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CSIRT.CZ

● Computer Security Incident Response Team

● Vykonává činnost Národního CSIRT týmu 
České republiky

● Provozovaný sdružením CZ.NIC od roku 2011

● Podílí se na provozu linky 
http://internet-hotline.cz/ 

● Spolupracuje s řadou dalších organizací

http://internet-hotline.cz/


  

Internet-hotline.cz

● Kontaktní centrum pro příjem hlášení týkajícího 
se nezákonného obsahu na Internetu – 
především dětské pornografie a kyberšikany 
páchané na dětech

● Hlavním úkolem je nezákonný obsah odstranit

● Spolupráce s PČR

● Mezinárodní spolupráce



  

Rodiče / Internet

● Rodiče mají v dnešní době dvě starosti: co z 
Internetu stahuje jejich syn a co na Internet 
nahrává jejich dcera

● My ovšem dodáváme, že potomci se mohou 
obávat toho, co na Internet nahrávají rodiče

● Rodiče si často pořizují vzpomínky na letní 
dovádění a ukládají je na různé sociální sítě, či 
weby určené ke sdílení fotografii



  

Hrozba

● Vše co se na internet vloží si žije vlastním 
životem

● Zneužitelnost fotografií, či informací je velice 
jednoduchá

● Nikdo z rodičů si nepřeje, aby se nad fotkou 
jejich dítěte rozplýval někdo cizí, někdo jehož 
úmysly nejsou čisté



  

Jednotlivá hlášení:

● Případ malého chlapce – vyhledatelná 
fotografie při zadání slova červenec do 
vyhledávače google a kliknutí na obrázky



  

Odstranění obsahu

● Fotografie nás vedla na jeden z největších 
český webů určený ke sdílení fotografii

● Fotografie byla nahlášená adminům serveru a ti 
ji ihned odstranili

● Tím se rozjelo pátrání



  

Zobrazení, oblíbenci, fanoušci

● Po chvilce strávené na tomto webu si nejde 
nevšimnout určitých zvláštností

● Tisíce zobrazení různých alb a uživatelů

● Většinou s názvem: vana, koupání, bazén, 
pláž, dovolená…

● Zařazených v kategorii: děti, rodina, 
cestování... 



  

Oblíbená fotka – 126 zobrazení



  

Soudnost rodičů

● 20 000 

zobrazení



  

18 000 zobrazení



  

17 000 zobrazení



  

11 000 zobrazení



  

Komentáře

● Fotografie se dají označit jako „libí se mi“ a 
okomentovat

● Komentáře u takových fotografii jsou: 

● „mmmmm“

● „cute fotos“

● „Špičková fotka! Nádherná! Překrásná holčička 
i její malá ku..čka!“

● „Jednoznačně favoritka o nejhezčí holčičí 
ku...čku na Rajče!“



  

Komentáře

● Všechny komentáře jsou veřejné, zakladatel 
alba je vidí 

● I přes to alba zakladatel neodstraní, či 
nezakryje

● Jakmile alba komentuje jeden, za ním jdou 
další



  

Podmínky

● Obsah zobrazující nahé osoby, zejména mladší 
18ti let, je na povoleno umisťovat pouze do 
soukromých alb s heslem…

● Nemají žádný kontrolní mechanizmus

● V základu jsou alba nastavena jako veřejná



  

Práva dětí a povinnosti rodičů

● Povinností rodiče je zajištění morálního a 
hmotného prospěchu dítěte, přičemž rodiče 
mají při výkonu své rodičovské odpovědnosti 
mj. dítě chránit, pečovat o jeho zdraví, citový, 
rozumový a mravní vývoj.

● A brát přitom v potaz, že i dítě je člověk, i když 
malý, a vztahují se na něj práva na ochranu 
soukromí.



  

Práva dětí a povinnosti rodičů

● Fotka člověka může být rozšiřována pouze s 
jeho svolením, ovšem za děti dávají tato 
svolení rodiče.

● A takové svolení by mělo být v souladu se 
zájmy dítěte.

● Opravdu nenacházíme ve výše publikovaných 
a podobných fotografiích něco, co by zájmům 
dítěte svědčilo.



  

Doporučení

● Pokud opravdu stojíte o to nahrávat na sociální 
sítě nahé osoby, zejména mladší 18ti let, 
doporučujeme umisťovat je pouze do 
soukromých alb zabezpečených heslem a dbát 
na řádné zabezpečení soukromí vašeho profilu

● Provozovatelé těchto služeb by mohli nastavit 
kontrolní mechanismy vedoucí k odhalení 
takových fotografií, či nastavení alb v základu 
jako neveřejná



  

Děkuji za pozornost

Kateřina Vokrouhlíková  •  
katerina.vokrouhlikova@nic.cz
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