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Únor & Říjen 2017 Kybernetická bezpeč-
nost a kybernetická kriminalita, kyber-
netický útok, hardwarová a softwarová 

zranitelnost, prostředky predikce, 
prevence, ochrany a konsolidace 

a minimalizace škod, techno-
logie versus legislati-

va, GDPR.

Září 2017 Elektronické zdravotnictví, informační sys-
témy pro nemocnice a zdravotnická zařízení, infor-
mační technologie nástroj pro efektivní organizaci 
zdravotnictví, řízení nákladů, analýzy, prevenci, 

diagnostiku a léčbu, monitorování zdravot-
ního stavu a minimalizaci zdravotních 

hendikepů pacienta. Ochrana 
dat a kyber bezpečnost ve 

zdra vot nictví.

Duben 2017 Cloudové služby, zálohování 
a bezpečnost v cloudu, problematiku le-
gislativy v cloudu, ochranu osobních 

údajů v cloudu, cloudovou infra-
strukturu, ERP v cloudu, pri-

vátní, veřejné a hybridní 
cloudy apod.

Listopad 2017  Data, analýzy a reálné 
využití BD, fungování Business Inteli-

gence a BigData v Cloudu, propo-
jení BD a IoT, bezpečnost dat 

a vše, co s velkými daty 
souvisí

Březen 2017 Informační a komunikační techno-
logie ve školství, Cloud computing, kybernetic-
ká bezpečnost ve školství, mobilní zařízení, 
zejména chytré telefony, tablety a čteč-

ky el. knih, elektronické a interaktivní 
učebnice a digitální učební mate-

riály, školní informační sys-
témy a konektivita.

Prosinec 2017 Řešení pro archivaci dat, dato-
vá centra, komprimace dat, efektivita a úspory 
datových center, provozní a záložní energetické 
zdroje, green IT, ochrana datových center a bez-
pečnost dat, monitoring datové infrastruktu-
ry, ochrana osobních a obchodních údajů a 

dat, digitální archivy, virtuální datová pro-
středí, zálohování, archivace, migra-

ce, správa a obnova dat, právní 
aspekty ukládání dat.

Internet 
of Things

Červen 2017 Fenomén Internet věcí, 
jeho minulost, současnost a budouc-
nosi, strategie rozvoje IoT, standardy, 

kybernetická bezpečnost, BigData 
a IoT, ekonomické pozadí IoT, 

aplikace IoT a vše co s 
IoT souvisí.
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Big data a analytika 
nejsou pro legraci
Většinu aktuálního čísla  věnujeme big datům a analytice. Bezpochyby důležitým 
IT prvkům moderní společnosti. Čím větší firma, tím samozřejmě má z daných 
technologií větší užitek.

O to víc mne na konci října překvapila v poštovní schránce obálka s razítkem 
pojišťovny Allianz. Co mi asi tak chtějí? Psala mi jakási paní, že je teď mým novým 
pojišťovacím agentem (v pořádku), že se mnou teď bude spolupracovat a že by mi ráda 
představila nějaké nové možnosti v oblasti pojištění. Ale (představte si to!) bohužel na 
mě nemá v celé pojišťovně jiný kontakt než poštovní adresu.

Jestli bych tedy byl tak hodný a nějaké kontaktní údaje jí na sebe poslal. Poslal 
jsem je tedy e-mailem a současně se podivil, že na mne v pojišťovně nemají jiný než 
poštovní kontakt. S pojišťovnou mám totiž uzavřených několik smluv, kde je uveden 
jak e-mail, tak i mobilní telefon.

Paní konzultantka poděkovala s tím, že si vše uloží. No, čekám už čtvrtý měsíc, kdy 
mi Allianz představí ty slíbené nové možnosti v pojištění. Zatím se tak nestalo. Ani 
v poštovní schránce se nic neobjevilo.

Možná kdyby v Allianz používali pěknou datovou analytiku, nebo snad dokonce i jen 
obyčejné CRM – a především řádně v jejich používání proškolili zaměstnance, vedlo 
by se pojišťovně i jejím zákazníkům lépe. Pro začátek by si mohli počíst v CIO Business 
Worldu.

Jak jste už zaznamenali v minulém vydání CIO BW, dlouholetý šéfredaktor 
magazínu Ondřej Hergesell na konci loňského roku odešel a žezlo předal mně. 

Doufám, že vás nikterak nezklamu.
Přeji vám příjemné čtení. 

RADAN DOLEJŠ
Šéfredaktor, CIO Business World
radan_dolejs@idg.cz

Možná kdyby 
v Allianz používali 
i jen obyčejné CRM 
– a především 
řádně proškolili 
zaměstnance, 
vedlo by se 
pojišťovně i jejím 
zákazníkům lépe.

