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Phishing
Spam, sociální inženýrství a phishing. Trojice 
podvodných praktik, která by se dala nazvat 
„Svatou trojicí internetových podvodníků“.

I přes dlouhá léta, po které svatou trojici 
podvodníci využívají, stále perfektně funguje.

Více informací na
www.internetembezpecne.cz
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Navštivte
webové stránky

projektu

Co dělat, „když už
se stalo“?

1. Nemažte žádné elektronické zprávy ani 
historii internetového prohlížeče - vše 
může sloužit jako důkaz.

2. Kontaktujte Policii České republiky.

Jak se bránit?
Obrana je velice jednoduchá !

Naučte se identifikovat SPAM a ten SMAŽTE !
Poté již nebude fungovat žádné sociální 
inženýrství ani jakákoliv podoba phishingu.
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Co je 
spam?

Spam lze nejjednodušeji vysvětlit jako zasílání 
nevyžádané elektronické pošty (email, messenger 
apod.). Jedná se o masové rozesílání reklamního 
sdělení, nikoliv o cílené.

Co je 
sociální inženýrství?

Jak se bránit?

Co je 
phishing?

SPAM s prvky sociálního inženýrství s odkazem na podvodné stránky (phishing).

Sociální inženýrství je podvodnou manipulační 
technikou, kterou se oběť uvede do situace, o 
které se domnívá, že je jiná, než ve skutečnosti 
je. Jinými slovy: není třeba uživateli prolamovat 
heslo speciálními programy, když jej útočník může 
uvést do situace, kdy je sám dobrovolně sdělí.

Phishing je podvodná technika k získávání 
citlivých údajů – přihlašovací údaje, hesla, čísla 
kreditních karet apod. Spočívá v podvržení 
falešných webových stránek, které jsou však 
vizuálně i funkčně totožné s těmi, které chtěla 
oběť podvodu skutečně užít.

• Buďte nedůvěřiví ke zprávám od neznámých 
odesílatelů.

• Pokud u přijaté zprávy sami vyhodnotíte, že 
se jedná o SPAM, nahlaste ji a smažte.

• V takové zprávě nikdy neklikejte na žádný 
odkaz nebo tlačítko a NEOTEVÍREJTE přílohy.

• Zbytečně na internetu nezveřejňujte svou 
emailovou adresu. Pokud ji uvést musíte, 
uveďte ji v tomto formátu: 

jmeno(zavinac)domena.cz

• V reálném světě důvěřujte, ale prověřujte. Ve 
světě kybernetickém spíše nedůvěřujte!

• Ignorujte veškeré nabídky z nevyžádané pošty 
(spamu).

• Nikdy neklikejte na žádné odkazy z nevyžádané 
pošty (spamu).

• Své osobní údaje, heslo nebo bankovní údaje 
nevyplňujte na vámi neznámých webových 
stránkách a neposílejte je emailem nebo 
instant messengery.

• Sledujte, zda jste na správné webové adrese 
a zda jste připojeni přes zabezpečené spojení.

• Banka, ani žádná podobná instituce, vás 
nebude žádat o přihlášení, obnovu certifikátu, 
ověření nebo změnu přihlašovacích údajů 
prostřednictvím emailu! 

• Ověřujte odesílatele, na vložené odkazy 
neklikejte a email rovnou smažte.

• Při komunikaci s institucemi (jako je např. 
banka) prostřednictvím webového rozhraní 
buďte obezřetní. 

Jak se bránit? Jak se bránit?

Znáte správnou URL 
adresu své banky?

Sledujte v adresním řádku informace svého 
prohlížeče. Na nezabezpečenou webovou 
stránku se nepřihlašujte!


