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Anotace 

Ve své diplomové práci shrnuji teoretické znalosti a osobní praktické 

zkušenosti s problematikou phishingu. Realizovanou ukázkou na vytvořeném 

modelu webové stránky ukazuji, jak funguje phishing. Na to, jak je nebezpečný 

upozorňuji v teoretické části práce. Uvádím způsoby získávání důvěrných údajů 

uţivatele. Pokud uţivatel pochopí základní principy phishingu, měl by být schopen 

zabránit tomu, aby se stal obětí takového útoku 

Na vytvořeném modelu je moţné vyzkoušet si v reálném čase, jak funguje 

phishingový útok na důvěrné údaje uţivatele. 

Má diplomová práce je členěna do několika částí. V úvodu jsou popsány 

bezpečnostní hlediska informačních a komunikačních technologií. Další kapitolou 

je teoretický princip phishingu a pharmingu. Webová technologie, která slouţí pro 

získávání důvěrných údajů je třetím bodem mé diplomové práce. Na závěr je 

vytvořen konkrétní návrh webového modelu pro phishing a jeho realizace. 

 

Klíčová slova: phishing, webové stránky 
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Summary 

In my diploma work, i recapitulate the principles and my own experiences 

with the problem called phishing. I use a model of a web site, on which i show, 

how phishing works. I also point out to how dangerous phishing could be, and that 

is shown in the teoritical part, the principles. I mention the possible ways of getting 

or stealing users personal details. If the user understands these principals, he 

should be able to avoid being a victim of phishing. 

On the model website, mantioned above, we can try, in real time, how this 

phishing attack on the users personal details works. 

My diploma work is separated into a few parts. The first part is about the 

informational and communication technology and its safety. Second part is about 

the principals of phishing and pharming. The web technology that serves for 

getting the users personal details is shown in third part of this diploma work. At the 

end, there is a real model of a web site, where we can see how phising works. 

 

Key words: phishing, web pages 
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1. Úvod 

V současné době patří mezi největší internetové hrozby pro společnost 

phishing a pharming. V době, kdy většina lidí uţívá Internet, ať v oblasti 

internetového bankovnictví (tzv. internetbanking) nebo pro objednávkovou sluţbu 

prostřednictvím e-shopu či komunikaci se jedná hrozbu velmi aktuální. 

Vybral jsem si realizaci v oblasti bankovních účtů, jelikoţ zde je nejcitelnější 

zásah pro jednotlivce. Klienti bank věří, ţe účty jsou ze strany bank velmi dobře 

zabezpečeny. Takováto důvěra však v tomto případě není na místě. 

Podstatou phishingových útoků je zisk konkrétních přístupových důvěrných 

údajů, kterými útočník získá přístup k informacím, peněţních prostředků, či jiných 

hmotným i nehmotným statkům (např. získávání e-mailů mezi společnostmi nebo 

mezi fyzickými osobami). 

Důvěrné údaje se dají zneuţít jak na Internetu, tak i fyzicky. Příkladem je 

výběr mzdy na poště na základě falešného občanského průkazu, jsou v něm 

uvedena citlivá data. Pokud útočník získá důvěrné údaje jiné osoby, můţe jejím 

jménem vytvářet různé objednávky zboţí. Tím získá majetkový prospěch ke škodě 

osoby, které odcizil důvěrné údaje. 

Upozornění 

Popsaný a vytvořený model phishingu na webových stránkách není vytvořen 

za účelem umoţnění získávání důvěrných údajů. Je určen pouze pro potřeby 

diplomové práce, aby umoţnil předvést a pochopit základní princip phishingu. 

Tato činnost je ve většině zemí nelegální a bezpečnostní sloţky jednotlivých 

států se intenzivně snaţí odhalit útočníky. 
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2. Bezpečnostní aspekty ICT 

ICT označuje „informační a komunikační technologie“. Popisuje technologie 

uţívané pro práci s informacemi a pro komunikaci. Komunikace probíhá mezi 

jednotlivými počítači nebo uzavřenou sítí. Nejedná se pouze o hardwarové prvky, 

jakoţto jsou počítače, servery, ale do komunikace se musí zahrnout vybavení  

po stránce softwarové, kterými jsou operační systémy, internetové vyhledávače. 

S tímto je spojena informační bezpečnost, která nesmí být opomíjena, jelikoţ 

dochází v poslední době k úniku převáţně důvěrných údajů uţivatele, kdy se 

nejedná pouze o jméno, příjmení, datum narození, ale i informace k uţivatelským 

účtům, které jsou chráněny jménem a heslem. V daném případě se taktéţ jedná  

o únik jistých důvěrných údajů, podle kterých lze identifikovat uţivatele  

na webových stránkách, např. u elektronické pošty, bankovního institutu, čímţ lze 

tyto údaje zneuţít útočníkem, hackerem, který tímto vede cíleně útok na data 

uţivatele. 

Do informační a komunikační bezpečnosti je potřeba zahrnout i vytvořený 

software, který je vytvořen za účelem napadení systému. Proti tomuto softwaru je 

vytvořen jiný software, který slouţí pro ochranu systému. 

2.1. Informační technologie 

Tato technologie se zabývá rozborem funkcí počítačů, mobilních telefonů, 

tablet a to po stránce hardwarové. Ke zpracovávání pouţívá informace získané  

na základě zadaných vstupních dat. S těmito daty provede operace, pomocí 

kterých získá na výstupu jiná data, která můţeme dále uţít jako vstupní data pro 

jiné operace. 

Informační technologie se zabývá činností počítačů po stránce technické,  

kdy pracuje pouze s daty. 
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2.1.1. Informační systémy 

Ke slovnímu spojení „informační systém“ přiřazujeme více definic. Pojem 

informační systém v sobě obsahuje technologické prostředky a metody,  

které společnost vyuţívá pro zpracování, přenos, uchování a sběr dat, která slouţí  

za účelem podávání informací společnosti. 

Informační systémy jsou v české legislativě uváděny uţ hodně dlouho a mají 

mnoho příznačných synonym - seznam, registr, evidence, soupis, přehled atd. 

Kaţdý uţivatel informačního systému uţívá takový název pro informační systém, 

který více odpovídá jeho názoru či pohledu na tento název, byť význam je stále 

stejný. Na úřadech se pouţívá název „evidence osob“ spíše, neţ spojení „seznam 

osob“. V počítačové terminologii je příhodnější název „databáze informací“ neţ 

„rejstřík informací“. Katastrální úřady pouţívají „katastr nemovitostí“ více neţ 

„evidenci nemovitosti“. Pojmy se uţívají s ohledem na místo uţití a pouţité 

technologie, přestoţe se jedná stále o informační systémy, jako nosiče informací. 

Informační činnost podle ustanovení § 2 zákona č. 365/2000 Sb.,  

o informačních systémech veřejné zprávy a o změně některých dalších zákonů,  

ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se rozumí „získávání a poskytování informací, 

reprezentace informací dat, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat  

na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, 

jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, 

blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je 

prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím 

technických a programových prostředků“. [15] 

Informačním systémem je podle daného zákona funkční celek nebo část 

zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Kaţdý informační 

systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo moţné jejich 

zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umoţňující výkon informačních 

činností. 

Informační systémy vyuţívají také bankovní instituce. Jsou v nich uvedeny 

kompletní databáze o všech klientech bank, jsou zde o nich uvedeny citlivé údaje 

na základě, kterých uţivatel můţe vyuţívat sluţeb bank. 
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Internet se se stává fenoménem současné doby, kaţdý jej vyuţívá pro své 

vlastní potřeby. Bez moţnosti vyuţívat moţností současného Internetu jako by 

nebyl. Ten, kdo zná moţnosti Internetu, je vyuţívá, jak ve sféře získávání 

informací (např. z psaných zpráv), tak interaktivní zprávy, které jsou buď online, 

nebo archivované ze zpráv, které proběhly v TV. Jednotlivé televizní společnosti 

umísťují na své servery tyto pořady, aby získaly svého diváka. Nejedná se 

výhradně o zprávy, ale veškeré z pohledu televizní společnosti zajímavé pořady, 

seriály a dokumentární filmy. Přes Internet lidé nakupují, v současné době 

vyuţívají nákupů přes Internet mnohem více neţ v klasickém „kamenném“ 

obchodě. Tento způsob má nejenom ekonomické výhody, ale zároveň umoţňuje 

zákazníkům nakupovat v pohodlí svého domova. Přes Internet nabízejí své sluţby 

i bankovní instituce. Umoţňují svému klientovi provádět většinu operací z domova. 

Klient vyuţívá svého počítače, aniţ by byl nucen chodit do banky. Klient, tak ušetří 

čas, peníze a někdy i své nervy. Vše se zdá v pořádku.  Bohuţel existuje spousta 

lidí, kteří vytvářejí a programují softwary, které mohou informace zneuţít a vyuţít 

je ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Odrazem toho jsou vysoké 

nároky na zabezpečení. 

Je nutné chránit hlavně citlivá data, informace z komunikací mezi ostatními 

uţivateli, elektronickou poštu a své webové stránky. Po Internetu se kromě 

legitimních dat šíří i programy, které jsou velmi nebezpečné. Infikují počítače  

za účelem získávání informací. Jsou vytvořeny softwary, jejichţ podstatou je 

ovládat vzdáleně jiné počítače. To je ten způsob během, kterého se můţe stát,  

ţe třetí osoba získá přístup k datům v našem počítači. Tímto způsobem o data 

můţeme přijít. 

Takovéto softwary se nachází na stránkách s erotickou tématikou,  

na stránkách zaměřených na nelegální, podezřelé nebo jinak zaměřené 

protiprávní činnosti. Lze je stáhnout z tzv. warez stránek. V legálním softwaru a to 

ve freeware nebo shareware, se ukrývá právě ten nebezpečný software, který bez 

našeho vědomí shromaţďuje důvěrné údaje a jiné údaje o třetích osobách. Tento 

nebezpečný software se šíří taktéţ elektronickou poštou. 
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2.2. Komunikační technologie 

Komunikační technologie je o komunikaci jednotlivých počítačů, mobilních 

telefonů, tabletu, které mohou mezi sebou komunikovat pomocí datových sítí,  

při vyuţití síťových prvků jak drátových i bezdrátových. 

