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Události

Briefing

Budeme žádat vládu,
aby při kompenzacích
zohlednila to, jak
Vietnamci pomáhají.
Marcel Winter
Mluvčí Česko-vietnamské
společnosti v reakci na skutečnost,
že Vietnamci nabízejí hasičům,
policistům či záchranářům kávu
či nápoje zdarma, šijí roušky
či finančně i materiálně pomáhají
nemocnicím, i když mnozí jakožto
cizinci nemají nárok na kompenzace.

■ ČESKO

■ ČESKO

■ ČESKO

■ ŠPANĚLSKO

Prodej rumburské nemocnice
se protahovat nebude

Český knižní trh požádal
premiéra Babiše o pomoc

Archeologové objevili
hradní zeď v Pardubicích

Španěl nabízel pronájem
psů, aby lidé mohli ven

Zájemci o Lužickou nemocnici v Rumburku
na Děčínsku nebo o některé její části mo‑
hou posílat obálky s nabídkami do 30. dub‑
na. Objekty s vybavením nemocnice,
která je od loňského srpna v úpadku, jsou
oceněné na 63 milionů korun. Prodloužení
lhůty k předkládání nabídek kvůli šíření
nového koronaviru insolvenční správkyně
Martina Jinochová Matyášová neplánuje.
Lužická nemocnice zajišťuje péči pro 55 tisíc
obyvatel Šluknovského výběžku.

Nakladatelé, distributoři a provozova‑
telé knihkupeckých sítí v otevřeném
dopise požádali premiéra Andreje
Babiše (ANO) o finanční pomoc při zá‑
chraně českého knižního trhu. Rozhod‑
nutí vlády o uzavření většiny obchodů
včetně knihkupectví je podle nich pro
český knižní trh a vůbec tuzemský svět
literatury fatální. O podporu čtenářů
žádají také nezávislá a malá naklada‑
telství.

Archeologové při rekonstrukci pardu‑
bického zámku objevili mohutnou zeď
z opuky, která tu ve 14. století tvořila
obytně‑obrannou hranolovou věž,
takzvaný donjon. Jde o pozůstatky
původního hradu před pozdějšími pře‑
stavbami. Nález zpřesňuje představy
o jeho původní podobě. Potvrzuje také
předpoklad, že původní hrad byl menší,
situovaný v prostoru vnitřního nádvoří
a jižního křídla dnešního zámku.

Policie ve městě La Coruňa na seve‑
rozápadě Španělska podala stížnost
k místním úřadům na člověka, který
nabízel prostřednictvím sociálních
sítí pronájem svých psů lidem
na procházky. Ve Španělsku je totiž
během nouzového stavu vyhláše‑
ného vládou kvůli koronavirové
pandemii zakázáno až na výjimky
vycházet z domu, venčení psů je ale
povoleno.

Abychom udržely kvalitní zdravotní péči, budeme
potřebovat pomoc státu, říkají zdravotní pojišťovny
Martin Ťopek

martin.topek@economia.cz
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opady epidemie koronaviru na českou ekonomiku se
podle zdravotních pojišťoven výrazně projeví nejen
na výdajích, ale také na příjmech
do zdravotnictví. Nesouhlasí proto
s půlročním snížením záloh na zdravotní pojištění podnikatelům, které včera po sněmovně schválil také
Senát. Podle pojišťoven by se na podobných úlevách pro živnostníky
měl podílet stát. Vadí jim, že by se
měly během několika měsíců zbavit rezerv, které tvořily několik let.
Vláda očekává, že úleva pro živnostníky bude mít dopad na příjmy
zdravotních pojišťoven až osm miliard korun. „Mnohem větší výpadek však očekáváme v celkovém
výběru pojistného zejména za zaměstnavatele. Dosavadní odhady
se pohybují někde okolo 40 miliard
jen pro letošní rok,“ uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven
Ladislav Friedrich. K podobným
číslům došli i předkladatelé zákona. Ministerstvo zdravotnictví
v návrhu schválené novely uvádí,
že propad příjmů související s probíhající pandemií může na konci
roku 2020 způsobit deficit systému veřejného zdravotního pojištění. „Již v příštím roce vážně hrozí,
že zmíněné rezervy budou zcela vyčerpány a bez potřebných opatření
bude ohrožena dostupnost zdravotních služeb,“ uvádí resort zdravotnictví v návrhu.
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Ministerstvo financí říká, že prosazovalo tvorbu rezerv pojišťoven
právě proto, aby si vytvořily dostatečný polštář pro případ recese
nebo mimořádné situace ve zdravotnictví. „Obojí nyní nastalo. Kvůli neplacení minimálních odvodů
z důvodu vysokých rezerv nehrozí,
že by zdravotní pojišťovny neměly
prostředky na úhradu zdravotní
péče,“ uvedl mluvčí resortu Tomáš
Weiss.
Svaz zdravotních pojišťoven
uvádí, že má na svých účtech
k dispozici 39 miliard korun plus
další čtyři miliardy jako zákonnou rezervu pro mimořádné případy. „Není v tom však započteno
celkové vypořádání úhrad za rok
2019, které se uzavírá až koncem
1. pololetí letošního roku,“ uvedl
Friedrich.
To by potom znamenalo, že při
výpadku 40 miliard plus dalších
osm na úlevách pro živnostníky
by se do konce roku ocitly zdravotní pojišťovny bez většiny volných prostředků. Podle pojišťoven
proto musí přijít pomoc státu. „Pro
rok 2021 buď musí přijít významné navýšení ze strany státu, nebo
budeme muset jednat o snižování
úhrad. I kdyby se ekonomika zvedala, nebude to rychle a naráz,“
uvedl Friedrich.
Například největší poskytovatel
úhrad Všeobecná zdravotní pojišťovna má nyní v zákonné rezervě 2,5 miliardy a na běžném účtu
disponuje dalšími 23 miliardami.
„V tuto chvíli VZP využije rezervu,
která byla vytvořena v předchozích

