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ČÁST 1. PŘEDSTAVENÍ ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

Co je to elektronická veřejná správa? (e-Government) 

Elektronická veřejná správa je řada služeb, které poskytují různé instituce (např. 

ministerstva, regiony, obce) svým občanům prostřednictvím internetu. 

Jelikož je Internet jedním z nejrozšířenějších komunikačních prostředků, musí také 

každá veřejná správa komunikovat se svými občany jeho prostřednictvím 

Internet je jedinečný prostředek komunikace. Je jak účinnější, tak i komplexnější 

než jakékoliv jiné tradiční prostředky komunikace, na které jsme zvyklí (noviny, 

televize, dopisy, telegramy atp.). Proto musela veřejná správa vytvořit nové typy 

komunikačních kanálů, speciálně navržených pro fungování na Internetu, aby 

poskytovala informace, vysvětlení a – v některých případech – služby (tj. požadované 

certifikáty nebo platba daní) stejně jako ve skutečné kanceláři. 

 

Okénko na levé 
straně obsahuje 
definici 
elektronické 
veřejné správy 
stylizovanou 
Radou Evropy1. 
Dosud zpracované 
otázky se zabývají 
hlavně body 1  
a 3 (bod 2 bude 
brzy následovat). 

                                                            
 
1 Rada Evropy je důležitá centrální instituce, která se zabývá obecnými otázkami jako například občanskými právy, vzděláním, 
komunikací, atd. Původní definice elektronické veřejné správy je k dispozici na www.coe.int.  

  
   
 

Definice elektronické veřejné správy stylizovaná Radou 

Evropy se zaměřuje na používání ICT ve 3 oblastech 

veřejného zájmu: 

1. Komunikace mezi orgány veřejné zprávy a společnosti: 

2. Provoz veřejné správy na všech úrovních demokratického 

procesu (e‐demokracie); 

3. Poskytování veřejných služeb (veřejné e‐služby). 
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Jako úvod k elektronické veřejné správě, můžete zhlédnout toto video připravené 

Evropskou komisí2: 

http://212.68.215.195/europa/egov_clip_hq.wmv 

 

Podívejme se nyní ještě na několik definic e-Governmentu: 

Wkipedia.org3: 

„V širším pojetí lze pojem e-Government považovat za synonymum spojení 

„elektronizace veřejné správy“. Termín e-Government, nebo také psáno e-Government, 

je zkratkou anglického „electronic government“, tedy elektronické vládnutí. Pod tímto 

spojením se zjednodušeně skrývá „Veřejná správa prostřednictvím elektronických 

technologií.“ […] 

Definic toho, co je e-Government existuje celá řada a vymyslet jich lze ještě víc. Mezi 

nejpřesnější patří tato: „e-Government je využívání informačních technologií veřejnými 

institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a 

jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a 

poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb.“ […] 

 

                                                            
2 Evropská komise je další důležitou institucí Evropské unie. Jako výkonná složka Evropské unie, navrhuje zákony  
a je zodpovědná za realizování rozhodnutí ratifikovaných jinými legislativními orgány. 
3 E-Government. Wikipedia The Free Encyclopedia. Dostupné online na < http://cs.wikipedia.org/wiki/E-Government 
> (cit. 2012-11-10). 
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Samotné poslání e-Governmentu pak vystihuje následující: „Účelem e-Governmentu je 

zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti.“ […]  

a „Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy 

nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým 

uživatelům (občanům).“ […]“ 

e-Government: 

„Pojmem e-Government se označuje možnost komunikace s institucemi státní 

a veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, zejména 

tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. e-

Government je plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. Jeho cílem je 

především usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času, ať už 

se to týká občanů nebo podnikatelů. Měl by také zajistit větší efektivitu fungování 

úřadů a tím (teoreticky) ušetřit finance potřebné na výplatu později zbytečných 

úředníků. Další peníze, jak na straně veřejnosti, tak na straně úřadů, ušetří i 

zmiňovaná možnost uchovávání veškeré agendy pouze v elektronické podobě.“4 

Proč je tak důležité pochopit a umět používat elektronickou veřejnou správu? Tato 

otázka má mnoho odpovědí. 

