
ZAKÁZKOVÝ LIST Č.489/2010 

Klient: Ing.Matyáš Hrabavý, Sedlecká 28, Praha 6 

Zhotovitel: ……………………………………………………….. 

POPIS PROBLÉMU  

Panu Matyáši Hrabavému se ztratilo velké množství finančních prostředků z účtu u České 

spořitelny.  Na výpise je uveden převod ve výši 80 000,- Kč na neznámý účet. 

ZAKÁZKA 

Zamyslet se nad následujícími otázkami: 

1. Jak mohlo k problému dojít? Různé scénáře. 

2. Jaká okamžitá opatření ke zmírnění následků by měl pan Hrabavý přijmout? 

3. Jaká další nebezpečí panu Hrabavému hrozí? 

4. Jaká bezpečnostní opatření lze panu Hrabavému doporučit? 

 

Na základě odpovědí na tyto otázky zformulujte 10 nejdůležitějších doporučení. 

DETAILNÍ REPORT  

Pan Matyáš Hrabavý pracuje jako obchodník ve společnosti MOLERIP, která se zabývá 

ochranu zahrad před zákeřnými škůdci se specializací na hubné směsi proti krtkům. Firma 

musela z důvodu krize projít drastickou redukcí nákladů, a tak pan Hrabavý sdílí svůj počítač 

s dalšími dvěma obchodními zástupci, se kterými se nemá příliš v lásce. Možná proto, že 

firma oznámila že během měsíce sníží počet obchodníků o třetinu, do které by pan Hrabavý 

nerad patřil. 

Každý ze třech uživatelů onoho počítače svůj uživatelský účet chráněný heslem a z důvodu 

bezpečnosti mají všichni povinnost své heslo měnit jednou za 30 dní, heslo musí být dlouhé 

alespoň 15 znaků a musí v něm být velká i malá písmena a čísla. Protože k dobrým 

vlastnostem pana Hrabavého nepatří dobrá paměť, má na zadní straně fotografie své ženy 

(kterou nosí v peněžence) poznamenána dvě hesla, která každých 30 dní střídá. Jsou to na 

počest jeho milenky hesla KytickaRenatka1985 a RenatkaKyticka1985. 

Pro svou práci používá pan Hrabavý několik programů především z řady kancelářských 

aplikací firmy Microsoft. Pracovní poštu vyřizuje v Outlooku (a má jí synchronizovanou se 



svým velmi moderním telefonem), dokumenty píše ve Wordu a používá i Excel a Powerpoint. 

V práci se ale především pan Hrabavý potřebuje dostat ke své soukromé poště, a tu má 

zařízenou na Gmailu – používá uživatelské jméno matyas.hrabavy@gmail.com a heslo 

renatka1985. A protože je pan Hrabavý moderní muž, má zřízené internetové bankovnictví 

na přístup ke svému účtu u České spořitelny. Funguje mu velmi dobře stejně jako jeho e-

mailový účet. Jak oboje pan Hrabavý používá máme zaznamenáno, viz *1+. 

Pan Hrabavý má ale jedno neveřejné hobby – holduje smyslným filmům a obzvláště má rád 

ty ze serveru horny-and-willing-sluts.com. Bohužel ale na tomto serveru je většina 

obsahu placená, a tak si pan Hrabavý založil na zmíněném serveru účet (s heslem 

renatka1985) a zaplatil si svou mezinárodní platební kartou přístup na 80 let. 

Pornografické filmy si také rád vyměňuje s podobně orientovanými přáteli. Většinou si na 

tajném místě předávají flash klíčenky a filmy si tak vyměňují. Vybrané fotografie si také spolu 

sdílejí na síti Facebook – všichni jsou tam propojení. Jeden technicky zdatný člen tohoto 

hobby spolku navíc nedávno zřídil blog na svém domácím serveru, kde má pan Hrabavý svůj 

účet (s heslem renatka1985), a kde každý ze skupiny může psát příspěvky. 

Tomuto specifickému hobby ale pan Hrabavý samozřejmě neholduje v práci. Hlavně kvůli 

němu má doma svůj už drobně obstarožní počítač (ale pro tyto účely plně dostatečný). 

V poslední době se mu ale začal poněkud zpomalovat, Jestli to není tím, že si k němu občas 

vynutí přístup jeho pubertální syn, který mu vůbec dělá starosti, nedávno mu například 

nastavil na počítači heslo a pan Hrabavý mu musel slíbit, že si bude moci domácí počítač vzít 

na počítačovou party s kamarády, aby ho zase odnastavil. Každopádně pan Hrabavý uvažuje, 

že zakoupí počítač nový. 

PŘÍLOHY  

[1] Video jak pan Hrabavý obsluhuje svůj účet u Gmailu a České spořitelny 

(hrabavy_gmail.avi) 

*2+ Software na počítači pana Hrabavého doma a v práci (hrabavy_sw.doc) 

*3+ Stav účtu pana Hrabavého (hrabavy_ucet.doc) 

mailto:matyas.hrabavy@gmail.com