Z tohoto hlediska se klade důraz na bezpečnost ICT z důvodu úniku dat, 

které se přenášejí mezi těmito zařízeními. K této bezpečnosti ICT se vztahují 

pojmy jako je důvěrný údaj, šifrování, elektronický podpis, škodlivý software, 

bezpečnostní ochrana. 

2.3. Bezpečnost ICT 

Slovní pojem „bezpečnost“ ve vztahu k informačním systémům je jiţ tak 

známý, jako bezpečnost vlastní domácnosti. A je stejně aktuální, jen princip je 

zaloţen na jiných faktech, moţnostech a prostředcích. Domácnost má přesně 

jedno určené místo, které je vţdy nějak omezené a ohraničené. Informační systém 

to nemá tak jednoduché. Informační systém je přístupnější, jak v čase, tak místu. 

Není omezen přístup z jednoho místa k druhému místu a je moţný prakticky 

kdykoliv. 

Bezpečnost informačních systémů můţeme právně podpořit zákonem 

č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, kde v § 51 je uvedeno: „Bezpečnost informačních 

systémů tvoří systém opatření k zabezpečení ochrany utajovaných skutečností 

v informačních systémech“. [1] 

V souladu s mezinárodními normami lze definovat základní bezpečnostní 

cíle, jejichţ plnění by měl důvěryhodný komunikační systém zajistit: 

a) důvěrnost informací – systém musí zabezpečit, ţe přístup k důvěrným   

informacím mají pouze určené subjekty (osoby či systémy), 

b) integritu – systém musí zabezpečit informace proti modifikaci, 

c) neodmítnutelnost odpovědnosti – systém musí mít schopnost  
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přesvědčit třetí nezávislou stranu o přímé odpovědnosti subjektu za autorství, 

vlastnictví, odeslání, případně přijetí zprávy. [2] 

Bezpečnost informací lze dosáhnout implementací soustavy opatření, která 

mohou existovat v podobě pravidel, natrénovaných postupů, procedur, 

organizační struktury a programových funkcí. [1] 

2.3.1. Důvěrný údaj 

Pro identitu osoby se uţívá v běţném ţivotě důvěrných údaj, jako je jméno, 

příjmení, datum narození, které je uvedeno např. na občanském průkazu, 

řidičském průkazu. Při elektronické komunikaci lze identitu prokázat přihlašovacím 

jménem a heslem, certifikátem, kde jsou tyto údaje uvedeny, podepsáním 

transakce pomocí technologie PKI. 

Za důvěrné údaje povaţujeme osobní údaj podle ustanovení § 4 písm. a) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se rozumí jakákoliv informace 

týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níţ se osobní údaje vztahují. 

Tato se povaţuje za určenou nebo určitelnou, jestliţe lze fyzickou osobu přímo  

či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu. Vedle toho zná citovaný zákon téţ pojem citlivý 

osobní údaj. 

2.3.2. Šifrování 

Pro ochranu důvěrných dat se pouţívá šifrování. Jinak řečeno kryptografie, 

která je velmi starou technikou, která se vyuţila uţ v době Gaia Julia Caesara 

(římským vojevůdcem a politikem a jedním z nejmocnějších muţů antické 

historie). 
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Šifrování je převedení poţadované informace do informace jiné, 

nesrozumitelné formy a převedení do zpětné původní poţadované informace 

můţe provést jenom ta osoba, které informace přísluší. Jinak se dá říci, ţe se 

informace zakódovala algoritmem a dekódovat to mohl jenom ten, kdo algoritmus 

zná. Ten kdo algoritmus nezná, nemůţe se dostat k poţadované informaci. 

Šifrovací klíče, algoritmy, se uţívají hlavně v bankovních institucích, kde probíhá 

komunikace s velmi citlivými údaji. Dále se vyuţívají převáţně tam, kde se pracuje 

s důvěrnými informacemi, které se posílají prostřednictvím Internetu, a není 

vhodné, aby je získala třetí osoba, která je bez znalosti šifrovacího klíče, algoritmu 

nezíská. 

2.3.3. Šifrovací balík PGP 

PGP je přední kryptografický produkt, který je zaloţen na rozšířené  

a respektované technologii, která se nazývá tzv. asymetrická kryptografie. 

Asymetrická kryptografie je zaloţena na uţití dvou komplementárních klíčů, jedná 

se vţdy o pár, pro zajištění zabezpečené a šifrované komunikace. Kaţdý klíč 

z páru je odlišný pro šifrování a dešifrování. V symetrické kryptografii se uţívá 

pouze jeden klíč jak pro šifrování, tak i pro dešifrování. 

Pomocí běţně dostupných softwarových produktů, si uţivatel vygeneruje 

dvojici klíčů a stává se jejich jediným majitelem. Data zašifrovaná jedním z těchto 

dvou klíčů lze dešifrovat pouze se znalostí druhého klíče. Princip asymetrického 

šifrování je takový, ţe odesílatel podepíše čitelný text zprávy digitálním podpisem 

a zašifruje osobním klíčem. Zprávu následně zašifrujeme veřejným klíčem 

adresáta. Adresát zprávu dešifruje svým osobním klíčem, tím zajistí adresnost 

zprávy, a poté dešifruje digitální podpis veřejným klíčem odesílatele, ověří tak 

identifikaci odesílatele, Obrázek 1. 
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Obrázek 1 : Schématické znázornění asymetrického šifrování 

Adresát zprávy díky tomu bude vědět, ţe zpráva je od oprávněného 

odesílatele. A ten bude vědět, ţe jeho zprávu si přečte oprávněný adresát,  

který má osobní klíč patřící k veřejnému klíči. 

2.3.4. Elektronický podpis 

Elektronická komunikace se v posledních letech pouţívá ve veškerých 

pracovních i soukromých sférách pro komunikaci. Jedná se o jednoduchý přenos 

informací, dat. Touto cestou si můţeme psát s kýmkoliv o čemkoliv a můţeme si 

objednat cokoliv odkudkoliv. Tento způsob má samozřejmě své klady, ale i zápory. 

Musíme si uvědomit, ţe jako je moţné slyšet osobní rozhovor dvou lidí v parku 

nebo na nádraţí, tak i elektronická komunikace jde odposlouchávat.  

I při elektronické komunikaci musíme počítat s tím, ţe to co chceme sdělit pouze 

jedné osobě, se můţe „doslechnout“ i osoba jiná. 
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Pod pojmem základní elektronická komunikace rozumíme komunikaci  

e-mailovou a formou datových schránek. E-mailová komunikace je nejrozšířenější. 

Vyuţíváme ji pro účely, jak pro pracovní, tak soukromé, pro komunikaci se 

společnostmi a občas i s bankovními institucemi. 

Je vhodné svojí elektronickou komunikaci chránit před těmi, kterým není 

určena z důvodu zneuţití za účelem zisku důvěrných dat a jiných citlivých údajů, 

které na sebe mohou účastníci komunikace prozradit. 

Fyzická ochrana komunikace je velmi náročná a relativně nemoţná. Signál 

přenášející předmětnou komunikaci je velmi těţké pro hackery odposlechnout,  

ale na druhou stranu to není nereálné. Čím větší je zabezpečení komunikace, 

přenosu dat, tím větší je problém pro hackera získat přenášené informace. Tomu 

by měl odpovídat i přístup osob, které mezi sebou komunikují. Pokud nechtějí,  

aby jejich komunikace byla snadno odposlechnuta, musí k tomu zvolit vhodné 

zabezpečení. 

Komunikaci můţeme chránit zabezpečeným přístupem jako je kvalitní heslo. 

Mělo by se skládat z různých znaků, číslic případně písmen. A nemělo by být příliš 

krátké. Další způsob bezpečné komunikace je uţívání elektronického podpisu, 

který je zaloţen na principu kryptografie. 

Protokolem pro elektronickou komunikaci realizovanou prostřednictvím 

aplikace, např. Outlook, definujeme v RFC-822 jako protokol MIME. Pro účely 

bezpečnější komunikace se uţívá verze protokolu označenou jako S/MIME. 

Písmeno „S“ označuje slovo „Secure“ (eng. bezpečný). Protokol S/MIME 

definovaný v RFC-2632 aţ RFC-2634, respektive RFC-3851. K tomuto protokolu 

patří podpora a vyuţití kryptografických funkcí. Do podpory patří hashování, 

symetrická a asymetrická kryptografie, vyuţívající taktéţ certifikáty a CRL. 

Protokol umoţňuje zasílat jak podepsaná, tak i šifrovaná data. 

E-mailová adresa elektronické komunikace musí být uvedena v pouţitém 

certifikátu, který můţe obsahovat i více e-mailových adres. Adresa je pak aplikací 

kontrolována, jak u odesílatele, tak i u příjemce zprávy. Certifikační autority 

většinou poţadují pro uţivatelské certifikáty e-mail drţitele certifikátu jako 

povinnou poloţku. 
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Při tvorbě elektronického podpisu e-mailu se vyuţívá soukromého klíče 

odesílatele, který můţe být uloţen na disku v počítači nebo na jiném přenosovém 

médiu. Klíč musí být připojen při podpisu k počítači, aby aplikace mohla tento 

certifikát vyuţít. Systém pro vyuţití podpisu vyţaduje souhlas uţivatele, který jej 

zpřístupní zadáním hesla, kterým je elektronický podpis opatřen. Příjemce e-mailu 

tento podepsaný e-mail obdrţí stejně jako jinou komunikaci. Kaţdá zpráva takto 

podepsaná, má grafickou ikonu, která označuje, ţe se jedná o zprávu 

s elektronickým podpisem. Kliknutím na tuto ikonu získá příjemce komunikace 

informace o bezpečnostních atributech zprávy. Systém informuje uţivatele  

o platnosti elektronického podpisu e-mailu a tím je podpis povaţován  

za bezpečný. Pro vytvoření elektronického podpisu aplikace potřebuje soukromý 

klíč odesílatele. Pokud se zpráva bude šifrovat pro účely přečtení pouze 

příjemcem, je potřeba získat od příjemce certifikát. K tomuto získání se pouţije 

veřejný klíč příjemce. 