Jedním z hlavních důvodů je to, že Internet – a všechny informace na Internetu 

uložené a jím sdílené – je důležitou součástí života každého z nás. Neschopnost 

využívat všech informačních kanálů dostupných na Internetu znamená tzv. 

„sociální vyloučení“. Ve skutečnosti je to velmi podobné jako neznat cizí jazyk. 

Pojem e-Exclusion (e-vyloučení) se používá k označení situace vyloučení nebo 

sociálního přehlížení, které nastane z důvodů nedostatku znalostí nebo vůbec ne-

znalosti jak používat Internet, nejdůležitější elektronickou komunikační 

cestu/kanál dnešní doby.  

 

 

                                                            
4 e-Government. e-Government. Dospupné online na < http://egovernment.euweb.cz/ > (cit. 2012-10-23). 
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Praktičtější důvod, který souvisí s typy služeb poskytovanými elektronickou 

veřejnou správou, je možnost výrazného zlepšení kvality života. Internet umožňuje 

vyhnout se návštěvě úřadu jen proto, abychom zjistili, kdy je otevřeno, vyhnout se 

dlouhým frontám, jen abychom si například vyzvedli formulář. Ve skutečnosti nám 

Internet umožňuje vyhnout se návštěvě úřadu, abychom vyplnili formulář. 

Umožňuje nám jej vyplnit doma: na našem počítači. Úspora času často znamená 

úsporu peněz (náklady na veřejnou dopravu, spotřeba benzínu, jedeme-li vlastním 

vozem atp.), vyhnutí se stresu a úsporu vlastní energie.  

Tímto vám však nenaznačujeme, že máte žít v izolaci od okolního světa a komu-

nikovat s okolním světem pouze prostřednictvím počítačové obrazovky a internetu! 

Sociální kontakt face-to face (tváří v tvář) je nezanedbatelnou a neopomenutelnou 

součástí našeho společenského života – života „člověka jako společenského tvora“ 

(Aristoteles). 

Využívání elektronické veřejné správy nám umožňuje optimalizovat svůj čas a 

věnovat jej jiným (ne-virtuálním!) aktivitám, které jsou mnohem zajímavější nebo 

důležitější, jako třeba procházka parkem, hraní karet s přáteli nebo návštěva 

výstavy se vstupenkou, kterou jste si zakoupili prostřednictvím internetu na webové 

stránce místního muzea/galerie/domu kultury atp. Ale to už jsem zase u 

virtuálního internetového světa. 

Elektronická veřejná správa zahrnuje celou širokou škálu možností a služeb, které 

mohou být složité pro ty z vás, kteří, na rozdíl od mladých, nejste s IT (informačními 

technologiemi) obeznámeni. Často jsou navíc pro lidi tyto služby podezřelé. Lidé 

nedůvěřují informacím, které dostanou, a především, tomu, co musí předložit (osobní 

údaje jako například jméno, adresa, daňové identifikační číslo, informace o kreditní 

kartě atp.). 

V současné době jsou komunikační systémy na bázi Internetu velmi bezpečné a 

umožňují člověku plnit celou řadu činností, aniž by riskoval zneužití osobních 

údajů, hesel aj. Nicméně je velmi důležité vědět, jak používat nejlepší strategie 

ochrany dat a bezpečně se orientovat tak, aby se využívaly jen ty nejlepší z moře 

možností, které Internet a elektronická veřejná správa nabízí. 
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Předtím než se ponoříme hlouběji do aspektů elektronické veřejné správy a on-line 

služeb, které poskytuje, musíme vysvětlit několik dalších důležitých bodů. 

