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Jedná se o podvodnou praktiku „šitou“ 
seniorům a osamělým lidem takřka na míru. 
Využívá důvěřivosti a osamělosti oběti, která 
aktivně využívá internet.

JAK TO PODVODNÍCI DĚLAJÍ?

1. Za využití falešného profilu s  fotografií 
atraktivní ženy (muže) osloví co nejvíce 
možných obětí a vyčkávají, kdo zareaguje.

2. Získají důvěru oběti, případně vyvolají 
romantický vztah zakládající se na 
empatičnosti a sociálním cítění. 

3. Pod smyšlenou záminkou se snaží z oběti 
vylákat finanční prostředky.

4. Po nějaké době se snaží znovu kontaktovat 
oběť z jiného falešného profilu, opět  za 
účelem vylákat finanční prostředky.

Podvodníci často svou oběť skutečně 
kontaktují opakovaně z různých profilů, 
neboť zpravidla pracují v týmech a informace 
o oběti si navzájem předávají.

Více informací na
www.internetembezpecne.cz
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Navštivte
webové stránky
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Kde Vám 
budou psát?

Podvodník zpravidla peníze potřebuje na:

• internet nebo telefon, aby mohl dále 
komunikovat

• úhradu nečekaného lékařského zákroku
• vyřízení cestovních dokladů
• letenku, aby Vás mohl navštívit
• poplatky za převod peněz na Váš účet
• podplacení úředníka, aby Vám mohl zaslat 

slíbené zlato
• pro své rodinné příslušníky, kteří potřebují 

urgentní léčbu
• apod.

1. Vyhledejte jméno dotyčné osoby na 
internetu, stejně tak jeho profilovou 
fotografii.

2. Trvejte na živém videohovoru tak, aby byl 
dobře vidět obličej.

3. Věnujte pozornost přízvuku - zda odpovídá 
sděleným skutečnostem.

4. Sledujte, z jakého časového pásma 
komunikuje - pokud tvrdí, že je právě 
v  Afganistánu, mělo by odpovídat časové 
pásmo.

5. Nechejte si zasílat aktuální fotografie z míst, 
kde tvrdí, že právě je. 

Bronzové pravidlo:
Nikdy nikam nezasílejte své osobní informace 
nebo data z platební karty.

Stříbrné pravidlo:
„žádný videohovor – žádný vztah“

Zlaté pravidlo
NIKDY NIKAM NEPOSÍLEJTE PENÍZE!

Ruslana Balykina (29 let)
„Dobra vecer. Hledam na 
seriozni vztahu. Milovat 
vareni a fitnes. Budu stastny, 
kdyby bys mohl odepsat. 
Ruslanka“

Steve Morgan (41 let)
„Ahoj, ja sledovat tvůj profil 
dlouho. Ty mě moc líbit. 
Velmi zajimava žena. Rád 
s tebou psat. Ja jsem sám. 
Smutný. Steve“

• Internetové seznamky
• Sociální sítě, Email
• Skype, Messenger, WhatsApp
• prakticky využívají všech 

komunikačních kanálů

Jak mohou vylákat 
finanční hotovost?

Za koho se 
mohou vydávat?

Jak ve skutečnosti 
mohou vypadat?

Lze podvod rozpoznat? 
Spolehlivě!

Co dělat, „když už
se stalo“?

1. Nemažte žádnou konverzaci, neblokujte 
profil útočníka - bude sloužit jako důkaz.

2. Kontaktujte Policii České republiky.

Obrázky i texty jsou autentické
 a pocházejí z reálných případů.

Skuteční pachatelé z Nigérie, kteří 
prostřednictvím emailové komunikace 
podvedli tisíce internetových uživatelů.