Tento certifikát můţeme získat z důvěryhodného zdroje, tím můţe být 

společnost První certifikační autorita a.s. (http://www.ica.cz/). Podle identifikačních 

znaků se vyhledá vlastník certifikátu, který prostřednictvím aplikace přiřadíme  

ke konkrétnímu kontaktu, a aby bylo moţno získat daný certifikát, je potřeba 

souhlas daného vlastníka s jeho zveřejněním. Pokud není certifikát veřejný, není 

ani volně k dispozici. Z certifikátů je pro implementaci do systému Windows 

nejvíce vyhovující certifikát ve formátu DER, jelikoţ jeho implementace je 

jednoduchá a většinou automatická. 

Certifikáty rozlišujeme podle typu klientského certifikátu na dvě autority a to: 

„kvalifikovaná certifikační autorita“ označenou jako „PostSignum QCA“  

a „komerční certifikační autorita“ označenou jako „PostSignum VCA“, tak jak je 

znázorněno na Obrázek 2. 
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Obrázek 2: Rozlišení certifikátů 

[zdroj:www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-pracujeme-snbspepodpisy-iv/ ze dne 18. října 2010] 

Další moţností jak získat certifikát je poţádat druhou stranu a zaslat mu 

podepsaný e-mail, kdy součástí toho je i certifikát ţadatele, odesílatele. Adresát 

můţe tímto způsobem, kdyţ má certifikát, zaslat šifrované nebo podepsané  

a šifrované zprávy odesílateli. 

Kaţdý způsob získání certifikátu má své výhody. Záleţí pouze, jaký způsob 

je pro uţivatele výhodnější. Druhý případ je přijatelnější, jelikoţ je z hlediska 

získání přístupu k certifikátu přímější, není nutné jej vyhledávat na webových 

stránkách společnosti První certifikační autorita a.s. a tento nemusí být veřejný. 

Z toho však plyne negativum pro tento způsob získání certifikátu, jelikoţ v tomto 

případě adresát, který uţívá dvojici certifikátů v souladu s legislativou, coţ 

znamená, ţe kvalifikovaný certifikát pro podpis a komerční certifikát pro šifrování, 

můţe získat adresát z podepsané zprávy pouze certifikát kvalifikovaný,  

který nemůţe pouţít pro šifrování. 
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Odesílatel kdyţ získá certifikát adresáta, má moţnost zaslat šifrovaný  

a i podepsaný e-mail. Z e-mailu můţeme poznat, o jaký typ se jedná, následně se 

můţeme dozvědět o zabezpečení přijaté zprávy. Tato zpráva je čitelný v záhlaví  

e-mailu.  

Certifikát „podle zákona o elektronickém podpisu je certifikát datovou 

zprávou, vydána poskytovatelem certifikačních sluţeb, spojuje data pro ověřování 

elektronických podpisů s podepisující osobou a umoţňuje ověřit její identitu nebo 

spojuje data pro ověřování elektronických značek s označující osobou a umoţňuje 

ověřit její identitu.“ [Petr Budiš. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi, Vydání 

první. Anag spol. s r.o., Jihlava 2008. 192 s. ISBN: 978-80-7263-465-1] 

Elektronický podpis (digitální podpis) „zákon o elektronickém podpisu 

definuje podpis jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové 

zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a slouţí jako metoda k jednoznačnému 

ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.“ [Petr Budiš. 

Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi, Vydání první. Anag spol. s r.o., Jihlava 

2008. 192 s. ISBN: 978-80-7263-465-1] 

2.3.5. Spyware 

Spyware, jinak řečeno ad-ware je software nebo jeho část, slouţí k odesílání 

důvěrných informací o uţivateli, jeho počítači na vzdálené servery, aniţ by o tomto 

uţivatel věděl. 

Obtěţující software, za účelem zjištění důvěrných údajů, musí někdo 

vytvářet. Zadarmo to jistě dělat nebude. To by pro útočníka nemělo význam, 

pokud se tedy nechce chlubit, ţe získal nějaké zajímavé důvěrné údaje  

např. o vlivných a mediálně známých osobách. Ve většině případů se tento 

software vytváří za účelem zisku a to hlavně pro zisk různých společností. 

Důvěrné informace k osobě či společnosti, jsou cennou komoditou na obchodním 

trhu. Při odinstalování softwaru se tento odstraní, ale spyware v počítači zůstane  

a nadále se sleduje činnost uţivatele. 
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Elektronická komunikace je na světě velmi rozšířená. Kaţdý den je odesláno 

mezi uţivateli cca 130 miliard e-mailů, z nich cca 90% jsou reklamní e-maily. 

Předpoklad expertů je takový, ţe počet e-mailů a procento reklam se bude 

zvyšovat. Tyto reklamní e-maily jsou potencionální hrozbou pro počítač, jelikoţ 

mohou být nosiči virů tzv. trojský kůň. 

2.3.6. Skript 

Nebezpečí textového původu spočívá v tom, ţe textový soubor neobsahuje 

kód (instrukce), které umí procesor počítače vykonat. Skript obsahuje příkazy pro 

software, který jej umí vykonat, provést bez nutnosti je kompilovat do spustitelných 

souborů jako jsou převáţně soubory s koncovkou .exe, .bat, .com. Jedná se  

o textové soubory skriptovacích jazyků VBScript a JavaScript, které mají příponu 

.vbs a .js. 

2.3.7. Botnet 

Botnet je v informatice označení pro softwarové agenty nebo pro internetové 

roboty, kteří fungují autonomně nebo automaticky. 

 

Obrázek 3: Síť botů 

[zdroj: magazín informačních technologií Chip č. 6/2010] 
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V současné době je termín nejvíce spojován s malware, kdy botnet označuje 

síť počítačů, Obrázek 3 infikovaných speciálním softwarem, který je centrálně 

řízen z jednoho centra. Botnet pak provádí neţádoucí činnost, jako je rozesílání 

spamu, DOS útoky a podobně. Napadeným počítačem se stane takový, který 

nemá efektivní firewall. Takto nezabezpečený počítač je součástí botnetu, 

nazývanou „zombie armáda“. Pomocí těchto počítačů dochází k odesílání 

vysokého počtu virů a spamů. 

2.3.8. Firewall 

Firewall (anglicky ohnivá zeď) je síťové zařízení k řízení a zabezpečení 

síťového provozu. Slouţí jako kontrolní bod. 

 

Obrázek 4: Schématické znázornění firewall 
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Je zaloţený na principu oddělování nedůvěryhodné sítě od důvěryhodné  

a zabraňuje nevyţádaným útokům, ochraňuje počítač uţivatele před hackery  

a nebezpečným softwarem, Obrázek 4: Schématické znázornění firewall.  

Je součástí základního zabezpečení počítače před útokem na systém počítače  

a vloţení viru tzv. „trojského koně“. 

2.3.9. Antivir 

Antivir je součást základního zabezpečení počítače, který slouţí k zjištění 

přítomnosti viru v počítači, dále slouţí k zjištění přítomnosti viru v e-mailové 

komunikaci, kterou můţe prohledat antivir, pokud má v sobě implementován  

tzv. rezidentní štít, coţ je ochrana v reálném čase, který slouţí k automatickému 

prohledávání. 

Je určený pro zničení škodlivého softwaru, který byl uměle vytvořen 

člověkem za účelem poškození dat, mazání souborů, zabránění přístupu 

k disketám a k diskům, znemoţnění spuštění  systému z  pevného disku. Jiným 

účelem bylo zahlcení prostoru na disku, zahlcení průchodnosti internetových 

serverů. Některý software byl schopen přepsat a ničit magnetické záznamy  

na disketách a pevných discích. Dalším cílem je hackerovi zpřístupnit napadený 

počítač, který by získal plný přístup do počítače. Uţivatel ani neví, ţe někdo jiný 

má přístup do jeho dat a hacker můţe vidět, co všechno je na disku. Hacker můţe 

stahovat data, která pak vyuţije ve svůj prospěch. Mezi tento software patří  

tzv. malware, který dělíme do několika skupin. Jedná se o počítačové viry, trojské 

koně, spyware, rootkity, adware. 



Martin Marek: PHISHING, PHARMING 

2011  16 

3. Základní postupy phishingu 

Phishing pochází z anglického slovíčka, jeho přesný význam „rybaření“. 

Jedná se o cílenou činnost útočníka získat důvěrné údaje, které uţije pro svojí 

potřebu, např. pro přístup do e-mailu, internetového bankovnictví, odkud můţe 

získat cenné informace či peněţní prostředky. Phishing je podvodná technika 

pouţívající se na Internetu k získání citlivých informací, např. údajů o platební 

kartě, číslo účtu, PIN kód, přihlašovacího jména a hesla. Známým příkladem je 

rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální ţádost banky či jiné 

podobné organizace, s ţádostí o ověření totoţnosti. Po kliknutí na odkaz je 

uţivatel zaveden na falešnou stránku, která vypadá jako skutečná, kde zadá své 

přihlašovací jméno a heslo, Obrázek 5: Ukázka podvodné stránky České 

spořitelny z března 2008. Tímto prozradí tyto údaje útočníkovi, který je poté 

schopen z účtu uţivatele získat peníze. 

 

Obrázek 5: Ukázka podvodné stránky České spořitelny z března 2008 

[zdroj http://www.maxiorel.cz/ceska-sporitelna-phishing-kdy-uz-skonci ze dne 11. dubna 2001] 
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Obecně se dá říci, ţe jsou to taková data, která zpřístupní útočníkovi webové 

stránky, které uţivatel pouţívá pro svou potřebu. Přístup je podmíněn zadáním 

důvěrnými údaji uţivatele. Webové stránky nepoznají, zda se připojil oprávněný 

uţivatel či nikoliv. Server vyhodnotí přihlašovací údaje, a pokud se budou 

shodovat s údaji uvedenými v databázi umístěné na serveru poskytovatele 

webových stránek, umoţní přístup. 

