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PODVODY A ZNEUŽÍVÁNÍ 

UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY 
Roman Máca 

Shrnutí 
Lidské neštěstí je bezesporu záležitost, na které se dají vydělávat peníze. Obecně platí, 

že když se objeví nějaká krize, chopí se jí i různí podvodníci a pochybné existence snažící se na ní 

obohatit. Nejinak tomu je i v případě ruskou invazí vyvolané uprchlické vlny z Ukrajiny, kdy jenom 

do České republiky přišlo zhruba 400 000 lidí. 

 Hlavní body 
• Situace uprchlíků z Ukrajiny se snažili zneužít různí „zprostředkovatelé práce“, kteří se je 

prostřednictvím lží snažili přimět k zaměstnání načerno za mizivou mzdu. 

• Uprchlíci se také stali obětmi finančních podvodů, vishingu a byli využiti jako tzv. legalizátoři. 
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Zkusme to vzít po pořádku, s čím se mohli uprchlíci po překročení hranice setkat. Z hlediska dopravy 

dále do vnitrozemí např. na Slovensku mohli narazit na předražené taxíky, které je odvezli pár 

kilometrů za přemrštěné ceny. Zajímavý byl ale i počin Jakuba Olberta a bývalého poslance za ODS 

Jiřího Janečka, kteří stáli za uskupením Chcípl PES. Oba podnikatelé dokázali velmi dobře 

„zobchodovat“ covidovou krizi, kdy od veřejnosti vybrali miliony korun, které potom z transparentního 

účtu odcházely kdo ví kam (prý na demonstrace).  

Když covid přestal být hlavním tématem, oba podnikatelé, kteří se dlouhodobě projevovali spíše 

prorusky, se jali zachraňovat uprchlíky před ruskou invazí s tím, že je autobusy přivezou od ukrajinských 

hranic do ČR. Podobně jako za covidu žádali veřejnost o peníze.1 

O nezištné a dobročinné povaze lze ale mít značné pochybnosti. Podnikatel Janeček totiž vytvořil 

milionové dluhy, neplatil svým zaměstnancům a snažil se je zastrašovat.2 K ukrajinským hranicím 

se těmito autobusovými svozy vydával i další jedinec aktivní v uskupení Chcípl PES. Byl jím zadlužený 

podnikatel, šiřitel proruských dezinformací a organizátor demonstrací Ladislav Vrabel.3  

Vrabel ve svém plánu „Česká republika na 1. místě“ vystupuje proti „ředění národa“ a to právě 

Ukrajinci. Podnikatel přivezené uprchlíky také „zaměstnával“ u sebe v pizzerii. Vzhledem k tomu, 

že je v Českých Budějovicích známý tím, že neplatil svým zaměstnancům, lze mít i pochybnosti o tom, 

zda Ukrajinky měly uzavřen nějaký pracovněprávní vztah, byla jim vyplácena mzda apod. 

  Zdroj: Facebook.com, 2022. 

 
1 Rambousková, M. (8. března 2022). Chcípl PES vozí uprchlíky, naštval tím část fanoušků. „Sobci,“ míní analytik. 

Seznam zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chcipl-pes-vozi-uprchliky-nastval-

tim-cast-fanousku-sobci-mini-analytik-192389.  
2 Jelínková, A., Valášek, L. (1. března 2022). Šéf Chcíplého psa krach podnikání sváděl na vládu. Miliony neplatil 

už před covidem. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-chcipleho-psa-krach-podnikani-svadel-na-

vladu-miliony-ne/r~6d4c17ac934711ec8b18ac1f6b220ee8/.  
3 Dragoun, R., Valášek, L. (6. září 2022). Peníze na demonstrace končí u muže bez příjmů. Dluží tři miliony a měl 

