije v bytovém domě a sou-
sedí s jinou seniorkou, které je okolo 90 let 
a žije sama. Jednoho dne u jejich dveří 
uslyšela hluk a bála se, že se něco stalo, 
a tak se šla podívat, zda je vše v pořádku. 
U sousedčiných dveří zpozorovala čtyři 
muže, kteří nabízeli sousedce zámek. 
V momentě, kdy ji prodejci spatřili, začali 
nabízet nový zámek i jí. U sousedky zůstal 
pouze jeden z mužů (vedoucí). Ostatní 
„obklíčili“ seniorku a sdělili jí, že vyměňu-
jí celé dveře, ale především zámky. Jeden 
z mužů ji přesvědčoval, že má nekvalitní 
zámek i přesto, že jí byl měněn nedávno. 
Prodejci jí tvrdili, že potenciální zloděj 
dokáže otevřít její dveře za dvacet minut. 
Uvedla, že na ni používali psychologickou 
manipulaci, a i přestože původně zámek 
nechtěla vyměnit, nakonec s výměnou sou-
hlasila. Prodejci jí totiž řekli, že během 
odpoledne byly v sousedství vykradené 
byty, bez jakéhokoliv poškození zámku. 
Navíc jí tvrdili, že když se stejná situace 
stane i jí, tak nedostane od pojišťovny žád-
né peníze, protože měla nekvalitní zámek 
a navíc nepoškozený. Seniorka zmínila, že 
tento psychický nátlak byl způsoben jed-
nak převahou mužů, ale také tím, že více-
méně nedostala prostor ke slovu. Jeden 
přes druhého na ni doslova „hučeli“. 
Domnívá se, že u jejích dveří byli zhruba 
15 minut, než nakonec svolila k výměně 
zámku. V momentě, kdy se zámky vymě-
nily, si uvědomila, že udělala chybu. 
Prodejci zámky hned vyměnili, seniorce 
nabídli zámky v cenové relaci od 4 000 Kč 
do 20 000 Kč, ale je možnost také diaman-
tového, který se pohybuje v cenové relaci 
okolo 200 000 Kč. Seniorka si chtěla za-

Podklady pro návrh systémového řešení 
věkové diskriminace a násilí na seniorech
•  Souhrnná výzkumná zpráva  •
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koupit zámek za 4 000 Kč, ale prodejci jí 
řekli, že má staré dveře a bylo by vhodněj-
ší, kdyby si zakoupila kvalitnější zámek 
nejméně za 8 000 Kč. Od vedoucího pro-
dejce dostala seniorka prodejní fakturu 
(daňový doklad) se jménem a ulicí. Do-
žadovala se nějakého kontaktu pro případ, 
že by se zámku něco stalo. Prodejce jí dal 
na sebe kontakt a seniorka mu zaplatila 
8000 Kč za zámek, který hned vyměnili. 
Poté, co odešli, seniorka zjistila, že jeden 
z klíčů k zámku není funkční. Druhý den 
tedy zavolala prodejci. Prodejce slíbil, že 
jakmile bude zase v Hradci, zámek vymě-
ní, ale to se již nestalo. V následujících 
dnech seniorka se svým manželem jela do 
prodejny zámků, kde zjistila, že cena jejich 
nového zámku je maximálně 1 500 Kč. 
Rozhodla se pro odstoupení od smlouvy, 
na které má 14 dní od zakoupení produktu 
dle zákona nárok. Odstoupení seniorce se-
psal její syn. Od té doby byli prodejci ne-
dostupní a již se s nimi nikdy telefonicky 
nedokázala spojit. Později o této kauze in-
formovala média a vyzývala oběti těchto 
prodejců, ať se hlásí na policii. Tam byla 
později předvolána k podání výpovědi. 
Výpověď	podala	pouze	ona,	její	manžel	
odmítl vypovídat, protože se styděl. Ná-
sledně byla seniorce ze strany policie na-
bídnuta možnost připojit se k hromadné 
žalobě. Na základě žaloby byl pachatel do-
padnut a zatčen za zpronevěru 1,5 mil. Kč. 
Ostatní tři muži byli jeho komplici. 

Pachatel měl vždy vytipované domy se 
seniory, které od shora dolů obešel a nabí-
zel jim výměnu zámků. V soudním roz-
hodnutí je zaznamenáno, že tito podvodní-
ci obelhali 100 lidí, přičemž jeden z nich 
zaplatil za zámek 34 000 Kč. Poté, co byl 
pachatel dopaden, byla seniorka kontakto-
vána probační a mediační službou a sezná-
mena se skutečností, že má pachatel velké 
dluhy a 13 exekucí, které není schopen 
splácet, tudíž vymáhání odškodnění bude 
složité. Pachatel dostal podmínku dva roky 
a zákaz provádění této činnosti. 