Phishing je v podstatě druh spamu, který extrémně vyuţívá tzv. sociálního 

inţenýrství především v souvislosti s bankovními institucemi. V současné době 

nejde pouze o bankovní instituce, ale spektrum zneuţití důvěrných údajů je 

mnohem širší. K phishingu po Internetu dochází tam, kde se dají důvěrné údaje 

zneuţit. Od e-mailu aţ po jiţ zmíněné bankovní instituce. Přístupy k jiným 

aplikacím po Internetu jsou většinou na základě zadaného jména a hesla, které se 

skládá z několika znaků. Čím více je různých znaků v heslu a čím delší heslo,  

co do počtu jednotlivých znaků, tj. kombinace a velké mnoţství znaků, tím se 

stává pro hackery sloţitěji zjistitelné. Kaţdé heslo je teoreticky zjistitelné, ţádné 

není neprolomitelné. Je to pouze otázkou času a způsobu pouţití technologie pro 

zjištění hesla. Některé způsoby jsou velmi jednoduché. K tomu se vyuţívá lidské 

důvěřivosti a neznalosti, počínaje psaní hesel do peněţenek, bankovních karet či 

kartiček k účtu, vypsání přístupů do textového dokumentu a ponechání na ploše 

v počítači či na jiném místě v počítači. Následuje forma podvodná, kdy uţivatel je 

textem, tak věrohodným, a který nejde prokazatelně ověřit, ţe poskytne vše o co 

je poţádán. Nejznámější je forma elektronickou poštou. Např. v České republice 

byl zasílán text podepsaný Českou spořitelnou, který však spořitelna nikdy 

nevytvořila a nepodepsala. Zdál se tak věrohodný, ţe mnoho uţivatelů, kteří měli 

účet u České spořitelny, textu uvěřili, a na daný e-mail, Obrázek 6: Ukázka 

podvodného e-mailu ze dne 17. května 2010, reagovali kliknutím na uvedený 

internetový odkaz. Ten je přesměroval na podvodné stránky, uţivatel byl 

přesvědčený, ţe je na stránkách České spořitelny a zadal údaje. Údaje nebyly 

odeslány na server společnosti Česká spořitelna, kde by mělo dojít k ověření,  

ale na server nebo počítač útočníka, který chtěl získat citlivé důvěrné údaje a tímto 

způsobem je snadno získal. 



Martin Marek: PHISHING, PHARMING 

2011  18 

 

Obrázek 6: Ukázka podvodného e-mailu ze dne 17. května 2010 

[zdroj: Česká spořitelna a.s. ze dne 29. ledna 2011] 

První zmínky o phishingových útocích jsou prvně zaznamenány kolem roku 

2003. Cílem těchto útoků byly bankovní společnosti ve Spojených státech 

Amerických, jedná se o společnost E-loan; E-gold; Wells Fargo a Citbibank. 

Postupně dochází k promyšlenějším útokům a to takovým způsobem,  

aby uţivatel nevědomě poskytl důvěrné údaje. Poslední známý útok na důvěrné 

údaje se uskutečnil vůči klientům České spořitelny dne 15. března 2011, Obrázek 

7: Ukázka podvodného e-mailu z roku 2011. 

 

Obrázek 7: Ukázka podvodného e-mailu z roku 2011 
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[zdroj: Česká spořitelna a.s. ze dne 25. března 2011] 

V podvodném e-mailu byl ukrytý odkaz na stránku, Obrázek 8: Ukázka 

podvodného stránky České spořitelny z roku 2011, kde uţivatel měl vyplnit 

základní údaje k identifikaci platební karty, kterou má ke svému peněţnímu účtu. 

 

Obrázek 8: Ukázka podvodného stránky České spořitelny z roku 2011 

[zdroj: Česká spořitelna a.s. ze dne 25. března 2011] 
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V dřívější době se phisheři (původce phishingu) snaţili získat důvěrné údaje 

k přístupu do internetového bankovnictví. K tomu stačilo znát pouze přihlašovací 

jméno a heslo. V současné době se snaţí získat přístup k identifikačním znakům 

platební karty uţivatele. Pokud jsou známy tyto údaje, lze následně hradit 

internetové platby prostřednictvím platební karty. Uvedou se údaje z karty. Strana, 

která je oprávněna přijímat platby platební kartou, si je můţe ověřit u karetního 

centra platební karty (centrum u kterého byla platební karta vydána). Pokud 

nebude karta blokovaná, bude platba uvolněna a majiteli platební karty bude 

z účtu odčerpána částka k úhradě. Pokud uţivatel nemá nastavené automatické 

informování o provedené platbě, tak nezjistí včas odchozí platbu. Útočník,  

který získal údaje ke kartě, si tímto převedl peněţní prostředky, aniţ by musel 

přistupovat k účtu uţivatele přes Internet. Útočník nezíská peněţní prostředky,  

ale můţe si takto nakoupit zboţí, které následně prodá. 

Je zřejmé, ţe jsou různé moţnosti, jak se podvodnou metodou nazývanou 

phishing dostat k peněţním prostředkům uţivatele. 
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4. Základní postupy pharmingu 

Tato metoda je podobná metodě phishingu. Jedná se podvodnou techniku 

uţívanou prostřednictvím Internetu za účelem získání důvěrných údajů. Princip 

útoku spočívá v přepsání IP adresy přes napadení DNS internetových domén  

a příslušných DNS adres a následně dojde k routování na jiné webové stránky, 

které vytvořil útočník za účelem zisku důvěrných údajů a údajů k přístupu  

na bankovní účet oběti. 

Pharming, z anglického slovíčka přesný význam je „farmaření“. Těţko si 

někdo pod tímto slovem představí něco špatného. Většina lidí si představí práci  

na poli. Kdy farmář obhospodařoval svá pole nebo pole jiných. V počítačové 

terminologii znamená pravý význam tohoto slova, jedná se o podvodnou metodu 

na Internetu jak získat citlivá data, ale napadením DNS a IP adresy a tím získá 

přístupová data k účtu oběti, Obrázek 9. 

 

Obrázek 9: Schématické znázornění pharming 
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Z tohoto je zřejmé, ţe obě metody phishing a pharming, slouţí pachateli pro 

obohacení sebe nebo někoho jiného na úkor druhých. A to cestou, vyzvání oběti 

k připojení se na webovou stránku, kde by měla mít své internetové bankovnictví. 

Jedná se o podvodnou stránku a při zadání údajů do okének, která jsou shodná 

jako v pravém internetovém bankovnictví, prozradí útočníkovi přístupová data.  

Tím nevědomky umoţní získat útočníkovi přístupové informace. Během chvilky 

oběť přichází o své finanční prostředky. Pokud nemá ţádnou zprávu o pohybu  

na účtu, tak se dozví velmi pozdě o tom, ţe přišla o finanční prostředky. V lepším 

případě, kdy odejdou peníze a oběť se o transakci dozví, má reálnou šanci dostat 

celou převáděnou částku zpět. 
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5. Použité webové technologie 

5.1. Internet 

S tímto slovem jsou spojeny předpony slova „net“ (síť) a inter (mezi). 

Samotný zárodek Internetu vznikl přibliţně v roce 1968 v USA. Pod záštitou 

ministerstva obrany USA začala vznikat síť ARPANET. Osudy této sítě se 

odehrávaly plně v reţii resortu obrany USA, který vše financoval. V roce 1983 

oddělil od původní sítě ty části, které měly něco společného s vojenstvím a ustavil 

je jako samostatnou síť MILNET (samozřejmě propojenou a schopnou 

komunikace s ARPANETem). Samotný ARPANET tak získal mnohem civilnější 

náplň práce, přesto byl nadále financován z prostředků resortu obrany. ARPANET 

nebyl zdaleka jedinou počítačovou sítí na světě či alespoň v USA. Počítačové sítě 

si budovaly i jiné resorty, vzhledem ke kvalitám a veřejné dostupnosti protokolů 

TCP/IP byly tyto sítě stále častěji budovány na bázi těchto protokolů. Pro jejich 

provozovatele i uţivatele se to ukázalo jako velmi výhodné. Mohli-li je propojit  

s ARPANETem. Ten se stával spíše zárodečnou sítí, na kterou se postupně 

"nabalovaly" další a další sítě, aţ vznikl celý konglomerát vzájemně propojených 

sítí. Tomu se začalo říkat příznačně Internet. 

Souviselo to ostatně i s nástupem lokálních sítí, ke kterému dochází někdy 

po roce 1983, kdy plně vyzrává nejznámější a nejpouţívanější přenosová 

technologie pro sítě LAN - Ethernet. Také pro myriády těchto lokálních sítí bylo 

velmi výhodné vyuţít protokoly TCP/IP a připojit se ke stále se rozšiřující soustavě 

vzájemně propojených sítí na bázi těchto protokolů, tj. k Internetu. Tento trend 

přitom jen posílil skutečnost, ţe původní ARPANET, neustále "obalovaný" dalšími 

a dalšími sítěmi, se stále více dostával jen do role páteřní sítě, přes kterou 

prochází provoz, vznikající i směřující do jiných sítí. 
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Internet je z technického hlediska tvořen desítkami tisíc počítačů, trvale 

spuštěných a zapojených v sítích. Tyto sítě jsou trvale propojeny datovými spoji  

s velkou průchodností. Počítače na Internetu pracují jednak jako klienti a jednak 

jako servery. Servery sluţby poskytují, klienti je pak vyuţívají. Jednoduše řečeno, 

sluţbami Internetu je zasílání dat klientovi na jeho ţádost. Většinou jsou to data, 

která jsou umístěna na pevném disku serveru nebo data, která jsou za chodu  

na serveru dynamicky vytvořena a odeslána klientovi. Za tímto velice 

zjednodušeným popisem se ale ve skutečnosti skrývá něco sloţitějšího: protokoly, 

adresování v síti, systém pojmenování domén, dialog klient - server. 

