
však často bývají dostupná jen ve větších městech. 

b) Mobilní připojení (CDMA, GPRS, EDGE, UMTS)

Tato připojení jsou dostupná všude, kde máte příslušný 

mobilní telefon a telefonní signál, bývají však pomalejší 

a o něco méně spolehlivá.

c) WIFI

Připojení, které není dostupné všude. Někde však je jed-

nou z mála alternativ.

Nebezpečí na Internetu

a) Drahá přesměrování

Jste-li připojeni k  internetu prostřednictvím modemu 

a  vytáčených připojení přes pevnou linku, hrozí vám 

riziko přesměrování na linky se zvýšenou tari&kací či 

do zahraničí. To vás může stát vysoké částky. Jak tomu 

zabránit?

•  nainstalujte si do počítače ochranný program,

tzv. antidialer

•  sjednejte si s Vaším operátorem zablokování volání na 

linky se zvýšenou tari&kací

•  nebo vůbec nepoužívejte staré typy připojení a  staré 

modemy

b) Phishing

Phishing je metoda podvodníků, jak získat vaše citlivá 

data, která poté mohou zneužít. Obvykle se jedná o roze-

sílané e-maily, které jsou vydávány za o&ciální e-maily od 

důvěryhodných institucí, jako jsou banky, poskytovatelé 

nejrůznějších služeb a  podobně. Vyzývají vás k  zaslání 

různých hesel a jiných citlivých údajů, nebo vás rovnou 

nasměrují na svoje stránky, kde chtějí, abyste svá data 

vepsali do připravených formulářů. Nikdy jim svá data 

nezpřístupňujte! Banky a jiné instituce nevyžadují posí-

lání hesel atd. v e-mailech! Pokud si nejste jistí, kontaktuj-

te danou instituci standardní formou (nikoli odpovědí na 

obdržený e-mail!) a vše si ověřte!

c) Lákání k zasílání peněz

Jedná se o e-maily či webové stránky, které vám buďto 

slibují přímo získání velké částky peněz, které ale pod-

miňují zaslání mnohem menší částky vámi někomu jiné-

mu (většinou pod záminkou 

umožnění převedení peněz 

vám nebo řešení nějakých 

problémů s  tím spojených), 

nebo útočí na vaše city a tím 

vás vyzývají k  zaslání peněz 

pro nějaký dobročinný účel. 

Posílejte peníze jen ověře-

ným příjemcům.

d) Viry, spyware a hackování

Viry, spyware a  hackování jsou víceméně čistě technic-

ké prostředky, které ohrožují váš počíta nebo vaše data. 

K  ochraně před nimi je nejlepší mít ve vašem počítači 

nainstalované speciální programy – antivir, antispyware 

a &rewall. Za používání některých je třeba zaplatit, někte-

ré jsou však zdarma. Tyto programy vyhledávají a sledu-

jí různá nebezpečí, která se snaží útočit na váš počítač 

a  vaše data, a  tato nebezpečí neutralizují. Pozor! Je dů-

ležité mít tyto programy aktualizované (update)! Někdy 

je třeba aktualizace provádět ručně, někdy si je programy 

zajišťují automaticky. To poznáte většinou z  nápovědy 

k danému programu.

e) Zadávání citlivých informací

Na internetu se můžete čas od času setkat s výzvou k za-

dání citlivých osobních dat, ať už Vašich kontaktních 

informací (e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy 

bydliště, data narození, či dokonce rodného čísla), nebo 

i jiných informací o vás. Zde byste měli zpozornět a dát 

pozor, komu své citlivé údaje sdělujete. Pokud údaje ne-

sdělujete důvěryhodné a seriózní osobě, budou pravdě-

podobně zneužity, v lepším případě k obtěžování rekla-

mou, v horším k poškození vaší osoby.

f) Prodejní spam

Cílem většiny hromadně organizovaných spamů je něco 

prodat, většinou takovými způsoby, jako je šíření odkazů 

na webové stránky, kde lze zadat objednávku. Serióznost 

takových nabídek je však dosti pochybná a  pokud je 

úmyslem šiřitele spamu něco vám opravdu za vaše pení-

ze doručit, většinou se jedná o nelegální padělky nevalné 

kvality či účinnosti. Některé jiné spamy mají za cíl zahlco-

vat internet či sbírat e-mailové adresy lidí, přes které pro-

šly, a to za účelem zasílání dalších spamů či dokonce virů. 

Rozhodně doporučujeme spamy rovnou mazat a nijak 

na ně neodpovídat a na odkazy v nich neklikat.

Používáte Internet? Doporu-

čujeme vám pečlivě výbrat 

připojení, a následně dodr-

žovat pravidla jeho 

bezpečného po-

užívání.

Jak se (ne)připojovat

Z dostupných a nabízených možností zajištění připojení 

k Internetu je dobré pečlivě vybírat ta, která jsou pro vás 

nejvýhodnější a která skutečně využijete.

• Při pořizování připojení je dobré ověřit si, kolik vás 

bude stát samotné zřízení připojení a kolik následné 

platby za měsíc, či případně za objem stažených dat či 

za čas strávený připojením. 

• Součástí nabídek na připojení k internetu bývá i nabíd-

ka televize či telefonu (hlasových služeb) a  podobně, 

zvažte tedy, zda tyto další služby potřebujete. 

•  Pozor také na mimořádné nabídky – například prv-

ních několik měsíců za nižší cenu než další měsíce, 

a také na upisování se na pevnou delší dobu.

•  Neplaťte za více, než využijete. Pokud vám stačí posí-

lat a přijímat e-maily, jednoduše si prohlížet interneto-

vé stránky či „mluvit“ po internetu, vystačí vám připoje-

ní rychlostí např. 1 024 / 256 kbit/s. 

 Sjednání vyššího tarifu obvykle bývá zdarma, ale sní-

žení tarifu a ceny již bývá zpoplatněno!

Některá technická řešení
připojení

a) Kabelové připojení, 

ADSL, FTTH

Tato připojení vám standard-

ně zajišťují stálé připojení 

a  vysokou rychlost, některá 