Podvedená seniorka na závěr k této si-
tuaci uvedla: „Oni nás tak zblbli, že jsme 
jim ty peníze raději dali.“ Zmínila, že pro-
dejci v ní vyvolali obavy, bála se, že se k ní 
skutečně někdo může vloupat a nedostane 
žádné odškodnění od pojišťovny. Nicméně 
argumentovala, že nemá žádný velký ma-
jetek, o který by v domě mohla přijít, ale 
i tak na ni dále vyvíjeli prodejci psychický 
nátlak. Neustále opakovala, že jeden přes 
druhého na ni mluvili bez jakékoliv mož-
nosti si nabídku promyslet. Přiznává, že na 

ni zapůsobila jednak přesila mužů, ale také 
sleva a také informace o tom, že si díky 
novému zámku mohou na pojišťovně zvýšit 
pojištění kvůli tomu, že budou mít lepší 
zabezpečení. Po celé této události si říkala, 
že jsou s manželem hloupí, že skutečně ně-
co takového udělali.

Výše zmíněná situace ale nebyla prv-
ním podvodným prodejem, jehož se stala 
obětí. Před prodejem zámků se do podob-
né situace dostala několikrát. Poprvé nale-
těla podvodným prodejcům s telefony. Tito 
prodejci jim nabízeli výhodný tarif na vo-
lání (telefon V). Prodejci k ní přišli domů 
a ona podepsala nějakou smlouvu, protože 
poté co odešli, volal někdo z této firmy 
a ptal se na spokojenost při jednání s pro-
dejcem. Nicméně zmiňuje, že se jim tarif 
podařilo zrušit odstoupením od smlouvy 
a tehdy, na rozdíl od kauzy se zámky, 
o žádný finanční obnos nepřišli.

Tatáž seniorka také „naletěla“ prodejci 
energií. Přešla od poskytovatele energií 
AA	k	jiné	společnosti	ZZ.	Prodejce	pustili	
do bytu i přestože věděla, že nikoho tako-
vého domů nemá pouštět. U společnosti 
jsou doposud již devět let. Jednou někdo 
volal s tím, že chce u ní doma zkontrolovat 
energie. Odvětila mu, že nemá chodit, pro-
tože jsou již u jiné společnosti. Muž v tele-
fonu seniorce sdělil, že on je z této společ-
nosti, tudíž svolila, aby přišel. V momentě, 
kdy muž přišel, začal vypisovat smlouvu 
novou, údajně za dodavatele „ZZ“ u které-
ho v té době byli. Dle jeho slov se jednalo 
o prodloužení jejich stávající smlouvy u té-
to společnosti o další 36 měsíců. Muž sdě-
lil, že díky této smlouvě bude mít ná-
vaznou službu bez jakýchkoliv starostí 
a budou ve smlouvě plynule pokračovat. 
V prů běhu jednání, když nechtěla smlouvu 
podepsat, začal být nepříjemný, několikrát 
dělal, že odchází, ale neodešel. Seniorka si 
smlouvu nepřečetla a nakonec ji podepsa-
la. Zpětně to hodnotí jako chybu. Muž ode-
šel, ale nechal ji doma žárovky v hodnotě 
2 000 Kč. Když si seniorka po jeho odcho-
du přečetla pořádně smlouvu, zjistila, že se 
jedná o smlouvu u úplně jiného dodavatele. 

Po následném přečtení smlouvy volala 
do společnosti  a sdělila jim, jak se prodej-
ce zachoval a podvedl je. V telefonu řešila 
odstoupení od smlouvy, přes telefon se 
s mužem 30 minut dohadovala a trvala na 
odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udá-
ní důvodu, jak zákon dovoluje. Nechtěla 
být u této společnosti zavázána další dva 
roky, ale muž v telefonu ji neustále pře-
mlouval. Nakonec seniorce došlo písemné 

vyrozumění o zrušení této smlouvy, které 
vyžadovala.

