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PREVENTION ADVICE 

WannaCry additional prevention advice 

1. Disable smb v1, this prevents Wannacry from spreading within your network. 

2. Install the Microsoft patches, this also prevents Wannacry from spreading within your 

network. For more information click here 

 

How to prevent a ransomware attack? 

1. Back-up! Back-up! Back-up! Have a recovery system in place so a ransomware infection 

can’t destroy your personal data forever. It’s best to create two back-up copies: one to be 

stored in the cloud (remember to use a service that makes an automatic backup of your 

files) and one to store physically (portable hard drive, thumb drive, extra laptop, etc.). 

Disconnect these from your computer when you are done. Your back up copies will also 

come in handy should you accidentally delete a critical file or experience a hard drive 

failure. 

2. Use robust antivirus software to protect your system from ransomware. Do not switch 

off the ‘heuristic functions’ as these help the solution to catch samples of ransomware that 

have not yet been formally detected. 

3. Keep all the software on your computer up to date. When your operating system (OS) 

or applications release a new version, install it. And if the software offers the option of 

automatic updating, take it. 

4. Trust no one. Literally. Any account can be compromised and malicious links can be sent 

from the accounts of friends on social media, colleagues or an online gaming partner. 

Never open attachments in emails from someone you don’t know. Cybercriminals often 

distribute fake email messages that look very much like email notifications from an online 

store, a bank, the police, a court or a tax collection agency, luring recipients into clicking 

on a malicious link and releasing the malware into their system. 

5. Enable the ‘Show file extensions’ option in the Windows settings on your 

computer. This will make it much easier to spot potentially malicious files. Stay away 

from file extensions like ‘.exe’, ‘.vbs’ and ‘.scr’. Scammers can use several extensions to 

disguise a malicious file as a video, photo, or document (like hot-chics.avi.exe or 

agenda.doc.scr). 

6. If you discover a rogue or unknown process on your machine, disconnect it immediately 

from the internet or other network connections (such as Wi-Fi, LAN) — this will 

prevent the infection from spreading. 

 

The general advice is not to pay the ransom.  

By sending your money to cybercriminals you’ll only confirm that ransomware works, and 

there’s no guarantee you’ll get the decryption key you need in return. 

http://www.nomoreransom.org/
http://www.saferinternet.cz/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://blog.kaspersky.com/teslacrypt-20-ransomware/9314/
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RADA PRO PREVENCI  

Doporučení k prevenci WannaCry 

1. Vypněte smb v1, zabrání to dalšímu šíření Wannacry ve vaší síti. 

2. Instalujte opravy Microsoftu, to také zabrání dalšímu šíření Wannacry ve vaší síti. Pro 

další informace klikněte zde 

 

Jak předejít útokům ransomware? 

1. Zálohujte! Zálohujte! Zálohujte! Připravte obnovu svého systému, aby infekce 

způsobená ransomware zcela nezničila vaše osobní data. Nejlepší je vytvořit si dvě 

zálohy:  jednu umístěnou v cloudu (doporučujeme použít službu s automatickým 

zálohováním dat) a druhou uloženou fyzicky (přenosný disk, jiný laptop, etc.). Záloha by 

měla být odpojena od vašeho počítače. Záloha se vám hodí také, pokud náhodou smažete 

kritická data nebo vám zkolabuje disk.   

2. Používejte silný antivirový program k ochraně vašeho systému před ransomware. 

Nevypínejte ‘heuristické funkce’, protože to umožní zachytit vzorky ransomware, který 

ještě nebyl formálně detekován.    

3. Udržujte veškerý software ve vašem počítači aktualizovaný. Když je zveřejněna 

aktualizace vašeho operačního systému (OS) nebo aplikací, instalujte je. A pokud software 

nabízí automatické aktualizace, přijměte to. 

4. Nikomu nevěřte. Doslova. Každý účet může být napaden a odkazy na škodlivý software 

můžete dostat od svých přátel na sociálních médiích, od kolegů nebo spoluhráčů online 

her, a to i bez jejich vědomí. Nikdy neotvírejte přílohy e-mailů od lidí, které neznáte. 

Kyberkriminálníci často rozesílají lživé emailové zprávy, které jsou velmi podobné 

informacím z online obchodů, bank, policie, soudu, finančního úřadu a svádí uživatele 

kliknout na škodlivý odkaz a vpustit tak škodlivý software do systému počítače.  

5. Povolit ‘Zobrazit přípony souborů’ v nastavení Windows ve vašem počítači. Usnadní 

to snadněji odhalovat potenciálně škodlivé soubory.  Dávejte si pozor na přípony typu 

‘.exe’, ‘.vbs’ a ‘.scr’. Scammeři mohou  využívat další typy souborů k zamaskování 

distribuce škodlivého softwaru, např. jako video, obrázek, nebo dokument (hot-

chics.avi.exe nebo agenda.doc.scr). 

6. Pokud odhalíte závadný nebo neznámý proces ve svém zařízení, odpojte ho okamžitě od 

internetu a jiných sítí (např. LAN, Wi-Fi) —  zabráníte dalšímu šíření infekce. 

 

V případě nákazy nedoporučujeme platit výkupné (ransom).  

Když pošlete své peníze kyberkriminálníkům, potvrzujete tím, že ransomware funguje, a 

nemáte přitom záruku, že obratem dostanete klíč k odemknutí svého počítače.  

  

http://www.nomoreransom.org/
http://www.saferinternet.cz/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://blog.kaspersky.com/teslacrypt-20-ransomware/9314/
https://blog.kaspersky.com/teslacrypt-20-ransomware/9314/

