
 

 
        

 

         eBezpečnost v Kraji Vyso čina 
 

V lednu roku 2010 vznikla na Krajském úřadě Kraje Vysočina pracovní skupina pro řešení problematiky 
elektronické bezpe čnosti . Vedle pracovníků krajského úřadu z odboru informatiky, školství a sociálních věcí, jsou 
jejími členy odborní pracovníci z řad Policie ČR, Krajské hospodářské komory kraje Vysočina, Okresního státního 
zastupitelství v Jihlavě, příspěvkové organizace Vysočina Education, dále pak odborníci ze společností 
Saferinternet.cz, CESNET Praha a AutoCont Jihlava.  
K této problematice byla také zpracována a Radou Kraje Vysočina schválena Strategie elektronické bezpe čnosti 
Kraje Vyso čina na léta 2010 až 2012 . Cílem Strategie je informovat o nebezpečí, které hrozí uživatelům 
informačních a komunikačních technologií. Cílovými skupinami, na které se projekt eBezpečnost zaměřuje, jsou 
kromě dětí a mládeže, domácností, seniorů a odborné veřejnosti, také drobní a střední podnikatelé.  
 

NAŠE AKTIVITY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Webové  stránky projektu eBezpe čnost  
Aktuality z oblasti elektronické bezpečnosti a kompletní 
informace o všech aktivitách projektu naleznete na 
krajských internetových stránkách eBezpečnosti 
www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.  
 
Portál Kam se obrátit s problémy 
Z internetových stránek eBezpečnosti se mohou 
uživatelé dostat na rozcestník „Kam se obrátit 
s problémy s elektronickou kriminalitou“. Zde mohou 
najít návod co dělat a na koho se obrátit, pokud se 
dostanou do problémů. Je zde také preventivní část, 
kde je možné získat informace o tom jak problémům 
předcházet a databáze již proběhlých kauz. 
 
Značka Kraj Vyso čina DOPORUČUJE PRO 
BEZPEČNÝ INTERNET 
Kraj Vysočina umožňuje poskytovatelům internetového 
připojení v Kraji Vysočina získat značku Kraj Vysočina 
DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, pokud 
jejich produkty naplňují myšlenku elektronické 
bezpečnosti.   
 

 
 

V nejbližší době je plánováno rozšíření značky i na 
prodejce softwaru a hardwaru a je pro ně připravováno 
školení na téma elektronické bezpečnosti.  
 
Články o elektronické bezpe čnosti 
V novinách Kraje Vysočina vychází pravidelně série 
článků týkající se problematiky elektronické 
bezpečnosti. Tyto články jsou připravovány ve 
spolupráci se zástupcem Vyšší policejní školy 
v Jihlavě.  
 

Sout ěž pro žáky ZŠ a SŠ  
Pracovní skupina připravila pro žáky druhého stupně 
základních a středních škol soutěž „Víš, co ti hrozí na 
netu?“ Uzávěrka soutěže je 31.12.2011. Účastníci 
mohou vytvářet hrané filmy, počítačové animace, 
plakáty, komiksy nebo prezentace týkající se 
problematiky elektronické bezpečnosti. 

 
Výherci mohou získat notebooky, chytré telefony, 
tablety, xBox Kinect, knihy, antivirové programy a 
mnoho dalších hodnotných cen.  
 
Minimální bezpe čnosti standardy 
Ve spolupráci se sdružením CESNET připravuje Kraj 
Vysočina pro jednotlivé cílové skupiny dokument 
Minimální bezpečnostní standardy – aktuálně máme 
k dispozici tyto standardy pro středně velké firmy a pro 
školy. Tento dokument obsahuje základní popis 
zabezpečení, doporučená technická opatření, základní 
kroky nasazení a cenové odhady.  
 
Lektorská skupina 
Byla vytvořena síť lektorů (učitelé, preventisté), kteří 
jsou schopni školit své kolegy v oblasti elektronické 
bezpečnosti. Pro tento účel si příspěvková organizace 
Kraje Vysočina, Vysočina Education, nechala 
akreditovat dva vzdělávací kurzy určené pro pedagogy: 
Bezpečný internet – práce s informacemi a Bezpečný 
internet – platby a ochrana počítače. V nejbližší době 
se plánuje rozšíření Lektorské skupiny o další členy.  
 
Organizace seminá řů a konferencí 
Kompetenční centrum pro informatiku, které koordinuje 
aktivity projektu eBezpečnost pořádá pravidelně 
semináře, školení nebo konference pro širokou 
veřejnost i pro IT odborníky nebo pedagogy týkající se 
mnoha oblastí elektronické bezpečnosti.   
 


