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2. Informační materiál 
„NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ PODVODY“
1. Práce z domova s ohromným výdělkem
Do schránky vám přijde leták nebo na sloupu najdete vylepený inzerát o práci z domova, 
při které si můžete přivydělat víc jak 35 000 Kč měsíčně. 
Zavoláte na nabídku a práci přijmete. Podvodní zaměstnavatelé vám ale zapomenou 
sdělit, že si musíte zaplatit velmi drahé kurzy a školící materiály a že budete pracovat 
několik desítek hodin bez mzdy, kdy se budete „zaučovat“.

2. Phishing
Emailem vám přijde dopis, který vypadá jako odeslaný z vaší vlastní banky, v němž se 
z vás podvodníci snaží vylákat údaje k vašemu účtu (nejlépe online bankovnictví) nebo 
platební kartě a zneužít je pro svoje obohacení.

Vylákání může probíhat dvojím způsobem – požadavkem odpovědi na příslušný email 
nebo požadavkem, abyste se nalogovali na svůj účet na falešné webové stránce – kterou 
samozřejmě také zřídili podvodníci a ze které následně vaše důvěrné informace stáhnou 
pro své potřeby. 

3. Dopisy o údajných výhrách
Domů vám přijde dopis, ve kterém vám JUDr. XXX, PhD. MBA, gratuluje k tomu, že jste 
v celorepublikové soutěži byli vybráni do finále, ve kterém se budou losovat velké výhry 
– auta, domy, luxusní dovolené atd. Pokud se chcete velkého finále zúčastnit, musíte 
zavolat na číslo se zvýšeným tarifem a zadat doplňující osobní údaje. Provoláte majlant 
a nakonec vás stejně nevylosují.

4. Pyramidová hra neboli Letadlo
Letadlo je podvodná hra, která funguje následovně. Přijde k vám známý a řekne vám: 
„Dej mi dvacku a přihlásím tě do bezvadné hry. Když seženeš dalších 15 lidí, kteří ti 
taky dají dvacku, dostaneš z jejich “příspěvku“ čtvrtinu. Když pak těch dalších 15 lidí 
sežene další “spoluhráče, budou tě živit i oni…“. „Obchodní model“ je tedy založen na 
získávání dalších účastníků.

Vypadá to jako pěkná myšlenka, ale dlouhodobě nefunguje, nikdo nic nevyrábí ani se 
nic neprodává. Matematicky je tento model nemožný, vydělávají jen zakladatelé – lidé na 
vrcholu pyramidy, ti dole skončí brzy nejen v pyramidě, ale i reálně na dně. 

Model je u nás ilegální.

A nebyli bychom to my, Češi, kdybychom zákazy neuměli obejít. Noví podvodníci 
ilegální pyramidové hry maskují tzv. multilevel marketingem – ve skutečnosti za své 
peníze dostanete nějaký výrobek, ale ten nemá ani zdaleka hodnotu peněz, které za ní 
dáte, a jedinou možností, jak získat své peníze zpět, je – opět – přitáhout do „hry“ další 
lidi.
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5. Zásilka s výrobkem
Pošťák vám doručí balíček, 
který jste si neobjednali, v němž 
vám neznámá firma posílá 
nabídku svého produktu, např. 
knihu. Pokud se vám kniha líbí, 
můžete si ji nechat a zaplatit 
přiloženou fakturu, pokud ne, 
máte ji poslat zpátky. Firma 
využívá vaší důvěřivosti a věří, 
že knihu buď opravdu zaplatíte, 
nebo pošlete zpět, to je ale 
nezákonné. Pokud jste si nic 
neobjednali, nechte si balíček 
a neobtěžujte se s chozením na 
poštu ani převodem peněz.

6. Podvodné loterie
Podvodné loterie jsou druhem 
podvodu, kdy vám přijde e-mail 
s oznámením o výhře vysoké 
částky v eurech, dolarech nebo 
v jiné zajímavě měně. Máte 
okamžitě kontaktovat odesílatele – provozovatele loterie. Ten vám pak bez okolků sdělí, 
že vám výhru vyplatí jen v případě, že zaplatíte dopředu manipulační poplatek (někdy i 
ve výši mnoha desítek tisíc korun). I kdybyste tento poplatek zaplatili, nic nedostane a o 
výhře ani odesílateli už nikdy neuslyšíte… 

7. Stahování vyzvánění, hudby nebo obrázků do mobilu
Přijde vám SMS, že si můžete stáhnout nové vyzvánění „zdarma“, podmínky v SMS 
jsou ale nejasné, vy kliknete na „další informace“ a rázem máte za stržený kredit stažené 
zvonění, které jste ani nechtěli. Zdarma je bohužel jiné, na které jste zrovna omylem 
nenarazili.

8. Různé kluby
Někde v obchodě nebo na promo akci se bezplatně přihlásíte do „klubu přátel toho a 
toho výrobku“, ale „důvěryhodný“ obchodník vám vychytrale nesdělí všechny podmínky 
členství (když ptáčka lapali, pěkně mu zpívali). Pak vám každý půl rok začne chodit 
výrobek, který si „podle podmínek“ musíte koupit.

9. Nigerijský dopis neboli SCAM 419
Osloví vás neznámý člověk, že zdědil, získal nebo dokonce spravuje něčí majetek ve výši 
několika desítek milónů dolarů a potřebuje pomoc při jeho převodu ze země. Za to je 
slíbená tučná odměna ve výši několika desítek procent z celkové částky. Princip podvodu 
spočívá v tom, že po vás neustále chtějí platit nečekané administrativní poplatky a převod 
majetku se stále oddaluje. Zdroj: www.hoax.cz




