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Program na správu hesel, kte-
rý vytvořil, už běží na více
než 100 milionech počítačů
po celém světě. Teď se na-

víc českému „ajťákovi“ Jiřímu For-
máčkovipodařilozískatprestižního
klienta. Zdokonalenou verzi soft-
waru od jeho firmy GreyCorbel si
koupila jedna ze společností sku-
pinyBerkshireHathawayznámého
americkéhofinančníka,miliardáře
WarrenaBuffetta.
„Přesné jméno klienta bohužel

nemohuzmínit. Firmanaše řešení
poptalastím,žesihosamavyzkou-
šíapakobjednávkupřípadněrozší-
ří doceléhoportfoliaBuffettových
společností,“ uvádí Formáček.
Právě na firemní klienty se jeho

společnostzaměřuje.Ledabyláhes-
la nepoužívají jen řadoví uživate-
lé, ale také řada velkých korporací.
„Mnohdy svým pracovníkům při-
dělujípřihlašovacíúdajepodlepře-
dem daného schématu. Útočníci,
kteřívzorectvorbyheslaodhalí,pak
mohoudofiremníchsystémůsnáze
proniknoutapodnikuukrástcenná
data,“ říká programátor, jenž začal
tentoproblémřešitpřisvéprácipro
českoupobočkuMicrosoftu.
První verze programu na spra-

vování hesel vznikla před devíti
lety na žádost tuzemského operá-
tora O2. Formáčkův software pro
každéhouživatele v podnikové síti

vytvoří silné unikátní heslo. Ajťák,
kterýprogramovládá,mápakprávo
jednotlivýmpracovníkůmurčovat,
k jakýmúdajůmsesheslemmohou
dostat a jak dlouho budou přihla-
šovací údaje platit. Pokud se hesla
do klíčových programů mění tře-
ba každé dva dny, snižuje to riziko
zneužitízestranypropuštěnýchza-
městnanců.Právěztěchsemnohdy
stávajíútočníci,kteřísesvýmbýva-
lým zaměstnavatelůmmstí.
Formáčkův systém záhy zaujal

i jeho kolegy na centrále v americ-
kém Redmontu. Microsoft tak za-
čal jeho program v roce 2015 nabí-
zetvšemsvýmfiremnímklientům.
Díky tomu se program jménem
LAPSrychle rozšířil do zbytkusvě-
ta.Programátorsenakonecrozhodl
americký IT gigant po letechopus-
tit. V rozvoji původního správce
hesel, na nějž má autorská práva,
ale pokračuje dál. Od roku 2016 ho
spoluskolegyníLenkouDrozdovou
rozvíjí ve vlastnímpodniku.
„Program, který nyní vyvíjíme

v GreyCorbelu, umí mnohem víc
funkcí než ten původní. Hesla tře-
ba ukládá šifrovaně, což snižuje
možnost jejich zneužití. Uživatel
heslo znát nemusí, systém mu ho
vytvoří sám a sám ho za něj také
zadá při přihlašování. Nemůže se
tak stát, aby heslo někdo zneužil,“
vysvětluje Formáček.
Jeho firma programem jménem

AdmPwd.Ecílípředevšímnafirem-
ní IToddělení.PodleFormáčkaprá-

Český ajťák uspěl u Buffetta.
Chrání mu počítače
Jan Úšela
jan.usela@economia.cz

Práci s hesly
podceňujeme
Nejen soukromí
uživatelé, ale
i korporace
a jejich IT
pracovníci
často podceňují
sílu hesel.
Jiří Formáček
a Lenka
Drozdová
založili firmu
GreyCorbel
a dělají správu
hesel pro
podniky.
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Briefing

■ PĚSTITELSTVÍ

Mrazy způsobily ovocnářům
škody za desítky milionů
Mrazy z počátku týdne způsobily ovocná-
řům podle prvních odhadů škody za desítky
milionů korun. Mráz, který místy byl i minus
čtyři stupně Celsia, nejvíce poškodil hrušně
a třešně. Na některých místech mrazy
poškodily také jabloně, které jsou hlavním
ovocným druhem v ČR. Přesnější poškození
sadů mrazy by mělo být známé během ně-
kolika týdnů. Řekl to předseda Ovocnářské
unie ČR Martin Ludvík.

