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Desatero bezpečného internetu 
 

 

Chraň si své heslo 

Hacker tě pravděpodobně nenapadne. Spíš hrozí, že tvé heslo uhodne někdo z okolí. 

Aby se to nestalo, je nejlepší, když heslo vůbec není existující slovo, ale kombinace malých a 

velkých písmen, čísel nebo i jiných znaků. Mělo by být alespoň osmimístné.  

Nikomu ho neprozrazuj a svůj účet zabezpeč telefonním číslem nebo kontrolní otázkou, na kterou 

znáš odpověď jenom ty. 

 

Vybírej si přátelé 

Nesbírej přátelé jako pokémony. Radši si rozmysli, s kým se chceš na internetu „přátelit“ a sdílet 

svoje soukromí. 

Selfíčka z obýváku, na kterých je za tebou drahá televize, můžou přilákat zloděje. A když ještě 

napíšeš, že jste s vašima u moře, je to, jako bys je přímo pozval. 

 

Ověř si totožnost 

Až pětina profilů na sociálních sítích je falešná, a tak se může stát, že se za sympatickou slečnou 

skrývá soused odvedle. 

Ověř si totožnost předem, ať víš, že tě nikdo nevodí za nos. Vyžádej si fotku s cedulkou, na které 

bude napsáno, co si poručíš a dnešní datum. 

Nejspolehlivější je videohovor, během kterého ti druhý plynule odpovídá. Pozor na němé 

videosmyčky. 

 

O schůzkách někomu řekni 

Scházet se s lidmi, se kterými se znáš jen přes internet, je normální. Jen je potřeba být opatrný. 

Před schůzkou s neznámým člověkem si ověř, že je skutečně tím, za koho se vydává. 

O schůzkách vždycky někomu řekni a nescházej se za tmy a na opuštěných místech. Ideální je 

potkat se na místě plném lidí, třeba na náměstí nebo v obchodním domě, kde jsou obvykle kamery 

a ostraha. 

 

Nebuď lhostejný 

Hodně podvodníků spoléhá na to, že jsou lidé lhostejní. Pokud na internetu objevíš, jak někdo láká 

děti na schůzku nebo něco podobně podezřelého, dej vědět správci stránek. Kontakt obvykle 

najdeš v patičce. 

Nahlas to také na některá z odkazů vpravo. Stručně popiš, čeho sis všiml, a nejlépe přilož i snímek 

obrazovky. 

Zbytek už za tebe vyřeší profíci. Česká policie patří ve vyšetřování internetové kriminality 

k nejlepším na světě. 
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Neklikej na neznámé odkazy 

Na internetu často na něco klikneš a pošle tě to jinam. Snaž se vyhnout neznámým odkazům nebo 

přílohám. Můžou ti do počítače zatáhnout virus. 

Vyvaruj se i zbytečných registrací na stránkách, které neznáš. 

Občas tě někdo vyzve, abys někam poslal SMS. Ta vždycky něco stojí a může ti strhnout velkou 

část kreditu. Podívej, na jaké číslo ji posíláš, poslední tři číslice obvykle označují její cenu. 

 

Nevěř každé informaci 

Informace z internetu si ověřuj z více zdrojů. Hledej ty důvěryhodné a zapoj selský rozum. 

Nevěř stránkám, které slibují vysoké výhry za lajk nebo sdílení. Pozor i na supervýhodné nabídky. 

Před nákupem si projdi na internetu běžné ceny. Nikdy neposílej peníze předem. 

Řada služeb ti po nahrání fotky prozradí, kde všude na internetu je. Ověř si takhle profilovky 

přátel, které jsi nikdy neviděl. 

 

Neposílej důvěrné fotky 

Poslat svému klukovi, holce nebo komukoli svoji nahou fotku se může vymstít. Rozejdete se, on 

se s fotkou pochlubí na internetu a ta se dostane třeba ke spolužákům nebo rodičům. 

Přes internet posílej jen to, co by ses nestyděl vylepit na školní nástěnku nebo autobusovou 

zastávku. 

Pokus už jsi takovou fotku nebo video poslal a někdo tě s ní vydírá, rozhodně neposílej žádné 

další, i kdyby hrozil zveřejněním. Zazálohuj si vaši komunikaci a vše oznam. 

V případě, že takové fotografie někdo vlastní a jsou na nich osoby mladší 18 let, 

jedná se o šíření dětské pornografie a jedná se o trestný čin 
 

Neboj se svěřit se šikanou 

Nadávají ti na internetu, zesměšňují tě nebo o tobě natáčejí videa? Tohle může hodně bolet. 

Určitě nechceš být za práskače, ale v tomhle případě je nejlepší jít za učitelkou nebo rodiči a 

všechno jim říct. Zkusit můžeš i Linku bezpečí nebo Linku důvěry, kde ti poradí jak dál. 

Nevymýšlej protiakce. Na hrubé a vulgární zprávu nereaguj a hlavně se neboj svěřit. To, co se zdá 

jako bezvýchodná situace, může mít velmi jednoduché řešení. 

 

Nešiř své osobní údaje 

To, kde bydlíš nebo jaké máš telefonní číslo, nemusí vědět každý. Pro neznámé lidi tyto údaje 

skryj a pořádně si rozmysli, kam je vyplňuješ. Už se ti možná stalo, že ti někdo volal s „úžasnou“ 

nabídkou služeb. 

Nevyžádaným emailům se vyhneš tak, že si založíš schránku, kterou budeš používat jen na 

registrace. 

Asi nemá cenu připomínat, že hesla, různé PINy, adresa bydliště nebo datum narození se nikomu 

cizímu nesdělují. 

Zpracováno z materiálu na www.seznamsebezpecne.cz 