Na kaţdém kroku se střetáváme s informačními technologiemi, kdy nejmladší 

a v současné době nejoblíbenější je Internet. Jeho přínos je ve všech oblastech 

výroby, obchodu, směny, komunikace či zábavy. Bohuţel, průnik těchto doposud 

neznámých a ve své podstatě velmi sloţitých technologií do všech oblastí 

běţného ţivota s sebou nutně musí nést i své stinné stránky. 

Internet je, zjednodušeně řečeno, síť spojující sítě. Jejím prostřednictvím se 

mohou domlouvat počítače na celé planetě. Denně se do této sítě napojují desítky 

miliónů uţivatelů a jejich počet neustále vzrůstá. I z toho vyplývají nepřeberné 

moţnosti jeho vyuţití. 

5.2. Intranet 

Poměrně často se můţeme v souvislosti s internetovými technologiemi setkat 

s dalším termínem – intranet. S tímto slovem jsou spojeny předpony slova „net“ 

(síť) a „intra“ (uvnitř). Internet propojuje počítače mnoha různých organizací, 

společností a jednotlivců a je tak veřejnou knihovnou otevřenou všem. Existuje 

jediný Internet, a proto by se měl psát s velkým „I“, i kdyţ to zatím neplatí vţdy. 

Naproti tomu intranet propojuje počítače v rámci jedné organizace a je k dispozici 

pouze jejím členům, kteří mají určitá přístupová práva. Intranetová síť plně vyuţívá 

osvědčených webových technologií se všemi jejich výhodami. 
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Intranet je zvláštní druh webové prezentace, jejímţ hlavním cílem je usnadnit 

sdílení informací v rámci společnosti. Nejjednodušší intranety fungují pouze jako 

přehledy novinek či seznamy odkazů na soubory. Podle potřeb konkrétní firmy 

můţe intranet obsahovat i tak pokročilé nástroje, jako je redakční systém, 

nejrůznější CRM systémy, fulltextové vyhledávání, rezervační systémy atd. 

Intranetové sítě mohou být také snadno propojeny s Internetem. V takovém 

případě však vzniká řada bezpečnostních problémů, protoţe je třeba zajistit,  

aby interní materiály publikované na intranetu nebyly volně přístupné z Internetu. 

Tady se pouţijí tzv. proxy-servery, které zprostředkovávají, někdy také zrychlují, 

komunikaci mezi Internetem a intranetem. Tyto servery mohou zároveň pomocí 

softwaru označovaného jako firewall chránit vaši vnitřní síť před nepovoleným 

přístupem zvenčí. 

5.3. World Wide Web 

World Wide Web je jednou z částí Internetu. Je nejmladším médiem historie, 

ale uţ pravděpodobně překonal média jiná. 

Na jeho vzniku se podílelo několik lidí: 

Douglas Engelbert - přibliţně v 60. letech přišel na myšlenku provázaných 

dokumentů (tzv. hyperlinků); 

Ted Nelson - přišel v roce 1980 s nadějným projektem s názvem Xanadu. 

Poprvé pouţil slovo hypertext (informační systém, který zobrazuje informace 

v textu); 

Charles Goldfarb - zhruba v 80. letech definoval jazyk SGML, coţ byl přímý 

vývojový předchůdce HTML. Podstata strukturovaného dokumentu spočívá v tom, 

ţe jeho příkazy neříkají, co se má udělat, ale jak se to má udělat. Tím je poloţen 

základ nezávislosti na platformě, operačním systému, uţivatelském rozhraní, 

schopnostech grafiky jednotlivých počítačů atd.; 
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Tim Berners Lee - v roce 1989 ve švýcarském výzkumném ústavu CERN  

v Ţenevě definoval hypertextový systém (dalo by se říci, ţe se jednalo o první 

intranet na světě). O rok později napsal první program na tvorbu primitivních 

hypertextových stránek a pro systém běţící na jediném počítači navrhl název 

"World Wide Web". 

V roce 1992 na světě existovalo asi 50 webových serverů. V době převáţně 

textových rozhraní se rozšiřuje Gopher. Vznikají první grafické prohlíţeče: Midas  

a Viola, jsou překonány Mosaicem. Vzniká architektura prohlíţeče Mozilla,  

na kterém stojí všechny nejpouţívanější prohlíţeče dneška. V roce 1993 vzniká 

Netscape. Vznikají první dedikované programy pro webovské servery, je 

ustanoveno W3C (WWW Consortium). V roce 1995 je na světě téměř 100 000 

webových serverů a WWW se stává hlavním proudem Internetu. Poslední vývoj se 

týká zejména rozšiřování webovských standardů tak, aby web mohl zpracovávat 

všechny myslitelné typy a formáty dat. 

5.4. Extranet 

Jedná se o internetové principy komunikace s partnery, pro přenos 

specializovaných informací, vyuţívajících v ekonomické sféře. Účel této webové 

aplikace slouţí ke sdílení velmi citlivých informací mezi uţivateli společností, 

koncovými zákazníky. Webová aplikace se dá uţít i pro média a tisk. Výhodou 

aplikace je, ţe informace se dají získat jedině po oprávněném přihlášení, které se 

dělí do více úrovní a to podle toho, jaké informace a komu jsou informace určené. 

Příkladem toho je subjekt, který má pobočky na různých místech. Z pobočky je 

moţnost se připojit na Intranet v hlavním sídle subjektu a toto připojení 

označujeme jako extranet. 
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5.5. HTML 

Počátek hypertextu je v polovině 50. let 20 století, v roce 1945, kdy Vannevar 

Bush napsal článek s názvem „As We May Think“ pro Atlantic Monthly. V tomto 

článku popsal systém pro prohlíţení poznámek z rozsáhlých textů. Ke konci 70. let 

20 století vznikl projekt Xanadu, představený Nelsone, kterým vytvářel knihovny. 

Experimentováním s hypertextem v průběhu 60. a 70. let 20. století  

na univerzitách, bylo uţívání hypertextu v útlumu. V roce 1987 společnost Apple 

uvedla na trh „Hypercard“ a společnost Apple a Microsoft vyvinuly podpůrné 

systémy pro Windows a Macintosch, kterým uţivatelé mohli přemisťovat odkazy 

z jednoho místa na druhý, a následně otevírat a prohlíţet informace. 

Internetový prohlíţeč, např. Opera, jakoţto klientský software, komunikuje se 

serverem, převáţně protokolem HTTP, předá poţadavek ve formě URL a server 

odpoví formou textového souboru ve formátu HTML. Prohlíţeč text překládá 

způsobem, který je v něm srozumitelný a řádně čitelný. Obecně lze konstatovat, 

ţe HTML dokument je obyčejný textový soubor, který lze vytvořit v jakémkoliv 

programovém editoru a výstupem je obyčejný text. 

HTML čili HyperText Markup Language je hypertextový značkový jazyk,  

pro vytváření webových stránek. 

První verze HTML 1.0 byla v roce 1990 a s neoficiální verzí HTML+ se 

společnost seznámila ve druhé polovině roku 1993. Tyto verze měly formuláře, 

tabulky a obrázky s popisem, ale neměly formátování odstavců ani úpravu textu. 

Verze HTML+ obsahovala 78 prvků. V roce 1994 byla na trh uvedena verze HTML 

2.0, tato verze obsahovala 49 prvků. 
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V květnu 1995 byla uvedena na trh verze HTML 3.0. V roce 1996 byla 

vytvořena verze s označením HTML 3.2. Tento jazyk byl s vývojem počítačové 

technologie rychle vyvíjen a byly vytvářeny další verze menšími vývojářskými 

společnostmi, ale největší vývoj HTML byl ze strany společností Microsoft  

a Nscape, společnosti vyvíjející prohlíţeče. Tyto dvě společnosti vytvořily vlastní 

jazyk, označovaný HTML 3.2. U této verze přibylo 19 nových prvků (tagy, 

elementy), zachovaly se tabulky a pro obtékání textu z HTML 3.0 i jejich obtékání 

textu. V roce 1997 byl vytvořen návrh na značkový jazyk označený jako HTML 4.0. 

Při vývoji byla tato verze označována jako „Cougar“. Tato verze byla sjednocena 

s ohledem na standardy vedené konsorciem World Wide Web Consortium (W3C). 

Vývojáři značkového jazyka společnost Microsoft a Netscape s konsorcium W3C 

sjednotili pohled na standard HTML a od prosince roku 1997 byla verze 4.0 

schválena a do současné doby platí. Tato verze měla podporu prvku „object“,  

jejíţ význam spočíval ve vkládání obrázků a multimédií. Verze také podporovala 

kaskádové styly, úpravy formulářů a tabulek, skriptování ze strany klienta. 

Značkový jazyk HTML má svojí přesnou syntaxi. Je s ohledem na svoji 

flexibilitu exaktně definován a i přes vznikající chyby ze strany vývojáře webových 

stránek, lze odhalit a správně dekódovat části kódu. I kdyţ budou webové stránky 

v rozporu s pravidly a standardy vytváření webových stránek, nebude problém 

s prohlíţením ani zobrazováním. Kaţdá webová stránka má podle pravidel svojí 

základní strukturu, viz. Obrázek 10. 

 

Obrázek 10: Základní struktura HTML 
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[zdroj: http://www.tvorba-webu.cz/html/struktura.php ze dne 23. ledna 2011] 

Hypertext je schopen propojovat velké mnoţství od sebe oddělených 

informací, např. obrázky, videa, texty, čímţ vznikají nově uspořádané informace. 

Vytvoří se přehledný celistvý zdroj informací v jednom dokumentu, ačkoliv 

jednotlivé informace mohou být umístěny z oddělených zdrojů. 