■AUTO-MOTO

Provozní zisk Ferrari
překonal odhady
Italský výrobce luxusních sportovních
automobilů Ferrari v prvním čtvrt-
letí překonal odhady analytiků. Jeho
upravený provozní zisk (EBITDA) stoupl
o 14 procent na 311 milionů eur (osm
miliard korun). Analytici v anketě agen-
tury Reuters v průměru odhadovali zisk
jen 284 milionů eur. Firma podle svého
sdělení těžila především z dobrého
odbytu modelu Portofino.

■ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

Stát uspěl v kauze
elektrárny Moldava
Stát uspěl s nárokem na náhradu škody
přes 97 milionů korun v kauze solární
elektrárny v Moldavě na Teplicku. Tamní
elektrárna patří k těm, které byly narychlo
uvedeny do provozu před koncem roku
2010, kdy výrazně klesla dotovaná výkupní
cena elektřiny vyráběné ze slunce. Ve věci
čelí obžalobě dva představitelé firmy Talwin,
Krajský soud v Brně jim letos zatím nepra-
vomocně uložil po sedmi letech vězení.

■AUTOBAZARY

Dovoz ojetin do dubna
klesl o 1,2 procenta
Dovoz ojetých osobních aut do dubna klesl
o 1,2 procenta na 57 298 vozů. Jejich průměr-
né stáří je 10,2 roku, přičemž podíl vozidel
starších deseti let se stále pohybuje kolem
51 procent. Vyplývá to z aktuálních údajů Sva-
zu dovozců aut. Nejčastěji dováženou značkou
ojetin je domácí Škoda s 11 908 importovaný-
mi vozy, následuje VW s 11 447 auty a Ford,
který si dovezlo 5330 motoristů. Na dalších
místech jsou prémiové značky BMW a Audi.

TRABLE S HESLY
Úniků dat neustále přibývá.
Za velkou řadou z nich je ne-
dbalost lidí při vytváření hesel.

Miliardy uniklých účtů
■Specializovaný web Have
I Been pwned nyní eviduje přes
7,8 miliardy zneužitých osob-
ních účtů. Jen letos v lednu
se hackeři dostali k více než
21 milionům hesel.
■ Častou chybou lidí je, že
vytvářejí lehko uhodnutelná
hesla jako password („heslo“)
nebo 123456. Spousta lidí
navíc využívá jediné heslo pro
přístup ke všem internetovým
službám, které používají. Když
tak hacker prolomí přístupové
údaje u jedné služby, může zís-
kat o uživateli data i ze všech
dalších webů.

Hesla často neměňte
■ Bezpečnostní experti běž-
ným uživatelům doporučují,
aby hesla měnili jen zhruba
jednou ročně. Preferují se kódy
o více než 14 znacích. „Abyste
si heslo dobře zapamatovali,
doporučuji volit spíše zvláštní
frázi než složitý kód. Třeba
heslo ModraVeverka je dosta-
tečně unikátní, takže nehrozí,
že by na něj někdo rychle
přišel,“ radí Jiří Formáček.

Od počátku roku se zhoršuje
stavnašichveřejnýchfinan-
cí. Nutí to i populistické po-
litiky k realističtější fiskální

politice. Je zřejmé, že zpomalující se
hospodářskýrůstjižnadáleneutáhne
neúměrný růst rozpočtových výda-
jů. Sliby typu zvyšování penzí a dal-
šíchdávekaposkytovánípodobných
dárků voličům bude stále složitější
realizovat.
Dilema současné doby je zřejmé

a netýká se jen naší ekonomiky.
Na jedné straně názorové škály sto-
jí klasik liberální ekonomie Milton
Friedman, jenž tvrdí, ževmoderním
světě „neexistujenic jakoobědzdar-
ma“. Na straně druhé oceňovaný le-
vicovýekonomThomasPikettyupo-
zorňuje na alarmující „obecný pře-
sunceléhosvěta směremkpříjmové
nerovnosti“.
My ke všemu máme dosti trpkou