V první řadě je důležité si uvědomit, že elektronická veřejná správa se týká všech 

institucí na všech úrovních, ne pouze ústředních institucí (tj. Rada ministrů nebo 

ministerstev), ale také periferních a místních správních orgánů. Kromě toho se to 

také týká i veřejných organizací, které se zabývají sociální péči, příjmy, obchodními 

komorami atd. V této souvislosti je jediným omezením skutečná implementace 

elektronické úrovně veřejné správy nebo jinými slovy, zda a do jaké míry tato 

instituce poskytuje tento typ služeb. K dnešnímu dni ve skutečnosti neexistuje 

povinnost pro veřejné instituce implementovat služby elektronické veřejné správy. 

Každá instituce má – nebo nemá – rozvinuté služby na základě svých požadavků a 

finančních zdrojů. 

Za druhé, i když jsme se zabývali pouze veřejnými institucemi, je důležité si 

uvědomit, že mnohé soukromé instituce, které hrají důležitou veřejnou roli, také 

mají silné systémy elektronické veřejné správy. Zde patří především banky (a 

poštovní systém), které chtějí rozšířit elektronický přístup ke svým systémům. Ve 

skutečnosti uvidíme, kolik inovačních řešení v této oblasti, bylo zavedeno tímto 

typem organizace. 

Typy a úrovně elektronické veřejné správy  

Jak jsme již viděli, existuje mnoho různých typů služeb elektronické veřejné správy. 

Aby bylo možné je plně využít, je důležité pochopit hlavní typy služeb, které jsou k 

dispozici a vědět jak rychle vyhodnotit, co který typ služby nabízí (bez nutnosti 

prozkoumat celé webové stránky, abyste pochopili, co nabízí). 

 

Obecně existují 3 hlavní kategorie služeb elektronické veřejné správy, které jsou 

založeny na úrovni důkladnosti. Pohybují se od „zběžné“ k „hluboké“. Toto rozdělení 

se však postupem času smazává. 
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1. Základní informační služby 

Tento typ služby spočívá v on-line zveřejňování jednoduchých informací, jako 

jsou otevírací hodiny úřadů, telefonní čísla a adresy, jména vedoucích 

pracovníků odpovědných za jednotlivé správní oblasti, současně s jejich e-

mailovými adresami nebo telefonním číslem, apod. Jsou také poskytovány 

informace o nových právních předpisech, konečných termínech, výzvách a 

soutěžích. Nicméně není jisté, jsou-li tyto informace aktuální. 

Toto je velmi jednoduchá úroveň elektronické veřejné správy. Ve skutečnosti 

tato sestává z jednoduchého elektronického převedení informací, které jsou 

obvykle poskytovány v papírové podobě nebo ústně přímo zaměstnanci 

daných úřadů. Toto tudíž nekoresponduje se žádnými výraznými změnami ve 

správě služeb. Krom toho se jedná o jednosměrný typ komunikace: pohybuje 

se jen jedním směrem – z úřadu/od administrátora k uživateli – a 

neumožňuje žádnou skutečnou komunikaci. (tj. uživatel nemůže poslat 

žádné informace do úřadu). 

Tyto stránky jsou však již v dnešní době spíše záležitostí minulosti. 

I nejmenší obecní úřady a instituce již dnes spadaní minimálně do kategorie 

uvedené níže pod bodem 2. Pokročilé informační služby. 

 

2. Pokročilé informační služby 

Tento typ služby představuje vývoj předchozího typu. Informace jsou 

neustále aktualizovány, týkají se mnohem více věcí a aspektů a jsou 

prezentovány jednoduchým a jasným způsobem. Je také k dispozici první 

stupeň komunikace: úřadu lze zaslat žádosti (via e-mail nebo elektronický 

formulář žádosti). 