27 exekucí. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/penize-na-demonstrace-konci-u-muze-bez-

prijmu/r~9c4ad4042cfc11edbe29ac1f6b220ee8/.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chcipl-pes-vozi-uprchliky-nastval-tim-cast-fanousku-sobci-mini-analytik-192389
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chcipl-pes-vozi-uprchliky-nastval-tim-cast-fanousku-sobci-mini-analytik-192389
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-chcipleho-psa-krach-podnikani-svadel-na-vladu-miliony-ne/r~6d4c17ac934711ec8b18ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sef-chcipleho-psa-krach-podnikani-svadel-na-vladu-miliony-ne/r~6d4c17ac934711ec8b18ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/penize-na-demonstrace-konci-u-muze-bez-prijmu/r~9c4ad4042cfc11edbe29ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/penize-na-demonstrace-konci-u-muze-bez-prijmu/r~9c4ad4042cfc11edbe29ac1f6b220ee8/
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Výše uvedené schéma a nedůvěryhodné osoby v pozadí spíše vyvolávají dojem, že uprchlíci posloužili 

jako záminka pro vybírání peněz od veřejnosti, získání financí ze státní pomoci a k využití uprchlíků 

jako levné/bezplatné pracovní síly.  

„Pracovní agentury“ 

Lidé prchající před válkou se také dostali do centra zájmu různých „pracovních agentur“, 

které uprchlíky ubytovávaly a zaměstnávaly načerno, kdy si o výši plateb za odvedenou práci rovněž 

nelze dělat iluze.4 

Jinou praktikou byla pomoc za úplatu při zprostředkování víz a dalších záležitostí, které jsou 

pro uprchlíky vyřizovány zdarma.5 S takovými nabídkami byly doslova zaplavovány skupiny typu 

„Ukrajinci v ČR“ na sociálních sítích a podvodníci se také objevovali okolo asistenčních center 

nebo nádraží, kde lovili své oběti. Také se pokoušeli zneužívat doklady uprchlíků pro sjednání půjček 

nebo zřízení bankovních účtů k nezákonným účelům. 

Podvodníci mezi uprchlíky současně šířili řadu lživých tvrzení, aby je zmanipulovali a následně zneužili, 

jak popsala výkonná ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová. 

 

Zdroj: Twitter.com, 2022. 

Objevily se i pokusy o zneužití státní podpory za ubytovávání uprchlíků. Majitelé ubytoven měli 

vystěhovat stávající nájemníky a místo nich ubytovat uprchlíky, protože to je pro ně ekonomicky 

výhodnější.6 Jiní podvodníci vydávající se za pronajímatele bytů od uprchlíků vylákali peníze 

na pronájem a následně zmizeli.7 

Různí „zprostředkovatelé práce“ běžně verbovali Ukrajince k nevýhodné práci, ale v případě žen 

i k nucené prostituci. „Přímo na hranicích oslovují Ukrajinky muži, kteří jim nabízejí, že je za poplatek 

 
4 Nádvorníková, I. (18. března 2022). Vykořisťování agenturami. Uprchlíci jsou v kraji snadnou kořistí podvodníků. 

Deník.cz. https://www.denik.cz/krimi/prace-nacerno-zadna-evidence-agentury-na-svitavsku-vykoristuji-

uprchliky-zamek.html.  
5 Freiwilligová, B. (23. března 2022). Podvodníci se snaží přiživit na uprchlících. Varuje před nimi i policie. Deník.cz. 

https://www.denik.cz/krimi/uprchlici-liberecky-kraj-podvody-2022.html.  
6 Tamtéž. 
7 Novinky.cz (5. května 2022). Ukrajinská rodina zaplatila muži v Praze dva nájmy. O peníze přišla, bydlení nemá. 

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-ukrajinska-rodina-zaplatila-muzi-v-praze-dva-najmy-o-penize-prisla-

bydleni-nema-40395772.  

https://www.denik.cz/krimi/prace-nacerno-zadna-evidence-agentury-na-svitavsku-vykoristuji-uprchliky-zamek.html
https://www.denik.cz/krimi/prace-nacerno-zadna-evidence-agentury-na-svitavsku-vykoristuji-uprchliky-zamek.html
https://www.denik.cz/krimi/uprchlici-liberecky-kraj-podvody-2022.html
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-ukrajinska-rodina-zaplatila-muzi-v-praze-dva-najmy-o-penize-prisla-bydleni-nema-40395772
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-ukrajinska-rodina-zaplatila-muzi-v-praze-dva-najmy-o-penize-prisla-bydleni-nema-40395772
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dopraví do Česka. Uprchlice se pak stávají obětí obchodníků s lidmi. Ti jim podají drogy, vytvoří u nich 