Stránka HTML můţe být vytvořena i ve standardním textovém editoru, 

vyuţívající celé osmibitové ASCII sady, lze pouţít znaky národní abecedy.  

Pro správné zobrazení webových stránek se správnou diakritikou na všech 

známých platformách, je nutno mít k dispozici překladač kódování. 

Webové stránky vytvořené HTML jazykem jsou sloţené z tzv. tagů čili značky 

a tzv. odkazů, které po sekcích vytváří strukturu stránky, čímţ se lze snadno 

orientovat v daném jazyku a lze opravovat chyby webové stránky. Umoţňuje 

snadné vloţení nebo úpravu stránky podle vývojáře. Pro internetový prohlíţeč je 

tzv. tag příkaz, kterým se popisuje struktura konkrétní části dokumentu. 

HTML dokument vypadá jako obyčejný textový dokument, ale v textu musí 

být speciální znaky, tagy, které tvoří základ webové stránky: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ―-//IETF[[DTD HTML 3.2.//EN‖> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> První ukázka – titulek se umístí do horní lišty 

</HEAD> 

<BODY text=black bgcolor=gray> 

Zde je vlastní dokument, jehož obsah bude zobrazen černým písmem na 

šedém pozadí. 

<!—viz použití značky <BODY> --> 

Ostatní nastavení zůstávají nedotčena. 

</BODY> 

</HTML> 

bgcolor  - barva pozadí (podkladu) dokumentu 

text   - barva písma 
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link   - barva hypertextových odkazů 

alink   - barva aktivních odkazů 

vlink   - barva jiţ navštívených odkazů 

background - adresa grafického souboru, který se pouţije jako  

     opakovaný motiv podkladového obrázku (tapeta) 

Barvy se popisují pomocí předdefinovaných konstant nebo pomocí 

šestnáctkových čísel vyjadřujících konkrétní hodnotu jednotlivých sloţek RGB 

barevného modelu. 

Nadpisy v HTML se zapisují jako <H1> aţ <H6>. Číslice vyjadřuje úroveň 

jednotlivých nadpisů. Hodnota 1 je nejvyšší úroveň, hodnota 6 je nejniţší úroveň. 

5.6. HTML 5 

Značkový jazyk HTML byl dále rozvíjen, byly vytvořeny nové, rychlejší  

a zkrácené zápisy o proti poslední verzi HTML 4.0. Tato verze má v současné 

době označení HTML 5. 

Předností nového značkového jazyku je přehlednost zdrojového kódu. Jsou 

vylepšena pravidla pro základní strukturu HTML, která je tvořena: 

aside – boční panel stránky; 

article – část stránky obsahující text, článek; 

header – hlavička stránky; 

footer – patička stránky, obsahující informace o autorských právech, 

autorovi; 

nav  – část stránky slouţící pro zobrazení navigačních odkazů; 

- section – webdesignérem definovaná část stránky na webu. 

Základní struktura ve značkovém jazyce HTML 5 je zobrazena v Obrázek 11. 
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Obrázek 11: Základní struktura HTML 5 

[zdroj: http://interval.cz/clanky/seznameni-s-html-5 ze dne 24. ledna 2011] 

Pro audio a video ve starších verzích nebyly úspěšné prostředky pro jejich 

vkládání. Nová verze se snaţí daný problém vyřešit a to definováním nových tagů, 

uvedeno ve struktuře, viz Obrázek 12. 

 

Obrázek 12: Struktura HTML 5 

[zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/HTML5 ze dne 20. ledna 2011] 

5.7. CSS 

Další moţnosti formátování textu je pouţití kaskádových stylů, označujeme 

zkratkou „CSS“. 

Tento jazyk navrhla společnost World Wide Web Consortium (W3C)  

za účelem oddělení vzhledu dokumentu od struktury a obsahu. 
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Jedná se o jazyk určený pro popis prezentace dokumentů, bez ovlivnění 

jejich obsahu a struktury webových stránek, napsané ve značkových jazycích 

HTML, XML, XHTML. Jsou jejich nadstavbou. 

Při vývoji HTML v úvahu nebyl brán vzhled webových stránek. Jednalo se  

o strohý strukturovaný text. Postupem času při vytváření webových stránek byla 

potřeba je rozšířit a přidat do nich prostředky, které by vylepšily vzhled 

dokumentu. 

5.8. PHP 

Jedná se o scriptovací jazyk, který se pouţívá převáţně pro vytváření 

dynamických webových stránek. Začleňuje se do struktury programovacího jazyka 

HTML, XHTML či WML. Při pouţití PHP je script dynamické stránky prováděn 

nikoliv na straně uţivatele, ale na straně serveru. Uţivatel uvidí pouze výsledek 

operace, který je k uţivateli přenesen. 

Jedná se nejrozšířenější scriptovací jazyk pro web společně se scriptovacím 

jazykem ASP. Má jednoduché pouţití, velké mnoţství funkcí a umoţňuje 

kombinovat vlastnosti více programovacích jazyků. 

Příklad pro PHP je: 

<?php 

        echo "Vaše přihlášení bylo úspěšné"; 

?> 

5.9. ASP 

 Společně se scriptovacím jazykem PHP je to nejrozšířenější jazyk, 

který byl vytvořen společností Microsoft, pro vytváření dynamických webových 

stránek. Stejně jako u PHP je script prováděn na straně serveru. Nejedná se  

o objektově orientovaný, ale o objektově zaloţený, je definováno několik 

základních tříd s atributy. 

 Uţivatel na své straně vidí: 
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<h1>Ostravská banka 1</h1> 

<h2>Ostravská banka 2</h2> 

 

a server vidí: 

 

<% 

For i = 1 To 2 Step 1 

    Response.Write "<h" & i & ">Ostravská banka"</h" & i & ">" 

Next 

%> 

 

5.10. JAVA 

Java je programový jazyk vyvinutý společností Sun Microsystem v roce 1995. 

Byl vytvořen za účelem uţívání, nezávislé na typu platformy. Jedná se  

o objektově orientovaný programovací jazyk. Tento programovací jazyk umoţňuje 

vytvářet, programovat internetové aplikace. Pouţívá se ke tvorbě samostatných 

apletů a aplikací. Je velmi rozšířený, snadno přenositelný a vyskytuje se,  

jak v počítačích, platforma Java SE, tak i v mobilních telefonech, platforma Java 

ME. Dále se existuje JavaCard, jedná se o platformu k uţití bankovních karet. 

Poslední rozšířená platforma s označením Java EE se pouţívá pro rozsáhlé 

podnikové informační systémy. Tento programovací jazyk je řazen do softwaru 

s otevřeným zdrojovým kódem, který umoţňuje upravovat zdrojový kód podle 

potřeby uţivatele. Předpoklad je ten, ţe uţivatel musí dodrţet určité podmínky, 

vztahující se k softwaru z kategorie Open Source. 

S vyţádanou webovou stránkou se aplety stahují jako samostatné soubory, 

čímţ umoţní rozšíření moţností navštěvovaného webového serveru. 

Programový jazyk se hodí pro výstavbu vícevrstvých informačních systémů, 

programy vytvořené na dané platformě jsou bezpečné. Aplikace psané v jazyce 

Java, mohou přistupovat k libovolné databázi a to díky rozhraní JDBC. 
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5.11. JavaScript 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který je zaloţený  

na standardech s formálních specifikací. Skriptovací jazyk se pouţívá pro webové 

stránky, který se vkládá do těchto stránek. Obvykle slouţí k ovládání prvků  

tzv. Grafické uţivatelské rozhraní obsahující, např. tlačítko, textové pole, ikony, 

posuvníky, formuláře, menu a jiné. 

Ve webových formulářích se JavaScript pouţívá delší dobu. Účelem je zde 

kontrola, zda je poţadované pole ve formuláři správně vyplněno. Příkladem tohoto 

můţe být, vyplněné textové pole na webové stránce, které po kliknutí „odeslat“ 

zobrazí námi uvedená písmena z textového pole. Pokud nedojde k vyplnění 

textové pole ve formuláři, bude zobrazena výzva s ţádostí o zadání jména.  

Můţe se to vyuţít např. pro přihlašování do elektronické pošty přes webové 

rozhraní, hledání slov na webové stránce. 

Jednoduchý funkční formulář v JavaScriptu zobrazený na webové stránce, 

Obrázek 13. 
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Obrázek 13: Webový formulář 

[zdroj: vytvořen v softwaru PSPad Editoru, využita kniha JavaScript Krok za krokem] 

Do volného textového pole, můţeme napsat jakékoliv znaky, které se  

po kliknutí na tlačítko „odeslat“ zobrazí v dialogovém okně, Obrázek 14. 
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Obrázek 14: Webový formulář 

[zdroj: vytvořen v softwaru PSPad Editoru, využita kniha JavaScript Krok za krokem] 

5.12. AJAX 

AJAX je zkratkou pro asynchronní JavaScript a XML. Jedná se o vylepšený 

JavaScript. AJAX slouţí pro dosaţení rovnováhy mezi aktivitou serveru a klienta 

při prováděném procesu. AJAX umoţňuje komunikovat na pozadí, přičemţ 

uţivatel pracuje s webovou stránkou. Dá se to vyuţít například při práci 

s formulářem, do kterého uţivatel musí uvést data, která mají být  

před zpracováním zkontrolována. 

Bez AJAXu nastanou dvě moţnosti: 

- uţivatel zadá všechny údaje, které odešle a provede vyhodnocení  

na serveru. Uţivatel nevyuţije čas při čekání na načtení nové stránky.  
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- druhá moţnost je provést kontrolu u klienta. Tato moţnost je však 

nerealizovatelná.  Pro kontrolu by bylo nutné nahrát velké mnoţství dat,  

např. nutnost ověřit správnost zadaného města a příslušné země. Technologie 

AJAX nám umoţní zkontrolovat zadané údaje zavoláním serveru na pozadí, 

přičemţ uţivatel nadále zadává údaje do formuláře, např. při zadání země, 

webový prohlíţeč zavolá server a poţádá o seznam měst dané země a uţivatel 

nepřeruší svojí činnost. Tím je umoţněno vytvoření všestranných a interaktivních 

webových aplikací takovým způsobem, ţe během činnosti uţivatele, je umoţněno 

stránce asynchronně volat server. Tato technologie je implementována 

v současných moderních prohlíţečích. Technologie AJAX se skládá z prvků 

JavaScript se základní sloţkou AJAXu, Objekt XMLHttpRequest a na straně 

serveru musí být technologie ke zpracování poţadavků, které jsou odesílány  

od klienta, toto můţe být např. PHP. 