 

 

 

 



 
 
 

Projekt The Knowledge Volunteers 
e-Government 

8 
               www.tkv.mondododigitale.org 

 

V tomto případě, elektronická veřejná správa umožňuje oběh úplných a 

aktuálních informací o různých službách. Vše, co musí uživatel udělat, je se 

připojit na webovou stránku daného úřadu. V některých případech existuje 

také možnost „virtuální prohlídky“ úřadu (prostřednictvím fotografií a videí), 

zanechat zprávu konkrétnímu úředníkovi a „stáhnout“ formuláře žádostí aj. 

Mnohdy je však potřeba získat elektronický certifikát. V tomto případě je 

však první návštěva, kdy nám tento bude vydán, nutná. 

 

3. Plně interaktivní služby 

V tomto případě elektronická veřejná správa umožňuje on-line provedení 

všech činností, které by jinak byly prováděny na fyzickém („kamenném“) 

úřadě, a to zasíláním e-mailů a vyplňováním formulářů přímo on-line. 

Toto se netýká pouze získávání informací, ale také on-line provádění všech 

činností, které jsou obvykle prováděny na úřadě (požadování certifikátů, 

provádění plateb, nejrůznější registrace a podání a další). 
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ČÁST 2. POKROČILÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY 
 

A. Typická stránka instituce 

Jako nejjednodušší příklad e-governmentu si můžeme uvést webovou stránku 

některé instituce. Najdeme zde základní informace instituci, adresy a kontakty, 

informace o službách, které tato instituce poskytuje a mnohé další. 

Jako příklad si uvedeme stránky Ministerstva kultury České republiky, které 

můžete najít na následující adrese: www.mkcr.cz 

 

Pohled na úvodní stránku Ministerstva kultury České republiky. 
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Zobrazení celé úvodní stránky Ministerstva kultury české republiky. 
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Jednotlivé prvky sloužící k orientaci na stránce: 

 

 

 

 

navigační lišta 

pole pro vyhledávání 

       rychlá navigace na stránce 
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„Oblasti ministerstva“  
jedná se o jakési jednoduché 
tematické členění. 
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Zobrazení jedné konkrétní zprávy: 

 

 
 

Dole na stránce si všimněte užitečného odkazu: „Mapa stránek“. Pokud je pro vás 

těžké zorientovat se v nabídce dané stránce, nevyznáte se v menu a vyhledávání na 

stránce vám nepomohlo nebo zcela chybí, pak je dobré kliknout právě na „mapu 

stránek“. Tento odkaz bývá na většině solidních webů úplně dole na stránce. Po 

kliknutí se Vám zobrazí stránka, vyobrazená na následujícím obrázku, na které 

vidíte hierarchicky uspořádány všechny stránky daného webu (viz obrázek níže). 
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Jako druhou ukázku webových stránek „instituce“ použijeme webové stránky Města 

Havířova (http://www.havirov-city.cz/). I na těchto stránkách najdeme samozřejmě 

podobné prvky jako na webu Ministerstva kultury České republiky. 

 

 

1. Prohlédněte si a porovnejte základní ovládací prvky (nabídky, vyhledávání 

menu ad.) se stránkou MK ČR. 

2. Vidíte nějaké rozdíly? Nebo naopak podobnosti? 

3. Které stránky se Vám zdají přehlednější? 

4. Jak na stránkách funguje vyhledávání? Které je lepší a proč? 

5. Která stránka Vám připadá více zaměřená na instituce a která na občany? 

Proč tomu tak podle Vás je?  
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Pohled na základní (úplně nahoře) a víceúrovňové (rozbalené menu) (nahoře). 

Pohled na rozbalené menu – sekce „Instituce a úřady“ a „Potřebuji vyřídit“ 

(dole a na další stránce). 
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Rozbalený dokument v sekci Zdravotnická zařízení: 
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Rozbalený dokument (nabídka odkazů na jednotlivé „životní situace“. 
Zde konkrétně jsme klikli na odkaz „Potřebuji vyřídit“, následně se nám 

zobrazila níže další část menu, v níž máme jednotlivé oblasti „životních 

situací“, které potřebujeme vyřídit. Zde konkrétně potřebujeme vyřídit osobní 

doklady. 