INTERNET:  
www.cio.cz
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Pět hlavních typů 
bezpečnostních 
hrozeb v roce 2017
Zřejmě nikdy si nemůžete být zcela jisti, že se nestanete obětí promyšlené-
ho internetového útoku. Bezpečnostní hrozby se neustále vyvíjejí a potenciální ri-
ziko stoupá. Pojďme se proto podrobněji podívat na pět hlavních bezpečnostních 
hrozeb, které podle nás budou s největší pravděpodobností v letošním roce domi-
novat.

V první řadě musíme zmínit ransomware. Počet útoků prostřednictvím toho-
to typu malwaru v posledním roce vzrostl a tento trend bude pokračovat i nadále. 
V roce 2017 očekáváme růst počtu nových rodin ransomwaru o desítky procent. 
Útočníci se čím dál více zaměřují na průmyslové společnosti. Určitě se budou sna-
žit také o vyšší diverzifikaci, aby tak zasáhli další oběti a platformy.

Dalším trendem bude jednoznačně obava o bezpečnost internetu věcí. I když 
IoT přináší mnoho příležitostí firmám i domácnostem, všechna tato připojená za-
řízení představují bezpečnostní riziko. Pokud jejich bezpečnostní slabiny zrovna 
nejsou v hledáčku útočníků, je jen otázka času, kdy se tak stane.

Během minulého roku jsme zaznamenali velký nárůst škodlivých aplika-
cí pro mobilní zařízení, které zneužívaly zvýšeného zájmu o konkrétní tituly. 
Příkladem byla hra Pokémon Go, jejíž infikované varianty či klony bylo možné 
stáhnout z oficiálních i neoficiálních zdrojů. Jedná se o velice úspěšný model, 
proto můžeme očekávat, že se budou podobné snahy útočníků opakovat i v le-
tošním roce.

Pokud bychom měli zmínit jeden rizikový faktor, který přímo podněcuje k dlou-
hodobému zneužívání, jsou to závislost dnešní společnosti na informačních tech-
nologiích a rizika s tím spojená. Když se přidá fakt neschopnosti vymáhat prá-
vo v této oblasti všude na světě, rizikové faktory se tím kombinují. A toho útočníci 
dlouhodobě zneužívají. 

Je nezbytné, aby si všichni uživatelé byli vědomi množství hrozeb i způsobů, ja-
kými se šíří. Měli by také vědět, jak co možná nejlépe ochránit svá zařízení. Infor-
mace a její přenos jsou v dnešní společnosti klíčové, a proto je jejich ochrana pří-
mo životně důležitá. Situaci může zlepšit systematické vzdělávání uživatelů, a to 
od nejútlejšího věku. 

MIROSLAV DVOŘÁK
Technický ředitel společnosti ESET software

INFORMAČNÍ SERVIS  
PRO FINANČNÍ ŘEDITELE
Čtvrtletník orientovaný na finanční ředitele, 
manažery a odbornou veřejnost.

CFO WORLD JE PARTNEREM:
•  Klubu finančních ředitelů CFO Club
•  České asociace pro finanční řízení CAFIN
•  Controller Institutu

Uzávěrka objednávek inzerce: 10. 3. 2017

u CFOWORLD.cz
Web orientovaný na finanční ředitele nabízí 
aktuální zpravodajství, články, rozhovory, 
komentáře, kalendář akcí apod.

u Newsletter CFO WORLD
Týdenní elektronický zpravodaj

Veškeré informace naleznete na webu IDG.cz

Další číslo 
vychází   

31. 3. 2017
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ROZHOVOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je naivní věřit, že se nás kyberhrozby netýkají 8
Zbavte se závislosti na kybernetické bezpečnosti, radí 
senior manažer oddělení IT poradenství společnosti EY 
v České republice Petr Plecháček.

ICT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ
Státní miliardy na informační technologie 12
Opět jsme mapovali, jak jsou na tom státní úřady, 
veřejnoprávní instituce a další důležité organizace ve 
vztahu k ICT.

ISSS 2017: E-government v roce 2017 21
Na celou oblast elektronizace veřejné správy se léta 
snáší kritika snad ze všech stran.

BIG DATA A ANALYTIKA
Velká data pro nové služby 22
Analýza big dat pomáhá vytvářet nové, individualizované 
služby a zvyšovat ochranu před podvody.

Nonstop přístup k datům 24
Mobilní přístup k datové analýze a souvisejícím 
nástrojům se stává samozřejmou součástí řešení 
business intelligence.

Manažeři stále nedůvěřují analýze podnikových dat 26
Manažeři zvyklí rozhodovat podle vlastní intuice 
a zkušeností se nedokážou oprostit od nedůvěry vůči 
závěrům analýzy dat.

PŘEHLED
BI nemusí být doménou jen velkých firem 30
Širší využití metod business intelligence a business 
analytics v podnicích souvisí také se způsobem jejich 
nasazování.