5.13. Banner 

Banner slouţí za účelem reklamy na Internetu. V českém jazyce banner 

znamená „reklamní prouţek. Banner je tvořen obrázkem, který je statický  

nebo můţe být banner tvořen animací. Obvyklé formáty jsou GIF nebo JPEG. 

V současné době se rozšířil banner o formát s kombinací JavaScriptovým nebo 

HTML kódem, čímţ je umoţněno dynamicky načítat obsah. 

Banner slouţí jako reklamní upoutávka. V banneru můţe být reklama 

s odkazem na určité webové stránky, např. spol. Ford má reklamní banner  

na stránkách Hospodářské noviny, www.hn.ihned.cz, na koupi vozidla Ford C-

Max. Po kliknutí na tento banner dojde k přesměrování na stránky 

www.cmax.ford.eu. Takových to bannerů je na Internetu nepřeberné mnoţství. 

Některé jsou placeny, jiné jsou zdarma. Banner můţe uţivatele i obtěţovat, takţe 

postupem času došlo k zavádění nástrojů do prohlíţeče k automatickému vypnutí 

banneru. Většina provozovatelů poskytovaných sluţeb s tím nesouhlasí, jsou 

z umístěného banneru na Internetu financovány. Banner můţe mít libovolný 

rozměr, ale obvyklé a nejčastěji pouţívané velikosti banneru jsou o velikosti 

250x250, 88x31, 120x600 pixelu. 
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6. Návrh webového modelu 

Samotná realizace popisované problematiky současné doby, bude 

zobrazena na jednoduchém modelu, z důvodu snadnějšího pochopení, 

umístěného přímo ve veřejné síti Internet. 

Realizaci phishingu jsem se rozhodl předvést na virtuálně vytvořené bance. 

S přihlédnutím na největší potenciální riziko zneuţití důvěrných údajů a s ohledem 

na vlastní zkušenosti s danou problematikou týkající se bankovních účtů. 

Smyslem je ukázat, jak je pro skupinu osob relativně jednoduché, obohatit 

sebe nebo jiné na úkor majitelů bankovních účtů. Ti se domnívají, ţe jejich 

finanční prostředky jsou v bezpečí bankovního institutu. Neuvědomují si,  

ţe přístup k jejich účtům, vede přes jiţ několikráte zmiňovanou síť Internet.  

Tato síť je dostupná jakékoli osobě, odkudkoli, tím se bankovní účet stává snadno 

napadnutelným. 

Popsaný model není jenom praktická ukázka vztahující se k bankovním 

účtům, ale popisuje základní princip fungování a vyuţití phishingu. Princip 

popsaného modelu lze přizpůsobit na jiný vzhled webových stránek, ze kterých 

chce útočník získat přístupové údaje. 

Pro věrohodnost bude vytvořena webová stránka, co nejvíce podobná 

stránce banky, kde má napadený uţivatel svůj účet. 

Ke skutečné stránce banky uţivatele, je potřeba vytvořit falešnou webovou 

stránku takovou, aby uţivatel se domníval, ţe je na stránkách společnosti  

a nepojal ţádné podezření, ţe by jej někdo chtěl uvést v omyl. 



Martin Marek: PHISHING, PHARMING 

2011  39 

Abychom uţivatele přilákali na podvrţenou webovou stránku, je potřeba 

rozeslat spam na e-maily, které lze najít na Internetu nebo získat i jiným a to 

převáţně nelegálním způsobem. Např. koupě od společnosti, která má své 

zákazníky nebo se pokusí jej získat jiným způsobem. Jedná se o tzv. sociální 

inţenýrství, které je zaloţeno na manipulaci lidí za účelem zisku informace, 

nejčastěji za účelem protiprávního jednání. Nedochází ke kontaktu útočníka  

a napadeného. Získanou informaci pouţije útočník proti napadenému. Pro naše 

účely vyuţijeme jednodušší případ a to je vyuţití banneru, který umístíme  

na jakékoliv stránky, které jsou na Internetu. Pro účely modelu budou vyuţity 

stránky „http://phishing.gumidek.cz/banner/“. Bude zde umístěn banner s odkazem 

na podvrţenou stránku, která bude v očích uţivatele banky vypadat jako skutečná. 

Na banner bude reagovat pouze ten uţivatel, na kterého je reklama cílená.  

Po kliknutí se uţivatel dostane na podvrţené stránky banky. Zde zadá své 

důvěrné údaje pro připojení na účet. 

Následují dvě varianty. Pachatel můţe vytvořit stránku s oznámením,  

ţe uţivatel zadal špatné jméno či heslo a automaticky jej přesměruje na vizuálně 

stejné stránky, na kterých uţivatel byl (tentokrát jiţ na skutečné stránky banky).  

Na pravých stránkách banky uţivatel zadá opětovně údaje a bude připojen na svůj 

účet. Bude si myslet, ţe chyba byla na jeho straně a nebude mít ţádné podezření 

z podvodu (phishingového útoku). 

Druhá varianta: webové stránky budou vytvořeny tak, ţe uţivatel bude 

rovnou přesměrován na pravé své stránky banky. V obou případech budou údaje 

získány. Automaticky budou odeslány na „u5000@mail1.starhost.cz“ ze kterého 

bude poznat, o jakou banku se jedná. Dále je uvedeno jméno a heslo. Celý proces 

získání přístupu k důvěrným údajům, v našem případě k bankovnímu účtu je 

ukončen. Uţivatel se stal obětí podvodného jednání. Pachatel získané údaje 

vyuţije pro vstup na účet. 

Vlastní realizace bude vytvořena na serveru „ftp.gumidek.cz“, kde budou 

postupně vytvořeny webové stránky podle návrhu webového modelu. Model bude 

navrţen formou, kterou útočníci pouţívají. Nejedená se o velmi propracovaný 

systém, ale jednoduché stránky zaloţených na tagu v html kódu. 

ftp://ftp.gumidek.cz/


Martin Marek: PHISHING, PHARMING 

2011  40 

V předchozích kapitolách jsem popsal, ţe útočník má snahu, aby tvar URL  

a vizuální podoba falešné nebo podvrţené webové stránky, byla co moţná 

nejvěrohodnější ke skutečné. Většina webových adres má takový tvar,  

aby uţivatel měl ztíţenou identitu pravosti webových stránek banky. 

V modelu budou uţity úplnější tvary URL, z důvodu lepší orientace v modelu, 

aby uţivatel, který si bude chtít otestovat tento model, věděl, na kterých stránkách 

se pohybuje a mohl lépe pochopit princip phishingu a rozdíly mezi faktickou 

stránkou banky a smyšlenou stránkou banky. 

6.1. Schématické znázornění 

 Schématické znázornění, Obrázek 15, popisuje v jednotlivých krocích, 

označené číslem, princip phishingu. 

 

Obrázek 15: Schématické znázornění modelu phishing 

Jednotlivé webové stránky jsou uloţeny na „ftp.gumidek.cz“ v adresářové 

struktuře, viz Obrázek 16. 
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Obrázek 16: Adresářová struktura modelu phishing na serveru 

[zdroj: ftp.gumidek.cz ] 



Martin Marek: PHISHING, PHARMING 

2011  42 

7. Realizace webového modelu 

K vytvoření webových stránek byl pouţit software PSPad Freeware  Editor  

v. 4.5.5(2415). Při realizaci jsem se zaměřil na funkčnost, nikoliv na estetiku  

a nadbytečné texty, které jsou u standardních webových stránek bank v České 

republice obvyklé. Nadbytečné texty nejsou pro model důleţité. 

Základním předpokladem k přístupu k bankovnímu účtu je mít zprovozněnou 

sluţbu tzv. internetbanking (přístup k účtu přes Internet). 

server :       ftp.gumidek.cz 

login  :       banka_gumidek_cz 

heslo :       nacelnik 

doména :        www.phishing.gumidek.cz 

Doména „www.phishing.gumidek.cz“, a tím model phishingu, je chráněná 

heslem. Při připojení na webovu stránku je nutno zadat jméno uţivatele: 

„MAR503“, heslo: „Diplomka“, Obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Chráněný přístup na model phishing 

[zdroj: www.phishing.gumidek.cz] 

ftp://ftp.gumidek.cz/
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Na webové stránce bude další výzva pro zadání hesla, kdy se do textového 

pole vypíše: „MAR503“, Obrázek 18. Po přihlášení je moţno procházet model,  

je moţno si přímo vybrat konkrétní webovou stránku, kde je uvedený odkaz. 

 

Obrázek 18: Úvodní stránka modelu phishing 

[zdroj: www.phishing.gumidek.cz ] 

Pokud bude chtít uţivatel tohoto modelu se připojit přímo na konkrétní 

webovou stránku, bude taktéţ vyzván k zadání jména uţivatele a hesla, ale bez 

úvodní stránky modelu phishing, Obrázek 18. 

7.1. Úvodní stránka 

K realizaci byla vytvořena webová stránka banky, v našem případě smyšlené 

banky s názvem Ostravská banka. V prohlíţeči po zadání URL 

„http://phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka/“ bude webová stránka banky  

s názvem „Ostravská banka“, Obrázek 19. 
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Obrázek 19:Webová stránka vytvořené banky 

[zdroj: vytvořena v softwaru PSPad Editoru] 

Tato webová stránka zobrazuje úvodní stránku Ostravské banky,  

která obsahuje pole pro zadání přihlašovacího jména a hesla. Po vyplnění svých 

důvěrných údajů v textových polích následně klikne na pole „Přihlásit“ a uţivatel 

se připojí do svého bankovního účtu. 