 
 
Podíváme se hned na první položku – budeme potřebovat vyřídit občanský 

průkaz. Všimněte si, že ke stejnému tématu máme dva odkazy (viz výřez 

z obrázku nahoře. První odkaz nás přesměruje na informace Města Havířova 

o občanských průkazech, druhý pak na stránky Ministerstva vnitra ČR 

přímo do sekce „e-Government“ – „Formuláře ke stažení (k tomuto více viz 

níže). 
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Z níže uvedených obrázků zjistíte, vše, co potřebujete o občanských 

průkazech vědět. Dozvíte se také, jaké doklady budete k vyřízení občanského 

průkazu potřebovat a jak vůbec postupovat, také jaké jsou případné 

poplatky a další informace 

http://www.havirov-city.cz/vnitrnich-veci/obcanske-prukazy-2.html 

(tato strana a následující) 
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Podívejme se nyní na příklad vyhledání „pomoci v hmotné nouzi“, a to opět 

na příkladu Města Havířov, kde najdeme přímý odkaz na informace 

ministerstva práce a sociálních věcí české republiky 

(http://www.mpsv.cz/cs/). 

 

 

 
 
 
 
 
http://www.havirov-city.cz/magistrat/socialni-oblast.html 
  

 



 
 
Projekt The Knowledge Volunteers 
e-Government 

23                             Fondazione Mondo Digitale 

ČÁST 3. PLNĚ INTERAKTIVNÍ STRÁNKY  

 

Hlavní charakteristiky 

1. Registrace 

Pokročilé institucionální webové stránky umožňují uživatelům provádět on- 

-line veškeré operace, které lze běžně provádět ve fyzické kanceláři. Toto zahrnuje i 

příjem (nejen pouze vyžaduje!) certifikátů, registraci do speciálních seznamů, 

provádění plateb, apod. 

Tímto tato úroveň elektronické veřejné správy poskytuje nejenom informace, ale 

také – a to především – možnost starat se o administrativní záležitosti přímo 

z vlastního bytu nebo domu a to v naprostém bezpečí a pohodlí, aniž bychom 

museli ztrácet čas nebo být naštvaní z důvodu dlouhých front. 

Jak jsou tyto operace – které mohou být definovány, jako skutečné transakce – 

prostřednictvím Internetu dokončeny? 

Tyto operace jsou obvykle dokončeny dvěma způsoby: odesláním dokumentů jako 

přílohy s běžnými e-maily (toto je méně rozvinutý a méně častý způsob) nebo 

vyplněním elektronických formulářů a odesláním je automaticky (obvyklý způsob). 

V tomto případě elektronický modul poskytuje pokyny v průběhu celého postupu a 

poukazuje na případné chyby. 

Tento typ služby často vyžaduje počáteční registraci. Registrace znamená přesně 

to, že: se přihlásíte ke službě nebo se stanete součástí „zvláštní“ skupiny uživatelů, 

kteří mají přístup do vyhrazených oblastí webu („virtuální kanceláře“) kde mohou 

být dokončeny administrativní záležitosti. 

Registrace je jako přihlášení se do posilovny. Poprvé musí člověk vyplnit 

přihlašovací formulář s osobními údaji (jméno, příjmení, datum narození, adresu 

apod.) aby dostal členskou kartu, která umožňuje vstup do posilovny. Při 

následných návštěvách se tato procedura již opakovat nemusí. Vše, co musí člověk 

udělat je se prokázat členským průkazem. Tento systém také umožňuje posilovně, 
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získat lepší představu o svých členech, stejně jako je kontaktovat, jsou-li nějaké 

změny v rozvrhu nebo pokud v posilovně zapomněli nějaké osobní věci. 

