
                              
 

Den bezpečnějšího internetu 2023 – odborná konference 
 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality a sdružení CZ.NIC si Vás dovolují 

pozvat na odborný panel ke Dni bezpečnějšího internetu „#Safer Internet Day“, 

který se uskuteční dne 7. 2. 2023 od 12.00 hod. v Experience Magenta Centru, OC 

Arkády Pankrác, Praha 4. Konference je možné se zúčastnit jak osobně, tak přes on-

line stream. 
 

Hlavním tématem Dne bezpečnějšího internetu 2023 bude:  

Zvyšující se kybernetická kriminalita jako aktuální fenomén 
 

Co nám v souvislosti se zvyšující se kybernetickou kriminalitou jako aktuálním 

fenoménem nejvíce hrozí? Čím nás pachatelé kyberkriminality mohou překvapit? Jaké 

děláme nejčastější uživatelské chyby? Jak  jednotlivým rizikům preventivně čelit jako 

uživatel? Jak můžeme pomoci ke snížení kyberkriminality systémově? 

Tyto i další otázky zodpovíme v moderovaných diskuzích.  

Program odborných panelů - moderovaných diskuzí: 

12:00-13:00 Zvyšující se kyberkriminalita jako fenomén  

(moderuje Zuzana Pidrmanová)  

Diskuze se mj. zúčastní:  

Lukáš Kolářík (MV), Ondřej Kapr (PČR), Bohuslav Zůbek (MV), Pavel Bašta (CZ. NIC), Jakub 

Ludvík (T-Mobile), Said Urban (PČR) 

13:00-14:00 Bezpečnost na internetu – prevence před zvyšující se kyberkriminalitou 

(moderuje Michal Barbořík) 

Diskuze se mj. zúčastní:  

Ondřej Penc (PČR), Kamil Kopecký (E-Bezpečí), Lucie Časarová (KPBI), Nina Adamcová (NÚKIB), 

Dominika Herdová (Nadace O2), Martin Kožíšek (CZ. NIC), Lucie Kosová (MV) 

14:00-14:15   Přestávka na kávu 

14:15-15:15  Zvyšování digitálních kompetencí, role médií a mediální vzdělávání 

v souvislosti s prevencí před kyberkriminalitou   

(moderuje Lucie Kosová) 

Diskuze se mj. zúčastní:  

Martin Úlovec (MŠMT), Ondřej Moravčík (PČR), Michal Kaderka (Klíč k médiím), Martin Kožíšek 

(CZ. NIC), Kamil Kopecký (E-Bezpečí), Roman Máca (Institut pro politiku a bezpečnost), 

Dominika Herdová (Nadace O2), Jan Žabka (Klíč k médiím) 



15:15 – 15:30  Shrnutí, závěr 

Těšíme se na Vás. 

 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, sdružení CZ.NIC 

 

Organizační pokyny: 

Budeme se těšit na Vaši osobní účast s možností přímé diskuse s přítomnými 

odborníky. Kapacita pro osobní účast je omezená. K osobní účasti na konferenci se 

můžete registrovat zde: https://forms.gle/dxp5ByPx1R1mS9gS6.   

Akce bude rovněž veřejně streamována na YouTube kanálu MV (s možností dotazů 

přes chat). Link streamu najdete brzy na našem webu OPK MV 

www.prevencekriminality.cz. Pokud chcete link obdržet osobně, registrujte se zde: 

https://forms.gle/3XLDpz1mbFh5iZc77. 

Změny v programu vyhrazeny. Podrobnosti sledujte na www.prevencekriminality.cz. 

 

 

Děkujeme za Vaši přízeň i spolupráci. 
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