Tato stránka byla zapsána v softwaru pomocí jednotlivých tagů v HTML 

kódu. 

Struktura HTML „http://phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka/“ : 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cz" lang="cz"> 

<head> 

 <title>Ostravská banka</title> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 

/> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="cs" /> 

<meta name="robots" content="index, follow" /> 
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</head> 

 

<body style="background: url('logo.jpg') no-repeat top center"> 

 

<h1>Vítejte u Ostravské banky</h1> 

 

<table width="100%"> 

<tr><td style="vertical-align: top; text-align: left; height: 

450px;"> 

 

<?php 

if(isset($_POST['login']) 

&& isset($_POST['passwd'])) 

{ 

echo '<p><h2>Vítejte ve svém bankovním účtu.</h2></p>'; 

echo '<p>Vaše přihlášení bylo úspěšné.</p>';} 

else 

{ 

?> 

 

<form action="/Ostravskabanka/" method="post"> 

Přihlašovací jméno: <input type="text" name="login" /><br /> 

Heslo: <input type="password" name="passwd" /><br /> 

<input type="submit" value="Přihlásit" /> 

</form> 

<?php 

} 

?> 

</td></tr> 
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<tr> 

<td align="center" valign="top"><p>2011 - MAR503</a> – Všechna práva 

vyhrazena.<br> 

  Určeno pouze pro školní potřebu VŠB-TU Ostrava.</p> 

</td></tr> 

</table> 

 

</body> 

</html> 

 

V editoru webových stránek byla vytvořena základní struktura webových 

stránek. V tagu „title“ je uveden titulkový pruh, který se bude zobrazovat 

v prohlíţeči, aby uţivatel znal název banky. Uţivatel uvidí nápis Ostravská banka 

a bude se domnívat, ţe je na účtu své banky. V tomto případě jde o webovou 

stránku, kterou si uţivatel vybral. 

Ve struktuře je zobrazen popis titulku, který bude uveden na webové stránce. 

Na stránkách byl umístěn úvodní pozdrav a nadpis Ostravské banky. Dále je zde 

tag na umístění loga na webové stránce. Byla vytvořena proměnná pro jméno  

a heslo, které se ve výsledku na webové stránce objeví v textovém poli, kde se 

data musí zadat. Po zadání dojde uţivatelem k potvrzení prostřednictvím tlačítka 

„Přihlásit“. Na pozadí dochází k odeslání důvěrných údajů do předem vytvořené  

e-mailové schránky. Uţivatel uvidí reakci, přihlášení bylo úspěšné. Druhá varianta 

je ta, ţe přihlášení nebude provedeno z důvodu špatně uvedeného uţivatelského 

jména či hesla, viz kapitola 7.3 Obrázek 23. 

Odezvou na správně vyplněné důvěrné údaje bude zobrazení webové 

stránky, přihlášení bylo úspěšné, Obrázek 20. 



Martin Marek: PHISHING, PHARMING 

2011  47 

 

Obrázek 20: Úspěšné přihlášení 

[zdroj: http://phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka/] 

Tento postup probíhá v případě, ţe se uţivatel připojil na správnou adresu 

Ostravské banky. 

7.2. Vytvoření odkazu na podvodnou stránku 

Pro zajištění nesprávného přihlášení ze strany uţivatele, je potřeba 

podsunout uţivateli podvodnou stránku takovým způsobem, aby nabyl dojmu,  

ţe je na správné adrese banky. Tento způsob je proveden nastrčeným bannerem, 

který bude obsahovat odkaz na podvodnou stránku. Banner má obsahovat 

základní informaci, která přiláká konkrétní skupinu uţivatelů, na kterou je 

podvodná stránka směrována. Pro model byl vytvořen banner, Obrázek 21. 

 

Obrázek 21:Vytvořený banner 

[zdroj: vytvořený http://www.bannercreator.nu/banner-maker.html dne 4. dubna 2011] 
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Banner se umisťuje na různých stránkách po celém spektru Internetu (platí 

pravidlo: Čím více, tím lépe). Banner s odkazem na českou banku bude umístěn 

pouze na webové stránky českých domén, předpokládá se, ţe osoba z jiného 

státu nebude mít účet u české banky. Vytvořený banner byl umístěn  

na „www.phishing.gumidek.cz/banner/“, Obrázek 22. 

 

Obrázek 22: Umístěný banner 

[zdroj: www.phishing.gumidek.cz/banner/] 

Tento banner obsahuje nabídku na slevu poplatků s odkazem na účet  

u Ostravské banky, který je přesměrován na podvodnou stránku. 

7.3. Podvodná stránka 

Grafický banner byl vytvořen tak, aby vzbudil v uţivateli dojem, ţe po kliknutí 

na něj, bude směrován na svou banku. Z pohledu uţivatele, má být provedeno 

směrování na „http://phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka/“, ale bude 

přesměrován bez jeho vědomí na stránky, které jsou vzhledově identické, ale mají 

webovou adresu „http://phishing.gumidek.cz/podvodna/“, Obrázek 23. 

Na pohled uţivatel nevidí ţádný rozdíl. Vidí zde logo, přihlašovací pole 

stejného tvaru, velikosti, stejné popisy. Rozdíl je pouze v adrese webové stránky, 

která není identická se správnou webovou stránkou, viz kapitola 7.1. 
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Obrázek 23: Podvodná stránka 

[zdroj: http://www.phishing.gumidek.cz/podvodna/] 

Uţivatel vidí stránku, kterou očekával. Provede obvyklé přihlášení,  tzn. zadá 

jméno a heslo. Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ se přihlásí na skutečnou webovou 

stránku banky, kdy opět uvidí podle logo a potvrzující informaci, ţe je ve svém 

bankovním účtu, Obrázek 24 

 

Obrázek 24: Úspěšné přihlášení 

[zdroj: http://www.phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka/] 
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Další moţnost je podstrčit stejným způsobem podvodnou stránku v nápisu, 

který můţe slouţit jako reklama, upozornění na nějakou akci, a po kliknutí na tento 

odkaz budeme stejně jako v prvním případě, přesměrováni na podvodnou stránku 

„http://phishing.gumidek.cz/podvodna2/“, Obrázek 25. 

 

Obrázek 25: Podvodná stránka 

[zdroj: http://www.phishing.gumidek.cz/podvodna2/] 

Po zadání jména a hesla, kliknutí na políčko „Přihlásit“, se uţivateli objeví 

webová stránka, s hlášením ţe k připojení nedošlo. Z důvodu špatného zadání 

uţivatelského jména nebo hesla, Obrázek 26. Uţivatel je opětovně vyzván, aby se 

připojil na webovou stránku své banky. Odkaz zde můţe být uveden nebo jej 

uţivatel můţe vypsat do příslušného pole v prohlíţeči. Pro věrohodnost je 

výhodnější do HTML kódu webových stránek přímo umoţnit kliknutí na stránky 

banky „http://phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka/“. Uţivatel bude předpokládat, 

ţe udělal chybu v zadání jména a hesla. Útočník tak získal potřebné důvěrné 

údaje. 
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Obrázek 26: Špatné zadání jména a hesla 

[zdroj: http://www.phishing.gumidek.cz/podvodna2/] 

7.4. Získané údaje 

 Z podvodných stránek získáme přístupové jméno a heslo na e-mail, 

který je uvedený v podvodných stránkách. Výstupem jsou údaje o přístupu k účtu 

od uţivatele, Obrázek 27. 

 

Obrázek 27: E-mail s údaji o přístupu 

[zdroj: software MS Outlook 2007] 
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Tyto údaje následně se vyuţijí pro přístup, v tomto případě pro přístup  

do bankovního účtu majitele. 
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8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku phishingu a vytvořit ukázku 

modelu na webových stránkách, tak aby bylo snazší pochopit danou problematiku. 

Popsaná a vysvětlená technika phishingu je ve své podstatě velmi jednoduchá  

a domnívám se ze své praxe velice nebezpečná pro dnešní informační 

společnost. Je vyuţíván k vylákání důvěrných údajů čemuţ napomáhá i sám 

uţivatel, který se například nevěnuje řádně zadaným adresám v prohlíţeči.  

Vidí název webové stránky, který očekává, tak jak je tomu v realizovaném modelu 

kde očekával název své banky „Ostravská banka“, nepřekontroluje si, zda je 

správně zadaná adresa či nikoliv a neuvědomí si, ţe není na správné webové 

stránce. 

Jelikoţ se na Internetu nevyhneme nebezpečí ze strany útočníků na naše 

důvěrné údaje, kteří se pomocí svého softwaru či vytvořených skriptů, které se 

umístí v počítači oběti, je potřeba se snaţit eliminovat tyto hrozby tím, ţe se budou 

dodrţovat určité bezpečnostní zásady. Mezi tyto patří: 

- nepřistupovat na stránky s nebezpečným obsahem; 

- mít v počítači alespoň nějaký software na spam, viry, proti phishingu; 

- nepřistupovat ke stránkám, které jsou zaslané v e-mailu; 

- neklikat na bannery na Internetu, pokud si nejsme jisti, ţe budeme 

přesměrováni na správnou stránku. 

Samotné připojení na podvodnou stránku nám neodcizí data. Neţ svá 

důvěrná data uvedeme na stránce, která nám byla zmíněným způsobem 

podstrčena, je nutné si zkontrolovat webovou adresu, uvedenou v prohlíţeči pro 

zadávání adresy. Pokud adresa bude správná, můţeme zadat své důvěrné údaje. 

Pokud se budeme domnívat, ţe není správná, je lepší danou adresu smazat  

a nahradit tou kterou známe. Popřípadě uzavřít okno s danou adresou, otevřít 

úplně nové okno prohlíţeče a ručně vypsat adresu tak, jak jí známe. Toto je 

nejjednodušší moţnost, jak si ochránit své důvěrné údaje. 
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