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Smyslem mezinárodní kampaně Safer Internet Day je 
zvýšit povědomí o aktuálních nebezpečích v online 

prostředí a propagovat jeho bezpečné a pozitivní užívá-
ní. Ministerstvo vnitra proto společně se sdružením CZ.NIC 
připravilo odbornou konferenci, která propojuje subjekty 
veřejného, komerčního i neziskového sektoru při sdílení 
informací pro co nejefektivnější prevenci kybernetické kri-
minality. To vše se realizuje v době, kdy kybernetická kri-
minalita a kriminalita páchaná v kyberprostoru dosahuje 
rekordních čísel. V roce 2021 Policie ČR registrovala více 
než 9 500 takových případům, oproti cca 1 500 případů 
před 10 lety, kdy začaly být samostatně evidovány. 

„Oblast internetu je naprosto klíčovým prostředím, 
které nás dnes všechny ovlivňuje v našich pracovních 
i osobních životech. S pandemií nemoci covid-19 ještě 
více než kdykoli předtím. Pachatelé využívají stále sofis-
tikovanější postupy. Proto je při předcházení kybernetic-
kým trestným činům naprosto zásadní vzdělávání v obe-
zřetnosti na internetu, zejména u těch nejvíce zranitel-
ných, jako jsou děti či senioři,“ uvedl náměstek ministra 
vnitra Lukáš Kolářík.
Policie na tento speciální den připravila základní 

pravidla pohybu v prostředí internetu v oblíbené for-
mě čtyř krátkých spotů. Připomíná v nich, jak zabez-
pečit uživatelské účty, jak nepodlehnout predátorovi, 
jak předejít šíření intimních fotek na internetu a na co 
by měli myslet rodiče, než zveřejní fotky svých dětí na 
sítích. Zároveň na policejním webu i sociálních sítích 
intenzivně prezentují, vysvětlují a varují. Popisují čas-
té způsoby jednání, které se opakují. Radí, jak postu-
povat, aby pachatelé nebyli úspěšní, i co dělat, pokud 
již došlo ke škodě. ■

téma

 Konferenci je možné zhlédnout na 
www.youtube.com/watch?v=isPRSmyuI9→

Ministerstvo vnitra se i letos společně s Policií ČR a dalšími partnery na začátku února připojilo 
ke Dni bezpečnějšího internetu. Hlavním motem byla bezpečnost dětí na internetu. 

Mezinárodní Den bezpečnějšího 
internetu představil osvětové aktivity
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↑ Náměstek 
Lukáš Kolářík 
se na konferenci 
dorozumívá 
s robotem 
T-Dee, který 
komunikuje 
v plně 
lokalizované 
verzi s nativní 
češtinou

← Nové 
videospoty 
s pravidly 
pohybu 
v prostředí 
internetu od 
Policie ČR 
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