Elektronická registrace funguje stejným způsobem. Člověk se přihlásí ke službě 

vyplněním osobních dat do elektronického modulu (a případně i dalších 

informacemi, jako například vašim daňovým číslem). „Výměnou”, je uživateli dána 

možnost přístupu do vyhrazené oblasti s použitím přístupového kódu vytvořeného 

webovou stránkou nebo username (uživatelským jménem) a password (heslem), 

(vytvořeným webovou stránkou nebo „vymyšleným” uživatelem). 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jste si již možná všimli, tento postup je podobný tomu, jak se přihlašujete ke 

svému e-mailovému účtu. Pokaždé, když se má člověk dostat do vyhrazené oblasti 

musí být zadáno uživatelské jméno a heslo (nebo přístupový kód vytvořený 

systémem) prostřednictvím okna, které obvykle vypadá takto: 

 

Tato operace se nazývá také log in (přihlášení). 

USERNAME 

je anglický termín, který znamená 

jméno uživatele.  

Je to obvykle elektronická verze jména 

používaného pro danou službu. 

Username pro Mr. Mario Rossi by 

mohlo být Mario.Rossi, mariorossi, 

PASSWORD 

je anglický termín, který znamená heslo. 

Může být vygenerováno automaticky systémem 

nebo vytvořeno uživatelem. Tak by heslo pro Mr. 

Mario Rossi mohlo být NOGZAW33 (vytvořené 

systémem) nebo 10.07.1950 (vybráno uživatelem 

a odpovídající datu narození). 
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Když člověk skončí s prováděním požadovaných činností a chce opustit vyhrazenou 

oblast, je zde obvykle odkaz, na který se má kliknout (tento odkaz je obvykle 

nazýván „exit”). Opačná činnost nebo opuštění z vyhrazené oblasti se nazývá log 
out (odhlášení).  

 

2. Ochrana osobních údajů 

Existují zvláštní zákony, které chrání uživatele, pokud veřejný nebo soukromý 

subjekt shromažďuje data. Tato agentura nebo zvláštní profesionální osoba musí 

zaručit, že osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu než k tomu, 

který je uveden a že údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Proto, když jsou 

požadovány osobní údaje, měl by být požadavek doprovázen žádostí o povolení 

jejich použití. 

Toto platí také, jsou-li data poskytovány on-line pro služby elektronické veřejné 

správy. 

3. Bezpečnost 

Strach, že něčí osobní údaje mohou být nelegálně použity na Internetu (tj., ukrást 

peníze nebo jen poslat virus) je jedním z hlavních důvodů, který lidi od používání 

služeb elektronické veřejné správy odrazuje. 

Ve skutečnosti, ačkoliv tato rizika existují, lze se jim vyhnout, pokud se budete řídit 

několika jednoduchými, ale účinnými pravidly. Kromě toho institucionální stránky 

a zejména ty nejdůležitější soukromé stránky (jako např. banky) mají silné a 

moderní bezpečnostní systémy, které by vás měly uklidnit. (Konec konců, pokud by 

tyto systémy nebyly bezpečné, byly by první, které by byly poškozeny!) 
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Takže, jaká jsou pravidla být v bezpečí? 

1. Prvním pravidlem je používání „důležitých webových stránek” a vyvarování se 

institucionálních webových stránek, které nejsou dobře známé. Jestliže člověk 

používá například webovou stránku radnice, zde je spousta záruk, ale pokud člověk 

používá komerční webovou stránku, o které slyšel kamarád v baru, měl by být 

člověk mnohem opatrnější. Je také důležité navštěvovat webové stránky tak, že 

napíšete jejich adresy do adresního řádku, místo toho, abyste věřili odkazům. 

