
Senioři, čtěte! 
 

Od začátku letošního roku do 10. května evidují policisté v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se 

pachatelům podařilo okrást seniory. Za kalendářní rok 2016 policisté těchto skutků v našem 

kraji zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat peníze od starších lidí různými 

způsoby. V poslední době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky 

elektřiny, vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději mohou dostat do bytů a rodinných domků 

je více. Podvodníci se vydávají například za pracovníky různých energetických společností. 

Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek za odebraný 

plyn, elektřinu nebo vodu a požadují jej zaplatit zpět s výhružkou odpojení energií. Senioři 

většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.  

 

Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou společností a zákazníkem 

probíhá v dnešní době písemnou formou prostřednictvím České pošty. Může se samozřejmě 

stát, že nedojde k zaplacení zálohy za odebrané energie ze strany zákazníka. V tomto 

případě zákazník dostane poštou upomínku, případně další, kde je již upozorněn na možnost 

odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky ale nechodí žádný pracovník těchto 

firem s tím, že vybírá nedoplatky nebo vrací přeplatky za odebrané energie. 

 

Pachatelé se především pod výše uvedenými legendami snaží dostat do bytu či domu oběti. 

Jakmile se podvodník dostane do bytových prostor, tak velmi rychle lokalizuje prostor, kde 

má senior uloženy své úspory a následně je odcizí. V tomto případě policisté doporučují 

nemít doma velké finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu 

nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu uložené číslo 

například na starostu obce, své dospělé děti a na Policii České republiky. V případě, že 

dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou 

záminkou do bytu, může senior zavolat přímo těmto osobám a požádat je o pomoc nebo 

alespoň o radu. 

 

Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo 

k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by 

neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V 

žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění 

domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je 

o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, osobně 

ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požádal. 

Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko.   

 

Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře připravení a budou o krok před 

vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první 

pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a 

působí dobrým a seriózním dojmem.  
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