miliard

korun bude
činit výpadek
ve zdravotnictví
v důsledku
odpuštění záloh
zdravotního
pojištění.

Omezí se
zdravotní
služby?
Pojišťovny
varují před
nedostatkem
peněz na léčeb‑
né zákroky.
Foto: Shutterstock

letech,“ potvrdil mluvčí pojišťovny
Vlastimil Sršeň.
Necelá miliarda je na účtech Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.
„Tyto prostředky slouží pro průběžné financování zdravotních
služeb, i proto bychom se přikláněli k označení těchto financí jako
zůstatků, nikoliv přebytků,“ uvedl
asistent ředitelky pojišťovny Petr
Kvapil. Také on se domnívá, že by
se proto na zavedených opatřeních, jež přiškrtí toky peněz do veřejného zdravotnictví, měl podílet
stát. „S financováním pouze z prostředků veřejného zdravotního pojištění nemůžeme souhlasit. Stát
by měl výsledný dopad tohoto
opatření zdravotním pojišťovnám
v příštím roce vrátit,“ uvedl Kvapil.
Výpadku financí se obává ministerstvo zdravotnictví. To na riziko
poukazuje v důvodové zprávě novely zákona o odpuštění záloh živnostníkům. „Lze očekávat, že v důsledku nedostatečných finančních
prostředků bude v příštím roce nezbytné snižovat úhrady poskytovatelům zdravotních služeb v řádu
miliard korun,“ píše ve zprávě.
Podobně opozice říká, že následky nemohou nést jenom zdravotní pojišťovny. „Jsme v mimořádné situaci. Pojišťovny to sice jsou
schopné částečně pokrýt ze svých
rezerv, pak ale musí nastoupit
stát,“ uvedl poslanec KDU-ČSL
Marek Výborný. Podle něj si musí
vláda sednout se zástupci pojišťoven a dohodnout se na tom, jak
velkou část jsou schopny zvládnout ze svých rezerv.

IT firma nabízí zdarma nemocnicím ochranu před hackery
Adam Kotrbatý

adam.kotrbaty@economia.cz
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a hackerskými útoky, které často vyřazují nemocnice z provozu, stojí zpravidla
špatná správa hesel. Česká
firma GreyCorbel Solutions jim
proto během koronavirové pandemie poskytne svůj bezpečnostní software, který využívá více než
100 milionů počítačů na celém světě. Cílem je, aby se lékaři a vedení
nemocnic mohli soustředit na péči
o pacienty a nemuseli platit horentnísumykybernetickýmvyděračům.
Systém, na nějž spoléhají například
některé firmy ze skupiny Berkshire
Hathaway amerického miliardáře
Warrena Buffetta nebo německá
Lufthansa, dostanou nemocnice
v případě zájmu na rok zdarma. Následně se mohou rozhodnout, zda si
za další používání zaplatí.
Šéf GreyCorbel Jiří Formáček odhaduje, že celkově může zabezpečit
desítky tisíc nemocničních počítačů. „Systém bude dostupný pro
všechny nemocnice. Mohou nás
oslovit a my jim jej dáme. Zatím nemohu být konkrétní, ale jednáme

