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Územní odbor Žďár nad Sázavou 
Při nakupování přes internet buďte obezřetní! 
Žďárští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují dva případy majetkové trestné 
činnosti spadající do kategorie počítačové kriminality, kdy se pachatelé dopustili podvodu 
prostřednictvím internetu. Tito pachatelé na různých internetových inzertních portálech nabízejí 
k prodeji zemědělskou techniku za velmi výhodné ceny. Ve skutečnosti jen vyčkají, zda jim nějaký 
zájemce předem pošle na bankovní účet peníze a rázem komunikaci přeruší. Během února tak 
policisté na Žďársku zadokumentovali dva takové případy. V jednom případě poškozený muž 
peníze na účet odeslal. Druhý muž byl již obezřetnější, a jakmile mu přišlo jednání prodejce 
podezřelé, ihned o všem informoval žďárské kriminalisty. Kriminalisté proto díky mužově 
duchapřítomnosti v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu ve stádiu pokusu. 
 
V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na uživatele internetu, kteří zde hledají výhodné 
koupě zemědělských strojů, vozidel, pracovních strojů, nářadí a jiných věcí, aby byli obezřetní a 
nepodléhali lákavosti mimořádně výhodné nabídky. V žádném případě neplaťte předem za věci, 
které jste předem neviděli a nepřesvědčili se, zda opravdu existují. Na lákavě vypadajících 
fotografiích a bezkonkurenční ceně vydělá pak jen pachatel této trestné činnosti. Připraví vás o 
peníze a v žádném případě vám nehodlá zaslat slíbené, ve většině případů jen imaginární, zboží. 
 
Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za využití informačních a komunikačních 
technologií, nebo jsou oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí se velmi 
rychle a jde ruku v ruce s vývojem naší společnosti. Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí 
dané situaci. Jejich cílem je obohatit se na úkor jiných. Objasňování počítačové kriminality je velice 
obtížné a za každým objasněným případem stojí velmi náročná práce kriminalistů. Ve většině 
případů však peníze podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou nedohledatelné. Jedná 
se o kriminalitu, jež je specifická tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji se jedná 
o majetkovou trestnou činnost, kdy hlavním pachatelovým cílem je obohacení a podvodné získání 
finančních prostředků. 
 
Právě inzeráty patří k velmi častým podvodným jednáním páchaných prostřednictvím internetu, 
kde pachatelé nabízejí k prodeji zboží, ve velké míře pocházející ze zahraničí a za velice příznivou 
cenu. Pachatelé jsou zdatní manipulátoři a snaží se dosáhnout svého cíle, což je získání 
finančních prostředků. Jsou velmi vstřícní, komunikují velmi mile a ochotně, na každou komunikaci 
reagují pohotově až do doby, kdy dosáhnou svého a obdrží požadované peníze. Používají legendy 
o nutné potřebě financí na uhrazení nákladů spojených s přepravou zboží, jeho proclením. 
Kupující následně neobdrží ani zakoupené zboží, ale ani mu nejsou vráceny zaslané peníze. Po 
nějaké době zjistí, že se stal obětí podvodu. 
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Tak tomu bylo i v případě podvedeného muže, který přišel o částku kolem sedmdesáti tisíc korun. 
Muž si na konci února na jednom inzertním portálu našel inzerát na prodej zemědělského traktoru 
ze zahraničí za více jak šest tisíc eur a na tento inzerát zareagoval. S inzerentem muž 
komunikoval telefonicky a prostřednictvím emailu a zemědělský stroj nikdy neviděl. Po vzájemné 
komunikaci muž poslal na zahraniční účet zálohu na traktor ve výši sedmdesáti tisíc korun. Vzápětí 
ustala ze strany inzerenta veškerá komunikace a podvedený muž nezískal ani traktor, ani zpět své 
peníze. Případ byl právně kvalifikován jako trestný čin podvodu v dokonaném stadiu. 
Stejný scénář měl i druhý případ. Muž zareagoval na dva inzeráty, kde vždy inzerent nabízel za 
velmi příznivou cenu zemědělský traktor. Komunikace probíhala výhradně prostřednictvím emailu. 
Ve chvíli, kdy ho kontaktovala údajná přepravní společnost a požadovala zaplacení finanční částky 
kolem osmdesáti tisíc korun předem zasláním na bankovní účet, přerušil muž veškerou komunikaci 
a o všem informoval policii. V tomto případě si muž svojí obezřetností na poslední chvilku zachránil 
své našetřené peníze. Případ kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu 
podvodu ve stadiu pokusu. Za takovou trestnou činnost lze uložit až pětiletý trest odnětí svobody. 
 
Při nakupování přes internet buďte velmi obezřetní. Zvláště při platbách za zboží či služby, které 
jsou vyžadovány předem prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimořádné 
opatrnosti. Pravděpodobnost, že naletíte podvodníkovi, je velká zejména v případech, kdy je cena 
výrazně nižší, než je na běžném trhu. Obzvláště v případě koupí vozidel, zemědělských strojů, 
výrobních strojů a jiných věcí vyšší hodnoty se přesvědčte, zda vůbec existuje a v jakém je 
technickém stavu. Zajímejte se také o to, zda ho vůbec prodává jeho skutečný majitel a za jakých 
podmínek. Nikdy neprovádějte platbu předem, aniž byste si takovéto základní věci osobně ověřili, 
nepodléhejte lákavosti výrazně nízkých cen a pěkně vypadajícím fotografiím. Můžete tak přijít o 
své našetřené peníze a sen o novém vozidle či stroji se vám nenávratně rozplyne. 
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