
 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Kancelář ředitele krajského ředitelství 
Oddělení tisku a prevence 

  

 
 
 

 

Adresa 

Vrchlického 46 

587 24  Jihlava 

 

Tel.: 974 261 208 

Fax: 974 261 700 

Email: david.linhart@pcr.cz 

 

 

V období adventu je třeba vyšší obezřetnosti 

 

KRAJ VYSOČINA: Policisté apelují na všechny občany ke zvýšené opatrnosti v souvislosti 

s blížícím se adventem 

 

Adventní čas je spojený s nákupem dárků pro své nejbližší, ale zároveň je také velkým lákadlem 

pro zloděje – kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství osob, a to 

proto, aby měli možnost zmizet v davu. Největší příležitosti mají v nákupních centrech a při 

ostatních akcích, kde se schází větší množství lidí. 

 

Kapsáři využívají ke krádeži osobních věcí především naší nepozornosti. O tom, že jsme byli 

okradeni kapsářem, většinou zjistíme v tu nejméně vhodnou dobu - například při placení u 

pokladny. Mnohdy to ale někteří z nás zlodějům ještě více usnadňují, protože si řádně 

nezabezpečí kapsy u batohů, peněženku viditelně odloží do nákupní tašky a tašku či kabelku 

nechají v nákupním košíku. 

 

Dalším rizikovým prostředím může být i vozidlo, které je zaparkované před nákupním centrem. Ve 

vozidle bychom neměli nechávat žádné věci, které by mohly být viditelné přes sklo. Základním 

pravidlem je nenechávat žádné věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů na sedadlech. 

Samozřejmostí je při odchodu vozidlo zajistit proti pohybu, uzamknout jej a fyzicky se přesvědčit, 

zda je opravdu uzamčené.  

 

Své věci mějte neustále pod kontrolou! 

 

  tašky nebo batohy, kde máte uschované peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, 

kde nemáte věci pod dohledem 

  nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN kód) 

mějte zásadně odděleně od samotné karty 

  nikdy nespouštějte z dohledu svá zavazadla 

  ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů 

  buďte obezřetní a všímaví   

 

V současné době je čím dál více rozšířeným trendem nakupování dárků přes internet. Internet je 

velice užitečné médium, které nám umožní dohledat spousty dat a informací, ale také se velmi 

často můžeme svojí vlastní chybou ocitnout v dosti svízelné situaci. Nákup dárků přes internet je 

ale i přesto pohodlný a rychlý způsob jak ušetřit čas při vyhledávání zboží. Musíme však být velmi 

opatrní a zvážit možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zboží zaplatíte 

předem na účet prodávajícího, vystavujete se nebezpečí, že objednané zboží vůbec neuvidíte.  
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Jak bezpečně nakupovat přes internet? 

 

 nakupujte u prodejců, které již znáte nebo si jejich důvěryhodnost můžete ověřit například 

z recenzí 

 před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky 

 seznamte se s reklamačním řádem 

 od prodejce získejte informace o dodání zboží 

 vyhledejte si telefonní číslo, adresu a e-mail prodejce 

 uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce 

 

V prostředí internetu a sociálních sítí se v dnešní době pohybují miliardy lidí. Z tohoto důvodu je 

v tomto prostředí obrovský prostor pro páchání kriminality. Pachatel využívá své anonymity a 

z toho pramenící pocit beztrestnosti. Buďme proto velmi obezřetní a nedávejme šanci 

podvodníkům, aby nás připravili o naše vydělané peníze. 
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