eBezpečnost
V lednu roku 2010 vznikla na Krajském úřadě Kraje Vysočina pracovní skupina pro řešení problematiky
elektronické bezpečnosti (zahrnuje pracovníky krajského úřadu, pracovníky z řad Policie ČR, Krajské
hospodářské komory Kraje Vysočina, příspěvkové organizace Vysočina Education, odborníky z Národního
centra bezpečnějšího internetu, ze sdružení CESNET a společnosti AutoCont CZ).
K této problematice byla také zpracována Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2010 až
2013. Cílem Strategie je informovat o nebezpečí, která hrozí uživatelům informačních a komunikačních
technologií. Cílovými skupinami, na které se eBezpečnost zaměřuje, jsou kromě dětí a mládeže, domácností,
seniorů a odborné veřejnosti, také drobní a střední podnikatelé.
Další aktivity:
• Minimální bezpečnostní standardy - dokument obsahující doporučené zabezpečení a technická
opatření pro jednotlivé cílové skupiny.
• Lektorská skupina - síť lektorů (učitelé, preventisté), kteří jsou schopni školit své kolegy v oblasti el.
bezpečnosti.
• Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina.
• Organizace seminářů a konferencí k problematice elektronické bezpečnosti.
• Publikace článků v krajských novinách.
Kraj Vysočina umožňuje subjektům působícím v oblasti ICT v Kraji Vysočina
získat značku Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, pokud
jejich produkty naplňují myšlenku elektronické bezpečnosti.
Více na www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost - z těchto stránek se mohou
uživatelé dostat na rozcestník Kam se obrátit s problémy s elektronickou
kriminalitou, zde najdou návod, co dělat a na koho se obrátit, pokud se
dostanou do problémů souvisejících s daným tématem.
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eCrime
eCrime working group was established in January 2010 under the Vysočina Regional Authority to address
the issue of electronic security (it includes regional office employees, the Police, the Regional Economic
Chamber, regional organization Vysočina Education, experts from the Czech Safer Internet National Centre,
the association CESNET and private company AutoCont CZ).
Regarding the issue of electronic security, the Strategy of electronic security of the Vysočina Region for the
years 2010 to 2013 was made. The overall goal of the Strategy is to inform about the risks threatening users
of information and communication technologies. The target groups on which the eCrime project focus are
children, young people, households, elderly people and professionals, as well as small and medium
businesses
Other activities:
• Minimum security standards - a document containing recommended security and technical measures
for different target groups.
• Group of lecturers - a network of trainers (teachers, prevention ofﬁcers) who are able to educate their
colleagues in the issue of electronic security.
• Competition for pupils of primary and secondary schools in the Vysočina Region.
• Organization of seminars and conferences related to the issue of electronic safety.
• Publication of articles in regional newspapers.
The Vysočina Region allows the companies in the field of ICT operating in the
Vysočina Region to get brand Vysočina Region RECOMMENDS FOR SECURE
INTERNET CONNECTION, under the condition that their products fulﬁl the idea
of electronic security.
For more information see www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost - from this
webpage users can get to the portal dedicated to the problems with eCrime,
users can find there instructions on what to do and who to contact when they
get into trouble related to eCrime.
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