Problém je, že
administrátoři
běžně nastaví
jednotné
heslo, které
následně
z různých
důvodů
nemění. Stačí,
když jednou
unikne, pak se
dá zneužít.
Jiří Formáček
zakladatel
GreyCorbel
Solutions

s několika velkými nemocnicemi
v Praze,“ říká Formáček.
Systém AdmPwd.E má chránit
hesla důležitých účtů. Právě jejich
prolomení často vede k podobným
útokům, jaké v uplynulých týdnech
a měsících řešily nemocnice v Brně
a Benešově. Ty po napadení hackerů musely omezit provoz. Útoky
na zdravotnická zařízení přitom nejsou výjimečné. S programy, jež zablokujívýpočetnísystémanásledně
požadují výkupné, se jen během loňského roku setkalo ve světě zhruba
19 procent zdravotnických zařízení.
Formáčkova firma se soustředí
na zabezpečení dvou hlavních typů
účtů. Administrátorských, které
jsou na každém počítači s operačním systémem Windows určené ke změnám jeho nastavení,
a správcovských. Ty mívají největší
pravomoce. Pracují s nimi výhradně administrátoři, kteří s jejich
pomocí spravují síťové prostředí,
databáze, aplikace a další servery.
Změna spočívá v tom, že si uživatelénebudounastavovatheslasami.
Vygeneruje je za ně přímo zmíněný
software. Zaměstnanci je získají až
ve chvíli, kdy je budou potřebovat
k práci. Taková hesla mají výhodu,

že si je uživatelé nemusí pamatovat,
proto mohou být komplikovanější a častěji se měnit. Základní doba
platnosti hesla je měsíc, lze ji ale nastavit podle potřeb klienta tak, aby
trvala například jen několik hodin.
To vše zajišťuje, že jsou přístupové
údaje pro hackery hůře odhalitelné.
„Pro vyzvednutí hesla je navíc
nutné použít další identifikátor,
například pracovní čipovou kartu.
Pokud se nepřihlásíte přes ni, software vám heslo nevydá,“ komentuje další zabezpečení Formáček,
jenž na systému pracuje už několik
let. GreyCorbel založil v roce 2016.
Vylepšovat zabezpečení firem však
začal již během svého jedenáctiletého působení v Microsoftu. První
verze programu na spravování hesel vznikla před devíti lety. Tu aktuální nabízí česká firma pro jeden
počítač za jednotky dolarů ročně.
Největší slabinou zabezpečení firemních dat je podle Formáčka
selhání lidského faktoru právě
u zmíněných účtů s vysokými privilegii. „Problém je, že administrátoři běžně nastaví jednotné heslo,
které následně z různých důvodů
nemění. Stačí, když jednou unikne,
pak se dá zneužít,“ upřesňuje. Ná-
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procent
zdravotnických
zařízení na svě‑
tě muselo loni
řešit napadení
hackery. Mezi
nimi byla na‑
příklad i česká
nemocnice
v Benešově.

sledný návrat postižených firem
a institucí ke standardnímu fungování není snadný.
V případě benešovské nemocnice zabral tři týdny. Další měsíce trvá dohánění odložené práce
a škody šplhají do desítek milionů korun. I pro velké firmy je tak
mnohdy jednodušší a levnější hackerům zaplatit výkupné. U nemocnice takové riziko navíc v současnosti kvůli stoupajícímu počtu
pacientů s koronavirem roste.

GREYCORBEL
Česká IT firma GreyCorbel
Solutions vznikla v roce 2016.
Specializuje se na šifrovanou
správu hesel. Vyvinula vlastní
software AdmPwd.E, který
nyní používají firmy ve více
než 17 zemích. Mezi její klienty
patří třeba podniky ze skupiny
amerického miliardáře
Warrena Buffetta.

Inzerce

Rada Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště
Požadavky: bližší informace na www.mua.cas.cz
Předpokládané funkční období: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2025
K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný profesní životopis,
• notářsky ověřené doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a vědecké kvalifikaci,
• přehled dosavadní praxe,
• seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
• koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.
Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně a současně na elektronickém nosiči (CD, DVD,
flash disk; formát PDF), v zalepené obálce označené nápisem: „Výběrové řízení na ředitele
pracoviště“.
Přihlášky a jejich přílohy musejí být doručeny na adresu Masarykův ústav a Archiv AV ČR,
v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, a to nejpozději do 14. dubna 2020, 12.00 hodin
(při zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka).
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