závislost a nutí je k prostituci. Víme o desítkách takových případů,“ uvedla koordinátorka Spolku 

na ochranu žen Zdeňka Pecharová pro Hospodářské noviny.8 

Finanční podvody a tzv. legalizátoři 

Podvodníci se na ukrajinské uprchlíky zaměřili i s cílem získat jejich úspory. V březnu 2022 Policie České 

republiky a Česká bankovní asociace varovaly před tzv. vishingem cílícím právě na Ukrajince. 

Jde o kontaktování oběti pomocí telefonátu a následné vymáhání citlivých informací. Podvodník 

se obvykle představí jako bankovní pracovník a oznámí klientovi libovolné banky, že jeho účet byl 

napaden. Tím vyvolá v oběti obavy o naspořené peníze.9  

Jinou formou je zneužívání uprchlíků jako tzv. bílých koní, jejichž prostřednictvím se podvodníci 

dostávají k ukradeným penězům, které si oběti nechají zaslat účet a následně je pro třetí osobu 

vyberou z bankomatu. 

„Nefunguje mi platební karta, nemám tady zřízený účet a nutně potřebuju převést peníze z Ukrajiny,“ 

oslovil rusky hovořící muž skupinku ukrajinských uprchlíků v jednom z pražských nákupních center. 

Poprosil je o čísla jejich bankovních účtů a o to, jestli na ně může převést peníze. A také je požádal, 

aby peníze ihned vybrali z bankomatu a hotovost mu předali. Za pomoc jim slíbil tisícovku. Popsal jeden 

z případů zpravodajský web iRozhlas.cz.10 

Závěr 

Lidi prchající před válkou tak čekala v Česku další hrozba. Různí podvodníci využívali jejich zoufalé 

situace, naivity i nedostatku informací. V současné době lze jen těžko předvídat, jak se bude ruská válka 

proti Ukrajině vyvíjet dále, a to i vzhledem k nedávnému ostřelování řady ukrajinských měst i v západní 

části země, resp. zda nás nepotká další uprchlická vlna. 

V takovém případě, byť si ho nikdo nepřeje, je na místě být připraven, jelikož různí podvodníci se budou 

snažit bezvýchodné situace lidí využít znovu. Důležitá je tak kromě práce policie v boji proti kriminalitě 

i důkladná informovanost a prevence u samotných Ukrajinců, a to nejen ze strany úřadů, 

ale i prostřednictvím informačních kanálů, které tito lidé na útěku využívají.  

 
8 Doubravová, B., Endrštová, M. (25. března 2022). Verbují je k nevýhodné práci i nucené prostituci. Ukrajinci 

se stávají obětí podvodů. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/verbuji-je-k-praci-na-

cerno/r~7b316026ab6f11ec9ba00cc47ab5f122/.  
9 Indrová, A. (9. března 2022). Policie a bankovní asociace varují před podvodníky. Cílí hlavně na rusky a ukrajinsky 

mluvící klienty. iRozhlas.cz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvod-bankovni-ucet-telefon-vishing-

phishing_2203091555_ind.  
10 Janoušek, A., Mikel, J. (19. května 2022). ‚Nefunguje mi platební karta.‘ Podvodníci využívají uprchlíky, 

aby se dostali k ukradeným penězům. iRozhlas.cz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvody-ukrajinsti-

uprchlici-policie-bankomaty_2205190500_ind.  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/verbuji-je-k-praci-na-cerno/r~7b316026ab6f11ec9ba00cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/verbuji-je-k-praci-na-cerno/r~7b316026ab6f11ec9ba00cc47ab5f122/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvod-bankovni-ucet-telefon-vishing-phishing_2203091555_ind
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvod-bankovni-ucet-telefon-vishing-phishing_2203091555_ind
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvody-ukrajinsti-uprchlici-policie-bankomaty_2205190500_ind
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/podvody-ukrajinsti-uprchlici-policie-bankomaty_2205190500_ind
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