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Z domova

Pokračování ze strany 1
Že za kliknutí na reklamu a vyplně-
ní kontaktu bude senior nebo jiný
napálený platit skoro sto korun týd-
ně, semnohdy zjistí až při vyúčtová-
ní. Částka je u reklamy zmíněnama-
lým písmem. „Nevšimla jsem si
toho vůbec. A z další zprávy jsem
nepochopila, že se mi peníze bu-
dou strhávat každý týden, a ne jen
jednou,“ popisuje napálená Marie
Pošvářová. Zbavit se služby jí po-
mohl až její syn.
Za celou falešnou reklamou stojí

firma gogogy. Ta má web v několi-
ka jazycích, a v české verzi se spous-
tou chyb. Už to samo o sobě by
mělo vzbudit pochybnosti. Nejde
ani jednoduše dohledat, ve které
zemi firma sídlí. Dříve si spotřebite-
lé často stěžovali v hodně po-
dobné kauze na rakouskou firmu
DIMOCO, která podnikala i v Čes-
ku. Člověk by měl zpozornět i kvůli
telefonnímu číslu, na které se SMS
zprávy posílají. Pětimístné číslo za-
číná devítkou. Taková čísla bývají
většinou draze zpoplatněná.

Na hrnce už nikdo nenaletí
Dnešní generace seniorů už s inter-
netem umí pracovat. Sociální sítě
využívá i kvůli kontaktu s vrstevní-

ky nebo rodinou. Je mnohem zdat-
nější než senioři před deseti lety.
Podle odborníků to však vědí
i šmejdi. „Posun je vidět i v posled-
ních pěti letech. Senioři kolem 65
let, ale i ti starší, už internet a sociál-
ní sítě běžně používají. Jsou na in-
ternetu zkušenější, jenže zkušeněj-
ší a sofistikovanější jsou i podvodní-
ci,“ popisuje Marek Kuřina ze sdru-
žení Život 90, které se seniorům vě-
nuje.
Svět podvodů zaměřených na se-

niory se proto za uplynulou deká-
du výrazně změnil. Dřív byly nej-
rozšířenější pastí na seniory zejmé-
na předváděcí akce. Na těch prodej-
ci nabízeli předražené hrnce, léči-
vé deky nebo nejrůznější vitaminy.
„Předváděcí akce fungují dál, ale
omezeně. Už se nekonají ty,
kde by docházelo k přestup-
kům,“ říká Jana Jelínková z Čes-
ké obchodní inspekce. „Lidé už
si na předváděcí akce ani tolik
nestěžují, šmejdi se často pře-
souvají do oblasti energetiky,“
dodává Jelínková.
Kolik napálených seniorů doo-

pravdy je, se zjišťuje těžko. Na se-
niorské linky se obrací jen zlo-
mek z nich. „Někteří se i stydí.
Radši přijdou o tisíc korun, než

aby přiznali, že naletěli,“ potvrzuje
Kuřina. Zmíněné reklamě, která
láká na štědrou poukázku, předchá-
zela jiná. Nabízela kupon na nákup
v hodnotě 1 500 korun nebo dárko-
vou kartu v hodnotě tisíc korun.
Další postup byl už stejný včetně „ti-
chých“ každotýdenních plateb.

Kurzy pro seniory
Organizace věnující se seniorům a
bezpečnosti na internetu se snaží o
osvětu. Kurz pro seniory pořádá na-
příklad i Národní ústav pro kyber-
netickou a informační bezpečnost
(NÚKIB). „Spolupracujeme s ne-
ziskovými organizacemi pro senio-
ry a máme pro ně kurzy, které jim
mají pomoct se na internetu vyznat
a bezpečně pohybovat,“ potvrzu-
je mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Život 90 pořádá přednášky, se-
niory učí i na tabletech. Organiza-
ce E-bezpečí z olomoucké univer-
zity zase seniorům nabízí online
poradnu.
Kyberkriminality, pod kterou

spadají právě i podvody na inter-
netu, v posledních letech přibý-
vá. V roce 2019 policie evidovala
na internetu 8 417 trestných
činů, což je zhruba o 1 600 více
než předchozí rok.

PRAHA Novela školského záko-
na, kterou v pondělí projedná vlá-
da, zavádí pro děti povinnost
účastnit se distanční výuky jako
součásti povinné školní docház-
ky. Dosud ji česká legislativa nijak
neupravovala. Formu výuky na
dálku návrh nestanoví, škola ji má
přizpůsobit podmínkám žáka.
Změna zákona je reakcí na epi-

demii covid-19, kvůli které byly
školy uzavřené od poloviny břez-
na a některé až do června.
Povinná výuka na dálku se týká

krizového stavu podle krizového

zákona nebo uzavření škol z naří-
zení ministerstva zdravotnictví
nebo krajské hygienické stanice.
„Děti, žáci a studenti jsou povin-

ni vzdělávat se distančním způso-
bem s výjimkou dětí v mateřské
škole, pro které není předškolní
vzdělávání povinné,“ píše se vma-
teriálu pro vládu. Na dálku se žáci
nemusí vzdělávat také v jazyko-
vých a uměleckých školách.
V době, kdy byly kvůli nemoci

covid-19 uzavřené školy, se výuky
na dálku neúčastnilo odhadem
asi 10 tisíc dětí. (brz)

