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Na internetu NEEXISTUJE SOUKROMÍ! 

 

Cokoliv je umístěno na internet, je ve skutečnosti VEŘEJNÉ! 

 

 

 

Zásady bezpečnosti v kyberprostoru: 

- Chraňte si své osobní a citlivé údaje. 

- Neslušné, hrubé a vulgární emaily a vzkazy ignorujte. 

- Nedejte šanci virům – neotevírejte přílohu zprávy z neznámé adresy. 

- Nevěřte každé informaci získané na internetu. 

- Když se s někým nechcete bavit, tak se s ním prostě nebavte. 

 

 

Nástroje internetové komunikace: 

 

Soukromí a šifrování 

- Emailové zprávy nejsou všeobecně šifrované. 

- Musí projít cizími počítači v síti před tím, než dosáhnou cílový 

počítač. 

- Většina poskytovatelů internetového připojení ukládá kopie vašich 

zpráv před doručením. 

- Řešením může být užití šifrovaných aplikací. 

 

Spam – nevyžádaná a obtěžující pošta. ŘEŠENÍ – neuvádět správně 

emailovou adresu, např. nahradit  @  za (at). 

 



Hoax – bludné a zplanělé zprávy kolující po internetu. 

 

E-mailoví červi a viry – požírají elektronickou poštu k tomu, aby se mohli 

šířit do ostatních zranitelných počítačů. 

 

INSTANT MESSAGING -   

internetová služba umožňující sledovat,  kteří přátelé jsou právě připojeni                                    

a umožňuje s nimi komunikovat v reálném čase. 

ICQ,  IM,  Yahoo!,  Windows Live Messenger,  Tencet QQ,  Facebook, … 

 

Bezpečnostní rizika: 

IM jsou oblíbeným terčem phishingových útoků 

IM konverzace probíhají  pouze za pomocí textů, což je dělá zranitelné vůči 

odposlouchávání 

 

 

Jak nenaletět? 
 

Porovnávejte  – srovnávací servery. 

 

Čtěte recenze – čím více recenzí, tím vyšší validita. 

Zjistěte si informace o prodejci – má kamennou prodejnu? Kdy byla 

registrována doména?  Kdo je majitel? Výpis z obchodního rejstříku … 

 

Prostudujte si smlouvu -  zejména podmínky reklamace apod. 

 

Jak platit – pokud plně nedůvěřujete, zvolte dobírku, platby předem NE. 

 

Zkontrolujte objednávku – ihned po převzetí. 

 

Právo vrátit zboží – odstoupení od smlouvy do 14 dnů. 

 

 

 

 

Aktuální trendy kyberzločinců 

 

- Podvody s hesly a kódy 

- Podvody při internetových obchodech 

- Nigerijské dopisy 

- Blokování počítače – policejní virus 

- Šmejdi na internetu 



Kde hledat pomoc? 
 
 

 
 

www.policie.cz 

www.e-bezpečí.cz 

www.saferinternet.cz 

www.jaknainternet.cz 

 

Jak na internet? 

Seriál Jak na Internet je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC, správce národní 

domény .cz a provozovatele služby mojeID. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet s jeho 

možnostmi, klady, ale také zápory co nejširší skupině občanů této země. Diváci se tak budou 

moci seznámit s tématy jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo 

komunikace přes Internet. 

 

 

http://www.policie.cz/
http://www.e-bezpečí.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.jaknainternet.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/CZ.NIC
http://cs.wikipedia.org/wiki/.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/MojeID