čtyřicetiletou zkušenost se systé-
mem, jehož hlavním krédem bylo
dosažení stavu, aby všichni měli
stejně málo. O to složitější by byl
návrat k robustnímu přerozdělova-
címudaňovémumechanismu,který
propaguje Piketty a o jakém v sou-
časnosti vedouněkteří politici unás
vážnoudiskusi.Účel takovéhokroku
jezřejmý:získatdalšífinančnízdroje
na pokračování populistické fiskál-
ní politiky.
V diskusi padají návrhy na získání

dodatečných zdrojů veřejných roz-
počtůzavedenímsektorovédaněpro
banky. Jepravda, ževmnohazemích
bylatatodaňzavedenaproto,žeban-
kyvkrizi zachránilafiskalizace jejich
ztrát. Nebo je v těchto zemích stav
národního bankovnictví dlouhodo-
bě nestabilní, a tudíž vyžaduje tvor-
bu zdrojů na eventuální selhání. Ani
jedno takové odůvodnění neobstojí
v případě českého bankovního sek-
toru.Zavedenísektorovédaněbypro
bankéřepředstavovalopouzepřeroz-
dělovacíproces,kterýbyvytvořildo-
datečné zdroje na pokrytí růstu roz-
počtových výdajů.
Obdobněmotivovanéjezřejměmi-

nisterstvem financí ohlášené zave-
dení změnymetody tvorbyadaňové
uznatelnosti technických rezerv ko-
merčních pojišťoven. Tyto pojistně-
-technickérezervyjsouvytvářenypro
výkyvyveškodnímprůběhujednotli-
výchdruhůpojištění a jsouobsahem
kalkulace cenyzapojišťovací službu,
a tedy i obsahem platby pojistného
ze strany pojištěných klientů. Změ-
na metody by znamenala odčerpá-
ní zdrojů z pojišťoven, které byly vy-
tvořenyprozcela jinýazcelaadresně
akonkrétněstanovenýúčel: krýtná-
hodné výkyvy ve škodním průběhu.
Jinýmislovytytorezervypředstavu-
jí účetně cizí zdroje patřící klientům
azvyšující odolnost pojišťovenproti
důsledkům náhodných katastrofál-
ních realizací.
Podle MF by tato úprava zname-

nala příjem pro veřejné rozpočty
v ročním objemu zhruba čtyř mi-
liard korun, které byly jako výkyvo-
vá přirážka součástí tarifu pojistné-
hoazaplacenypodleplatnésmlouvy
pojištěnými. Pro takový krok půjde
stěžínalézt jinénežčistěúčelovéfis-
kální odůvodnění.

zdrojích
veřejného
rozpočtu

VŠE o…

Jaroslav Daňhel
Fakulta financí a účetnictví VŠE

cisheslypřekvapivěpodceňujítaké
ajťáci. Ti přitom dohlížejí na hlad-
ký chod firemních systémů, a jsou
takvelkýmlákadlemproútokyha-
ckerů. „Vymyslí si třeba heslo typu
Jaro2019.Kdyžhopakzatřiměsíce
musízměnit,takhotypickynahradí
kódemLeto2019, cožmohou útoč-
níci snadnoprokouknout,“ zmiňu-
je šéf GreyCorbel. „V případě, kdy
sami heslo neznáte, jste ale mno-
hemméně zranitelní,“ dodává.
Původního správce hesel vznik-

lého v Microsoftu americká firma
nabízí zdarma. Produkt GreyCor-
belu je oproti tomu placený. Jedna
licenceurčenáprojedenpočítačvy-
jdena jednotkydolarůročně.Grey-
Corbel svého správce hesel dodává
už desítkámpodnikových klientů.
„Menší z nich poptávají licen-

ce pro stovky počítačů. Největší
zákazník má ale více než 30 tisíc
počítačů. Jde o amerického do-
davatele jednoho z nadnárodních
fastfoodovýchřetězců,“upřesňuje
Formáček.Dodává, že jehopodnik
pracujeprokorporacez rozličných
byznysových oborů, klienty jsou
rovněžněkteráčeskáministerstva.
GreyCorbel loniutržilpřes 13mi-

lionů korun a meziročně vyrostl
o třetinu. Formáček ale doufá, že
v budoucnu bude růst až dvojná-
sobný. „Dosáhnout bychom toho
mohli díky tomu, že náš program
je oproti těm konkurenčním jed-
nodušší na ovládání a vedle toho
jemnohem levnější,“ uvádí.