Při této příležitosti se také dotazovala, 
co bude se zapomenutými žárovkami, 
a bylo jí sděleno, že za žárovky nic nechtě-
jí, ale v případě, že odstoupí od smlouvy, 
chtějí za žárovky zaplatit 8 000 Kč. Na-
konec se domluvili, že zašle žárovky zpět. 
Prodejci, který byl u ní doma, po ukončení 
smlouvy zavolala, že smlouvu zrušila. Muž 
byl nepříjemný a zavěsil jí. Situace se vyře-
šila bez jakékoliv finanční újmy, ale senior-
ka připouští, že řešení této situace stálo 
dost starostí a úsilí. Celou situaci si vyřeši-
la sama a na nikoho se neobracela. 

n

Po levé ruce prosvítá mezi opadávajícími 
keři poklidně plynoucí Svratka a pod no-
hami šustí listí hrající všemi barvami. 
Nespěchám. Naopak, jdu pomalu, rozhlí-
žím se a poslouchám, abych nepře-
hlédnul a nepřeslechnul nic z toho, co se 
kolem odehrává. Nad areálem bývalé 
Střelnice se vznáší opar mlhy a někde ve 
větvích stromů probíhá ranní „klábose-
ní“ všelikého ptactva. Na chvíli se zasta-
vím u torza vyvráceného stromu, posa-
dím se a zavážu uvolněnou tkaničku 
u bot. Vstávám a dlaní se opřu o kůru 
ležícího kmene. Mám zvláštní pocit, že 
i přes osud, který jej potkal, od něj dostá-
vám víc než bych čekal. Blížím se k láv-
ce přes řeku. Udělal jsem sotva pár kro-
ků, když se na druhé straně lávky objevi-
la veverka. Chvíli jsme stáli proti sobě. 
Ustoupil jsem pomalu zpět a ukryl se za 
větve blízkého keře. Veverka bezpečně 
přeběhla lávku a zmizela v koruně 
vzrostlého stromu. Setkání trvalo pár 
vteřin mého i jejího času, ale oba jsme za 
to něco získali. Přešel jsem na druhý 
břeh a byl v cíli své cesty. 

Od chvíle, kdy se na mém nočním 
stolku rozezněl budík, uplynulo pouhých 
devadesát minut. Devadesát minut od 
chvíle, kdy jsem otevřel své oči, brány do 
světa, své srdce, strážce laskavosti a svůj 
rozum, bdícího rádce citů a emocí. 
Devadesát minut, ve kterých jsem začal 
prožívat své každodenní ztráty a nálezy. 
Nepočítám je a nepláču nad ztrátami, je-
nom se učím a raduji z nových poznání, 
protože jenom ten kdo tisíckrát ztratí ces-
tu, vrátí se domů. 

n

…dokončení z první strany
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Česká národní banka zaznamenala 
v posledních dnech další podvodné 
praktiky, které zneužívají její jméno. 
Lidé by si měli dát pozor hlavně na 
telefonáty z čísel 244001, 2441022 
a 244100111.

Podvodníci se snaží jménem ČNB vy-
lákat přihlašovací údaje klienta do jeho 
elektronického bankovnictví a údaje 
o platební kartě (číslo karty, jméno maji-
tele, dobu platnosti, CVV kód a podobně). 
Jsou známy i případy, kdy telefonující 
jménem ČNB doporučuje stažení aplika-
ce na sledování účtu, která by jej měla 
varovat, kdyby došlo k nějaké manipulaci, 
upozornila.

Tvrzení podvodníků působí velmi vě-
rohodně. Často vás osloví jménem a dis-
ponují například informací o vašem po-
sledním výběru z bankomatu. Dokonce 
využívají takzvaného spoofingu telefon-
ního čísla – to znamená, že dokáží napo-
dobit jakékoliv telefonní číslo, tedy třeba 
i infolinku banky.

Česká národní banka takovým způso-
bem veřejnost nikdy nekontaktuje 
a v žádném případě od nikoho nevyžadu-
je instalaci neověřeného softwaru, sdělení 
údajů o platební kartě či údajů pro přihlá-
šení k účtu v bance.

Doporučujeme občanům, aby nikomu 
neposkytovali své osobní či další citlivé 
údaje. Na obdobné podvodné telefonáty 
nereagujte. Setkáte-li se s podvodným 
jednáním s popisovaným průběhem, ne-
váhejte kontaktovat Policii ČR, ale také 
svoji banku. Včasné kroky doporučené 
Policií ČR ještě mohou zvrátit ztrátu pe-
něz.

Co radí Policie

Vishing a spoofing jsou aktuálním 
tren dem v nezákonných postupech pod-
vodníků, jejichž cílem je získat neopráv-
něně cizí finanční prostředky nebo osobní 
data. 

Kriminalisté zaznamenávají případy 
podvodů s milionovými škodami. Pacha-
te lé přicházejí s novým způsobem vyláká-
ní peněz, který je pro oběť velmi obtížné 
odhalit. Podvody jsou páchány prostřed-
nictvím jedné z metod sociálního inže-
nýrství, takzvaného vishingu. 

