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Majetková trestná ãinnost páchaná v prostﬁedí internetu
bude narÛstat - varuje plk. Mgr. Zdenûk Grénar

Na aktuální stav celkové bezpeãnostní situace v na‰em regionu jsem se zeptal vedoucího
územního odboru Blansko Policie âeské republiky plk. Mgr. ZdeÀka Grénara, kter˘ sdûlil:

V loÀském roce do‰lo k poklesu poãtu pﬁípadÛ majetkové trestné ãinnosti
o zhruba 13 % a tento trend pokraãuje
i v prvních mûsících leto‰ního roku.
Souãasnû v‰ak dochází k pﬁesunu této
trestné ãinnosti do virtuální sféry, tedy
k páchání podvodÛ na internetu. Jedná
se o celorepublikov˘, respektive celosvûtov˘ trend, kter˘ stále ãastûji ﬁe‰íme
také v na‰em regionu. Zatímco dﬁíve docházelo k podvodnému jednání formou
vylákání penûz za zboÏí, které buì nebylo vÛbec dodáno, nebo kupující obdrÏel nûjak˘ bezcenn˘ ‰unt, nyní se navíc
jedná o snahy vylákat pﬁihla‰ovací údaje k internetovému bankovnictví, pﬁípadnû dal‰í citlivé údaje uÏivatelÛ.
Prostﬁednictvím emailÛ nebo rÛzn˘ch
sociálních sítí dochází k instalaci ‰kodlivého softwaru, kter˘ je schopen uÏivatelská data krást. Tento problém se net˘ká

jen poãítaãÛ, ale ãím dál tím více i „chytr˘ch” mobilních telefonÛ. Na Blanensku
nemine t˘den, abychom neﬁe‰ili oznámení
na tento druh kriminality. Je zﬁejmé, Ïe musíme poãítat s dal‰ím nárÛstem tohoto druhu trestné ãinnosti.

webové adresy se zajímav˘m obsahem,
na kter˘ch staãí jedno nepozorné kliknutí a dojde ke spu‰tûní ‰kodlivého
kódu. Je dÛleÏité o tûchto nebezpeãích
vûdût a eliminovat je uváÏliv˘m poãínáním na internetu.

Jak vysoká je objasnûnost v této oblasti trestné ãinnosti?
U této kriminality se objasnûnost pohybuje v rozmezí 60 - 70 %. Velmi záleÏí na rychlosti; pokud se jedná o pﬁevod penûz na úãet v âR, tak jsme
schopni bûhem prvního dne tyto finance vypátrat a zablokovat, i kdyÏ se pﬁevádí na dal‰í úãty. S vût‰ím ãasov˘m
odstupem v‰ak ‰ance na vrácení penûz
rychle klesá. U vût‰ích sum mizí peníze
v zahraniãí.
Plk. Mgr. Zdenûk Grénar.
Je tedy nutné, aby uÏivatelé pokud zjistí, Ïe se stali obûtí podvodného jednání, informovali okamÏitû nejen svou banku,
ale také podali oznámení nám, aby mohlo b˘t pátrání zahájeno co nejdﬁíve.

Pojìme k dal‰í oblasti - zlep‰ila se
situace na silnicích v regionu?
Od zaãátku leto‰ního roku do‰lo sice
k mírnému nárÛstu poãtu dopravních
nehod, ale potû‰itelné je, Ïe se sníÏil poãet váÏn˘ch a smrteln˘ch zranûní. Co
nás v této oblasti nejvíc trápí, to je vzrÛstající poãet pﬁípadÛ, kdy lidé ﬁídí pod
vlivem alkoholu a zvlá‰tû jin˘ch návykov˘ch látek, tedy drog. V roce 2014
jsme zaznamenali celkem 517 pﬁípadÛ,
z toho 133 pod vlivem drog; coÏ je
o 140 víc, neÏ v roce 2013. V˘voj
v prvních mûsících leto‰ního roku nasvûdãuje, Ïe tento vzrÛstající trend pokraãuje.

Jak se nejlépe chránit proti internetov˘m podvodÛm?
DÛleÏité je pouÏívat legální, aktualizovan˘ software, vyuÏívat antivirové
programy, do mobilních telefonÛ instalovat aplikace pouze z oficiálních obchodních míst. B˘t velmi obezﬁetn˘ v
emailové komunikaci, neotevírat pﬁílohy emailÛ od neznám˘ch odesilatelÛ
a zásadnû neposkytovat Ïádné citlivé
údaje v bûÏné korespondenci.
Podvodníci se spoléhají na nepozornost uÏivatelÛ; navádí je na stránky fale‰n˘ch eshopÛ ãi pﬁímo bank, nabízí
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Kdo se tû‰í ze
‰tûstí druh˘ch,
tomu vykvete
jeho vlastní.
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