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Ministerstvo vnitra společně se Safer Internet Cent-
rem – CZ.NIC uspořádalo tiskovou a odbornou kon-

ferenci. Tématem konference k SID 2023 byla zvyšující 
se kyberkriminalita jako fenomén. Statistika mluví jas-
ně, kyberkriminalita v roce 2022 tvořila deset procent 
z celkové registrované kriminality.

Akce upozornila na nebezpečí i dopad, který s sebou 
závažný a aktuální celospolečenský jev přináší
Cestou ke snižování kybernetické kriminality je jed-
noznačně kvalitně nastavená prevence. Na tom se 
shodli všichni vystupující. Vzdělávání, osvěta či zvy-
šování právního vědomí jsou velmi cennými nástro-
ji, ale v boji proti kybernetické kriminalitě to samo 
o sobě nestačí. „Útoky na internetu jsou velmi so-
fistikované a složitě se jim brání nejen dospělí, ale 
hlavně děti a senioři. Proto je potřeba vedle vzdělá-
vacích aktivit přijímat i technická a legislativní opat-
ření a nástroje, které umožní pružnější odhalování 
této trestné činnosti. Zároveň ale nesmí být ohro-
žena ochrana soukromí uživatelů internetu,“ sdělil 

náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík. Zároveň je 
třeba myslet i na pomoc a podporu obětem. V prů-
běhu odpoledního programu probíhala diskuse o do-
stupných nástrojích, konkrétních případech i jak se 
kyberkriminalitě bránit. 

Den bezpečnějšího 
internetu: Letošním tématem 
byla zvyšující se kyberkriminalita
Dne 7. února si Česká republika připomněla Den bezpečnějšího internetu. Letos již 
po dvacáté se celým světem neslo heslo „Společně pro lepší internet“. 
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Mohl se zapojit prakticky každý
Akce začala původně jako iniciativa projektu EU Safe-
Borders v roce 2004, poté ho převzala síť Insafe jako jed-
nu ze svých prvních akcí v roce 2005. Do akce se mohl 
zapojit prakticky každý. Stačilo uvést heslo „Společně 
pro lepší internet“. Využil toho například s projektem 
Kraje pro bezpečný internet kraj Vysočina. Na jeho 
webu si mohl každý otestovat svoje znalosti v oblasti 
kybernetické bezpečnosti. Některá města, jako napří-
klad Sedlčany, kromě upozornění sdílela i příručku, kde 
je možné si stáhnout aktivity k bezpečnému internetu 
pro různé věkové kategorie a jiná doporučení. Najdete ji 
na nic.cz/files/SIC/Prirucka_SID2023.pdf.

Do budoucna lze očekávat další nárůst kyberkriminality
Téma je čím dál více aktuální, protože na sítích je prak-
ticky každý a dnes se stává běžné i využívání interneto-
vého bankovnictví a ruku v ruce nahrává i čím dál více 
sofistikované kyberkriminalitě. „Kybernetická, inter-
netová kriminalita, subsumuje všechny druhy trestné 
činnosti, majetkovou, hospodářskou, mravnostní. Tím, 
jak se nám část této trestné činnosti přesouvá do online 
prostoru, tak všechno narůstá,“ řekl náměstek policej-
ního prezidenta SKPV Tomáš Kubík. Podle něj jde o ce-
loevropský problém, do budoucna lze navíc očekávat 
další nárůst kybernetické kriminality. S přibývající kri-
minalitou rostou také útoky na děti, které jsou podle 
policie stejně zranitelné na internetu jako třeba senioři. 

Nejčastěji se jedná o:
→  phishingové kampaně přes e-maily, sociální 
a SMS zprávy,

→  podvodné telefonáty bankéře a policisty,
→ rReverzní inzertní podvody,
→  vylákání vzdálené přístupu a topované reklamy,
→  zdánlivě výhodné exklusivní investice,
→  odcizení účtů na sociálních sítích k vylákání 
ověřovacích kódů, telefonních čísel a citlivých 
bankovních údajů,

→  podvody s láskou „Americký voják“,
→  neočekáváné peníze.

Právě proto v České republice vznikla řada preven-
tivních programů, osvětových materiálů včetně těch au-
diovizuálních. Jeden z nich má na webu i Policie ČR. Další 
aktivity plánuje v průběhu roku. „Jednak bude policie 
kromě informování o aktuálních hrozbách, pokračovat 
v kampaních zaměřených na osvětu široké veřejnosti 
a podporovat vzdělávací aktivity. Rovněž bude spolupra-
covat s bankami, telefonními operátory i poskytovateli 
internetových služeb. Zaměří se i na mezinárodní spolu-
práci,“ popsal Tomáš Kubík. ■

Výběr nejčastějších 
podob podvodných útoků 

Podvodné telefonáty 
o napadení bankovního účtu
Pachatel se vydává za bankéře, který vás varuje o na-
padení účtu. Jedinou možností je přeposlání peněz 
na „bezpečný“ účet, či jejich vložení do vkladomatu 
na virtuální měny. Zavolat vám pak může i falešný po-
licista, aby ve vás vzbudil věrohodnost. Takové telefo-
náty jsou vždy podvod. Banka ani policie takto s lidmi 
nekomunikují, hovor ukončete a zavolejte na policii. 
Pozor, čísla umějí podvodníci napodobit.

Umožnění vzdáleného 
přístupu do vašeho zařízení
Pachatel nás vmanipuluje do instalace softwaru pro 
vzdálený přístup, přes který se dostane do našeho 
bankovnictví. Pachatel se v telefonu vydává za banké-
ře, technickou podporu, investiční poradce, ale třeba 
i policisty. Nikdy si proto takový software neinstalujte.

Prodeje na inzertních serverech
Pachatel zareaguje na vámi podaný inzerát se zájmem 
o zboží, které chcete prodávat. Pro urychlení a zjed-
nodušení obchodu se vás snaží přesvědčit ke vložení 
citlivých údajů o bankovnictví do platební brány, která 
se na první pohled může zdát jako pravá. Jedná se pře-
devším o číslo platební karty, datum exspirace, 3místný 
CVV/CVC kód a pin. Následně údaje zneužije. Kupující-
mu zcela stačí jen číslo bankovního účtu, nebo se do-
hodněte na osobním předání či dobírce.Celá konference je k dispozici na YouTube –

Den bezpečnějšího internetu 2023.→
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