Ilustrační foto: Shutterstock

Jak nenaletět na internetu
podvodníkům se slevami

● Slevové a soutěžní akce mají ob-
chodní řetězce pouze na svých
webech a profilech. Jinde jde prav-
děpodobně o podvod.
● Bedlivě sledujte znění webových
adres. Příliš dlouhé a složité názvy
adres nebudou pravé.
● Všímejte si chyb. Šmejdi často
nejsou Češi a v příspěvcích mají
překlepy a gramatické chyby.
● Pokud naletíte, služba jde vždy
zrušit. Většinou stačí poslat SMS.
Její znění by vám mělo přijít v jedné
z úvodních zpráv.
● Pomoc nabízí poradny. Napří-
klad E-bezpečí či Život 90.

A ZAHRADNÍHO NÁBYTKUA ZAHRADNÍHO NÁBYTKU
DOPRODEJ GRILŮ

Souprava nábytku Lara, 4x stohovatelná
a 2x polohovací křesla, 1x stůl: 150 x 90 x 74 cm13.990,-

zvýhodněná cena za 7dílnou soupravu
18.330,-

Tato nabídka platí od 7. 8. 2020 do vyprodání zásob, nejdéle však do 1. 9. 2020. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Nový
trik
šmejdů:
slevy

Počasí

Výstraha před
horkem trvá
Český hydrometeorologický
ústav varuje před vysokými teplo-
tami přesahujícími 31 stupňů. Vý-
straha meteorologů platí od vče-
rejšího odpoledne pro Ústecký,
Středočeský, Jihomoravský kraj,
Prahu a část Libereckého kraje.
Dnes se vysoké teploty rozšíří
i do dalších krajů – Plzeňského, Ji-
hočeského, Zlínského, Pardubic-
kého, Libereckého a Královéhra-
deckého kraje. (neu)

Domácí výuka v době
epidemie bude povinná

Politika

Piráti posilují,
TOP 09 propadla
Hnutí ANO by v červenci volilo
stejně jako předchozí měsíc 29
procent lidí, ukázal aktuální prů-
zkum CVVM. Střídání proběhlo
mezi nejbližšími pronásledovate-
li. Piráti potvrdili vzestupnou ten-
denci (14,5 %) a přeskočili ODS
(12 %). Sociální demokracie se
drží na 9,5 procentech a komunis-
té na 7,5 %. Naopak, podpora
TOP 09 spadla pod čtyři procen-
ta. (pma)

INZERCE

PRAHA Plánované sčítání lidu za-
čne 27. března 2021. Koná se
vždycky jednou za deset let. Statis-
tici odhadují, že se až dvě třetiny
lidí sečtou pohodlně přes inter-
net. Nebudou se už marně nahá-
nět se sčítacími komisaři jako při
sčítání v roce 2011.
„Sčítání 2021 bude pro občany

jednodušší a uživatelsky přívěti-
vější,“ slíbil na tiskové konferenci
předseda Českého statistického
úřadu Marek Rojíček.
Navíc bude i bezpečnější třeba

pro ty, kteří se bojí koronaviru. Se-
číst se online tak bude možné i
bez jediného kontaktu se sčítací-
mi komisaři.
Počet zjišťovaných údajů se

oproti sčítání před deseti lety zú-
žil přibližně na polovinu.
„Zcela odpadnou otázky týkající

se vybavenosti domácnosti napří-
klad koupelnou nebo osobnímpo-
čítačem. Zjednoduší se otázky

ohledně velikosti bytu, vzdělání
či dojížďky do zaměstnání,“ popi-
suje Robert Šanda, ředitel odboru
statistik obyvatelstva ČSÚ.
Sčítání klade důraz na ochranu

osobních údajů, nikdo se podle
Šandy nemusí bát. „Splňujeme
nejpřísnější standardy,“ zdůraz-
ňuje Šanda.
Sčítání začne 27. března a potr-

vá do 9. dubna. Následně budou
sčítací komisaři obcházet až do
11. května domácnosti, které nevy-
užijí možnost formulář vyplnit
elektronicky.
Kromě toho budemožné formu-

lář vyplnit na 800 vybraných
poštách nebo jej odeslat úřadu
v obálce.
Výsledky sčítání lidu budou po-

dle předsedy statistiků Rojíčka
známé na přelomu let 2021
a 2022. Sečíst se je povinné ze zá-
kona. Kdo to neudělá, tomu hrozí
pokuta až deset tisíc korun. (row)

Statistici zkrátili
dotazník sčítání