2. Vyhněte se phishing: NEODPOVÍDEJTE na žádné e-maily, které žádají o peníze, 

osobní údaje nebo podobné informace. Okamžitě tyto e-maily vymažte. Stejně tak se 

absolutně VYVARUJTE kliknutí na odkazy, které jsou uvedeny v e-mailech. Tyto 

zprávy jsou vytvořeny tak, aby vypadaly jako „oficiální“ zprávy z bank a dalších 

institucí, ale často jsou nepravdivé. Jejich cílem je ukrást peníze a údaje, a proto 

NA NĚ NEKLIKEJTE. OKAMŽITĚ VYMAŽTE VŠECHNY PODEZŘELÉ E-MAILY 

z bank, agentur, apod. Vaše banka a ostatní agentury nikdy nepoužijí pro úřední 

komunikaci takovýto typ postupu. Napíší vám na vaši soukromou adresu. 
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Zde je příklad phishingu v e-mailu: 

Vážený kliente/klientko 

 

Jelikož využíváte služeb naší banky tzn. Osobní účet v Komerční bance,a.s., ke kterému máte aktivovanou debetní 

kreditní kartu VISA a v poslední době jsme zaznamenali na Vašem účtu podezřelé platební transakce, je potřeba 

aktualizovat data Vaši kreditní karty, v opačnem případě bude Vaše kreditní karta zablokovaná a Váš účet bude 

pozastaven na dobu neurčitou. Chceme pouze ověřit, že transakce na Vašem účtě opravdu provádíte Vy, jako 

disponent účtu a ne někdo jiný. 

Pošlete nám prosím níže vyplněné parametry: 

Jméno a příjmení : _______________________________________________ 

Rodné číslo: ________________________________/____________________ 

Bydliště:________________________________________________________ 

Číslo kreditní karty:_______________________________________________ 

Platnost karty od a do: ____________________________________________ 

CVC kód (poslední 3 čísla na zadní straně) : ___________________________ 

 

(Dostupné online na http://www.hoax.cz/phishing/aktualizace-kreditni-karty-visa-a-visa-

electron---kb-20120826/ [cit. 2012-11-10].) 

  

PHISHING 

je anglický termín, který znamená „zaháknout“. (Je to 

varianta slova, které znamená rybařit). 

Myšlenka „rybaření” tento jev dobře popisuje. Uživatelé, 

kteří se pohybují na Internetu, mohou být upoutáni 

virtuálním“hákem” (jako je např. falešný  e‐mail z banky). 

Pokud člověk odpoví, je zaháknutý, stejně jako ryba! 
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Grafická podoba podvodného e-mailu: 

 

Více o tom, co je to phishing se dozvíte na stránce HOAX.cz v části Phishing: 

(http://www.hoax.cz/phishing/ ). 

 

 

 



 
 
Projekt The Knowledge Volunteers 
e-Government 

29                             Fondazione Mondo Digitale 

Na dalším obrázku vidíte stránku s kompletním popisem výše uvedeného 

podvodného e-mailu: 
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3. Ujistěte se, že webové stránky, stejně jako konkrétní část webové stránky, ve 

které provádíte citlivé operace (převody peněz, komunikace s osobními údaji, apod.) 

zobrazuje speciální „logo“ které indikuje, že úroveň zabezpečení je obzvláště vysoká. 

Logem je obvykle malý visací zámek. V každém případě by webová stránka měla 

indikovat, že je bezpečná. Kromě toho, by v těchto případech měl prefix vaší adresy 

být 'https//'. 

Několik ukázek zabezpečených webových stránek: 

 

Zabezpečený přístup na Google.com 

 

 

Zabezpečený přístup na stánku internetového bankovnictví České spořitelny, a. s. 

 

 

Zabezpečený přístup na stránky internetového knihkupectví Kosmas.cz 

Pro zopakování: 
 
Zabezpečená stránka je ta, která má 

 v počátku adresy „HTTPS“ ; 

 a zobrazenou ikonu zámku; 

 případně označení další certifikační authority. 
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