Podvody jsou často založeny na prin-
cipu telefonních hovorů, kdy se volající 
představí jako pracovník banky, který 
zjistil napadení účtu volaného. Fiktivní 
bankovní úředník vystraší různými tvrze-
ními osobu, které volá, a přiměje jí peníze 
z účtu převést na bankovní účet, který 
označí jako bezpečný. Tvrdí přitom, že se 
jedná pouze o dočasné bezpečnostní opat-
ření. Věrohodnost pokynů fiktivního ban-
kovního úředníka umocňuje často další 
telefonát, tentokrát osoby vydávající se za 
policistu. Ten potvzuje volanému tvrzení 
uvedená v prvním telefonátu a nezbytnost 
převedení peněz na bezpečnější účet. 

Tvrzení podvodníků bývají velmi vě-
rohodná. Často předem disponují infor-
mací o skutečné bankovní instituci, ve 
které má volaný svůj účet. K tomu využí-
vají takzvaného spoofingu telefonního 
čísla, což znamená, že dokáží napodobit 
jakékoliv telefonní číslo, tedy třeba i info-
linku banky.
Kromě peněz získávají podvodníci také 
citlivé osobní údaje, které mohou kdyko-
liv zneužít. Setkáte-li se tedy s podvod-
ným jednáním s popisovaným průběhem, 
neváhejte kontaktovat Policii ČR, ale také 
svojí banku. Včasné kroky ještě mohou 
zvrátit ztrátu peněz.

Co dělat, pokud jste se vy  
nebo někdo z vašeho okolí  
s takovým podvodem 
setkali?

•	 Nereagujte	 na	 podobné	
hovory a v žád ném případě 
ne sdělujte k vaší osobě žád-
né citlivé údaje ani bezpeč-
ností údaje z vaší platební 
karty, nebo přístupové úda-
je k online bankovnictví.

•	 Nikdy	nikomu	nesdělujte	
a ani ne přeposílejte bez-
pečnostní / autorizační kód, 
který vám přišel formou 
SMS zprávy.

•	 Myslete	na	 to,	že	útočník	
dokáže napodobit jakékoliv 
telefonní číslo, odesílatele 
SMS zprávy, ale třeba 
i e-mailovou adresu.

•	 Nikdy	nikomu	podezřelému	neumož
ňujte vzdálený přístup do vašeho 
počítače.

•	 Sledujte	a	pečlivě	čtěte	informace	od	
vaší banky v internetovém bankov-
nictví.

•	 Při	každém	vstupu	do	internetového	
bankovnictví kontrolujte, zda odpoví-
dá doména přihlašovací stránky. Toto 
platí vždy, když někam zadáváte své 
osobní nebo přihlašovací údaje.

•	 Aktualizovat	 software,	 antivirový	
program, firewall.

•	 Buďte	neustále	ostražití,	protože	i	vy	
se můžete stát cílem podobného pod-
vodného jednání.

•	 Během,	nebo	po	takovémto	podezře-
lém hovoru, si zaznamenejte údaje, 
které vám útočník sdělil ( jména, 
e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy 
na webové stránky, apod.)

Nereagujte na telefonní hovory, SMS 
zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší 
vmanipulovat do situace, že jsou vaše fi-
nanční prostředky v ohrožení a vy musíte 
udělat další kroky pro jejich záchranu. 
Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak 
banka sama zareaguje a učiní další opat-
ření. V případě pochybností vždy kontak-
tujte svou banku.

Pokud vás shora naznačeným způso-
bem již někdo kontaktoval, neváhejte se 
rovněž obrátit na  tísňovou linku Policie 
České republiky na čísle 158 a celou zále-
žitost oznamte.        n

Pozor na volání ze tří čísel 
Podvodníci se vydávají za ČNB

Nedočkavě vyhlížím svůj nový den,
s důvěrou otvírám víčka, jako bránu do světa,
pozvolna a s nevolí opouštím svůj noční sen,
a vidím, jak hojí se rány utržené od života.

Den za dnem prožívám zrození a umírání svého času,
počítám ztráty a raduji se z nových poznání,

den za dnem poznávám lásku, soucit slušnost i krásu,
a držím se jich pevně – když míjím bolest, zlobu a pohrdání.

S nadějí potkávám každého, kdo jde mi v ústrety,
a s pokorou příjmu, když nevšímavě projde kolem,

odolám myšlence, jež domáhá se odvety,
a zřeknu se pohledu do tváře zjizvené bolem. 

S každou minutou se něco učím i zapomínám,
s vděčností něco získávám a respektem ztrácím,

s úlevou se probouzím a s nadějí usínám,
s bolestí opouštím a radostí se opět vracím.

Mé stromy poznání bolestně padají k zemi,
a mýtiny neznáma ožívají novými pařezy,

v tom divokém reji života hledám odpuštění,
a učím se pochopit mé ztráty a nálezy.


