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Žena podle pokynů za-
ložila na své jméno 

účet a všechna dispoziční 
práva předala neznámé 

osobě, s níž komunikova-
la výhradně elektronicky. 
Pak už její role spočívala 
v přeposílání autorizač-

ních kódů na určený 
e-mail. Během dvou měsí-
ců tak přes účet prošlo více 
než čtvrt milionu korun. 

Jak kriminalisté zjistili, 
peníze byly vylákány 
podvodně ze dvou firem. 

„Žena tak, byť možná 
nevědomě, napomohla 
trestné činnosti jiné oso-
by. Nyní tedy musí počítat 
se stíháním za legalizaci 
výnosů z trestné činnos-
ti,“ uvedl policejní mluvčí 

Bohumil Malášek. „Para-
doxní je, že žena pracuje 
jako účetní a ze své pozice 
musí jednoznačně vědět, 
jakým způsobem a na zá-
kladě jakých mechanismů 
bankovní účty fungují.“ 

Žena navíc za sjednaný 
pronájem účtu ani nedo-
stala zaplaceno. n sto

Žena pronajala účet podvodníkům, podvedli i ji
Měsíční výdělek patnáct tisíc korun zlákal třiačtyřicetiletou 
ženu z Brněnska. Ta reagovala na internetový inzerát 
o možném pronájmu bankovního účtu. Stala se tak bílým 
koněm podvodníků, kteří nakonec podvedli i ji.

Ve srovnání s rokem 
2019 roste letos po-

čet uživatelů o 73 pro-
cent rychleji. Ukazuje to 
meziroční srovnání po-
čtu nových registrací za 
duben a květen v letech 
2019 a 2021.

Nejvíce sdílení v sou-
časnosti eviduje první 
český carsharing v Brně 
a v Praze, kde nabízí do-
hromady přes šest desítek 
aut. Jednotky vozů jsou 
uživatelům k dispozici 
také v Českých Budějovi-
cích, Hradci Králové, Li-
berci, Ostravě, Olomouci, 
Pardubicích a v Plzni.

„V minulých letech bý-
valy jarní měsíce vytíže-
ním aut spíše podprůměr-
né a hlavní sezona 
probíhala od června do 
září. Na zvýšenou poptáv-
ku, kterou jsme zazname-
nali už na konci března, 
reagujeme také posílením 
flotily o nové Škody Scala 
v šedé barvě. Posily zamí-
ří především do brněnské 
a pražské flotily,“ říká ře-
ditel družstva Autonapůl 
Michal Šimoník.

Carsharing je služba 
pro ty, kteří nejezdí au-
tem příliš často, a proto se 
jim vlastní vůz nevyplatí. 

Oceňují ho i firmy, které 
příležitostně potřebují 
využít o jedno nebo dvě 
auta navíc. Ze společného 
výzkumu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně 
a Dopravní fakulty ČVUT 
vyplynulo, že jedno auto 
takto nahradí 15 až 
17 soukromých vozů.

„Hlavní sezona nás te-
prve čeká a podle dosavad-
ních rezervací na červe-
nec a srpen odhadujeme, 
že prázdniny budou také 
silnější než v předpande-
mických časech. Věříme, 
že jsme aktuální posílení 
flotily nadimenzovali do-

statečně a rostoucí zájem 
stejně jako v předchozích 
letech uspokojíme,“ dodá-
vá Šimoník.

Služba motivuje uživa-
tele, aby při svých cestách 
kombinovali hromadnou 
dopravu mezi velkými 
městy se sdílenými vozy, 
kterými se odvezou do 
svého cíle. Veřejná dopra-

va totiž zejména do men-
ších sídel nejezdí tak čas-
to a využití auta výrazně 
zjednoduší cestu. Pokud 
jsou sdílníci zároveň zá-
kazníky Českých drah, 
mohou své ČD body 
uplatnit i zde a zlevnit si 
tak cestování autem 
o dalších 250 korun kaž-
dý měsíc. n sto

Sdílená auta frčí. Půjčuje se jich téměř 
o tři čtvrtiny více než před pandemií
Obliba sdílených aut v Česku po všech lockdownech roste. 
Poté, co za poslední rok zaznamenal takzvaný carsharing 
nejmenší propad zájmu v odvětví dopravy, lidé a firmy mu 
důvěřují i po zmírnění protiepidemických opatření. 
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