
CO JE 
PHISHING

?

• Phishing je snaha počítačových 

podvodníků získat vaše citlivé 

osobní informace, jako jsou hesla, 

údaje o platebních kartách, rodná 

čísla nebo čísla bankovních účtů. 

Šíří se podvodnými emailovými 

zprávami nebo přesměrováním na 

falešné webové stránky.



• „Rybaření“ = „lákání na udičku“

• Cíleno na uživatele, v některých případech na konkrétní pozice v organizaci 
(ekonomický ředitel…)

• Donucení ke sdělení informací (jméno a heslo)

• Využití „sociálního inženýrství“

• Podstrčení škodlivého kódu „Ransomware“ 

• Typické triky

• Vydávání se za autoritu

• Hrozba ztráty dat, peněz atd…

• Časová tíseň

Změňte si své uživatelské heslo, stávající heslo vám za 

30minut vyprší. Pokud tak neučiníte hrozí ztráta vašich dat. 

IT podpora 



EMAILOVÉ ZPRÁVY VYŽADUJÍCÍ VAŠE HESLO 
A UŽIVATELSKÉ JMÉNO VŽDY IGNORUJTE!!!

Od: IT podpora <support@upic.cd>

Odesláno: pondělí 19. července 2021 12:00

Komu: undisclosed-recipent

Kopie:

Předmět: Aktualizace informačních systému
Vážená uživateli

v rámci zkvalitňování služeb uživatelské podpory jsme provedli aktualizaci vnitřních procesů a bezpečnostních systémů.

V rámci této aktualizace je nutné aktualizovat naší databázi uživatelů. Proto vás žádám o vyplnění následujících informací:

číslo kanceláře:
pracovní pozice:
uživatelské jméno:
uživatelské heslo:

s pozdravem

Podpora uživatelů informačních systémů
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2
http://www.uzis.cz

Hlavní zásady chování uživatele

• Nikdy nikomu nesdělujte vaše 

heslo ani telefonicky ani emailem 

http://www.uzis.cz/


---------- Původní e-mail ----------

Od: admin.uzis@seznam.cz

Komu: admin@uzis.cz

Datum: 12. 9. 2019 6:53:57

Předmět: Důležité sdělení zabezpečení 

uživatelského účtu

Vážený uživateli,

v zájmu kontinuálního zvišování

bezpečnosti ICT a hlavne vašeho 

uživatelského účtu uvedete požadované 

údaje v internetovém formuláři kteří se 

vám zobrazí na kliknutí na následující 

odkaz 

http://zabezpeceniuzivatele.securityuser.cz

děkuji za spolupráci 

Administrátor 

Ministerstvo zahradnictví ČR

Vložený odkaz na falešnou www stránku 

http://zabezpeceniuzivatele.securityuser.cz/


DALŠÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

V hlavičce 

emailu můžeme 

zjistit bližší 

detail k přijaté 

emailové 

zprávě



HLAVIČKU EMAILU ZJISTÍME VE 
VLASTNOSTECH ZPRÁVY



ŠKODLIVÉ ODKAZY NEJSOU JEN V EMAILU, 
POZOR NA ODKAZY NA INTERNETU

Co je url adresa: 

https://www.mojedomena.cz/rozcestnik/mujskript.php?idm=454554d=x5223
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JAK POZNAT FALEŠNOU URL

www.uzis.cz vs  www.uzis.cd

www.mzcr.cz vs mzcrcz.cz

https://apple.com/iphone12

vs 

https://apple.com-iphone12.com

http://www.uzis.cz/
http://www.uzis.cd/
http://www.uzis.cd/
https://apple.com/iphone12


JAK SE BRÁNIT

• Základním pravidlem je obezřetnost. Neklikejte na odkazy v emailech od 
neznámých odesílatelů, na sociálních sítích, v reklamních mailech, apod.

• Neotvírejte přílohy nevyžádaných emailových zpráv nebo zpráv u nichž si nejste 
jisti původem

• Nikomu nesdělujte vaše citlivé informace ani přístupové údaje – po telefonu, 
osobně ani emailem či přes komunikační programy (WhatsApp, Messenger, apod.)

• Kontrolujte správnost URL adresy navštěvovaných stránek. V mnoha případech při 
phisingovém útoku vypadá webová adresa na první pohled zcela důvěryhodně. 
Rozdíl naleznete v detailech. Například v chybném písmeně v URL adrese nebo v 
odlišné doméně (.com namísto .cz).



SPAM NA PRVNÍ POHLED 

• Nevyžádané reklamní sdělení – jednoznačná reklama na zboží či služby

• Podezřelý odesílatel:

• Rozdíl mezi zobrazeným jménem a emailovou adresou Jan Pokorný hshtg@xyd.com

• Odlišnosti ve známe doméně – uzis.cz uzis.cd

• Podezřelý obsah:

• Špatná gramatika

• Použití hovorového jazyka

• Odkazy na pochybné stránky, odkaz může obsahovat neočekávanou doménu například 
„zobrazte si jídelníček na příští týden zde“ Po nájezdu myší (na odkaz neklikat, pouze 
přemístit ukazatel myši) na odkaz se zobrazí název domény

mailto:hshtg@xyd.com
http://www.zavirujute.com/


NÁTLAK V TEXTU 

• Odkaz na autoritu (nadřízeného apod.)

• Hrozby ztráty (hesel, přístupu, soukromí…)

• Časová tíseň (hned teď nebo…, kup hned!!!)

• Vyhrožování - Mám záběry tvého soukromí, zaplať v BitCoinech nebo 

zveřejním…



PODEZŘELÉ PŘÍLOHY

• Proč obsahuje e-mail přílohu?

• Cíl útočníka: spustit kód (aplikaci)

• Způsob spuštění: uživatel klikne na přílohu

• Sociální inženýrství

• Pretexting (v textu emailu se píše o faktuře, obsahem přílohy musí být faktura)

• Výzva k povolení „spuštění“

• Makra v kancelářských aplikacích (MS Office, LibreOffice)

• Javascript / přístupný web v PDF souborech

• Přípona souboru = dobré vodítko

• Podezřelé: .zip, .rar, .exe, .js, .bat, .wsfatd.



VÍM, ŽE SE JEDNÁ O PODVODNÝ EMAIL, 
CO DÁL?

• Pokud se jedná o komerční sdělení – smazat

• Nejsem si jistý - kontaktuji podporu uživatelů

• Jsem si jistý a vím, že se jedná o vážný útok (pisatel se vydává za kolegu, pisatel 
se vydává za oficiální instituci apod.) – kontaktuji manažera kybernetické 
bezpečnosti ÚZIS

Co nedělat:

• Neklikám na odkazy

• Neotvírám přílohy

• Neodpovídám 

• Neposílám údaje



PŘÍKLADY Z PRAXE