OBSAH ÚNOR 2017     ČÍSLO 1

PŘÍLOHA 
TISK
Tisk a dokumenty II
Ve stojatých vodách podnikového tisku dojde 
patrně k nárůstu zájmu o tiskové služby.  
Už v blízké budoucnosti bude podstatná část 
firemních dokumentů vytvářena a publikována 
chytrými roboty. Vývoj trhu a technologií 
komentují analytici a zástupci z firemní praxe.

Cesta k bezpapírové kanceláři XII
Magazín CIO Business World uspořádal svůj 
první kulatý stůl, jehož tématem byl tisk 
a efektivní správa obsahu.

Bez papíru a mobilně  XV
Technologie postupně mění způsob, jakým 
pracujeme s dokumenty. Letos opět 
pokročíme od závislosti na papíru směrem 
k digitalizaci a mobilitě.

WWW.CIO.CZ 5
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„Nemalé procento organizací  stá-
le používá zastaralé fyzické přístupo-
vé technologie. Často jde o proprietární 
a uzavřené systémy s omezenou možnos-
tí integrace do širší IT infrastruktury,“ 
říká vedoucí výzkumu společnosti Gart-
ner David Antony Mahdi. „Rostoucí do-
stupnost mobilních a cloudových techno-
logií v nabídce řady dodavatelů systémů 

pro kontrolu fyzického přístupu (PACS – 
Physical Access Control Systems) bude 
mít zásadní dopad na to, jak tyto systémy 
mohou být nasazovány a spravovány.“

Technologie PACS jsou nasazová-
ny v široké míře po celém světě a na-
příč odvětvími – slouží pro zabezpe-
čení fyzického vstupu do široké škály 
prostor (budovy, jednotlivé kanceláře, 
datová centra, výrobní prostory, skla-
dy atd.) a zajišťují, aby se na konkrét-
ní místa dostaly jen oprávněné osoby 
(zaměstnanci, kontraktoři, návštěvy, 
údržba apod.). 

Mobilní technologie jsou běžně použí-
vány pro řízení logického přístupu. Pří-
pady, kdy chytrý telefon slouží pro ově-
ření přístupu, jsou stále častější u řady 
nových nebo přebudovaných přístupo-
vých systémů – jako alternativa k tradič-
ním hardwarovým klíčům generujícím 
heslo pro jednorázové použití (tzv. OTP 
token). 

Analytici Gartneru očekávají, že po-
dobné výhody z hlediska nákladů a uži-
vatelské přívětivosti povedou i k po-
stupnému nahrazování klasických 
přístupových karet chytrými telefony. 
Přístroje vybavené technologiemi a pro-
tokoly, jako jsou Bluetooth, Bluetooth LE  
nebo NFC, mohou být použity s řadou 
čteček a PACS technologií.

Jednou z nejsnazších cest, jak pou-
žít chytrý telefon pro ověření přístupu, 
je integrovat jej – prostřednictvím dato-
vého kanálu přes mobilní připojení nebo 
Wi-Fi do přístupového systému – a ná-

sledně „odemykat“ dveře na dálku. Ten-
to postup nevyžaduje prakticky žádnou 
změnu čteček přístupových systémů. 
Využití chytrých telefonů může ale také 
zjednodušit integraci biometrických 
technologií. 

„Místo aby se přidávaly biometrické 
čtečky do nebo vedle přístupových sys-
témů, můžete prostě využít telefon jako 
zařízení pro zachycení obrazu tváře, hla-
su nebo obojího – následné porovná-
ní a ověření přitom lze činit buď v tele-
fonu, nebo v centrálním systému. Tento 
přístup zároveň minimalizuje riziko, že 
telefon zneužije útočník, který jej zcizil 
oprávněné osobě,“ vysvětluje Mahdi.

Problémem přesto zůstávají někte-
rá technologická omezení. Například se 
značně liší funkčnost mezi jednotlivými 
typy chytrých telefonů. Manažeři odpo-
vědní za bezpečnost a řízení rizik by také 
měli mít na paměti, že jejich přístupové 
čtečky a systémy PACS možná bude tře-
ba zásadně modernizovat, aby bylo mož-
né využít pro ověřování fyzického vstu-
pu chytré telefony. 

„Přesto je nahrazení tradičních fy-
zických přístupových karet chytrými 
telefony příležitostí, jak výrazně sní-
žit náklady a zlepšit uživatelskou zku-
šenost,“ říká Mahdi a dodává: „Dopo-
ručujeme, aby manažeři bezpečnosti 
a rizik úzce spolupracovali s týmy od-
povědnými za fyzickou ostrahu a peč-
livě vyhodnotili výhody pro uživate-
le i možné úspory celkových nákladů 
při nasazení chytrých telefonů namísto 
současných přístupových karet.“ 

RADAN DOLEJŠ,
Autor je šéfredaktorem CIO BW

Místo přístupových karet budou smartphony 
Řízení přístupu do budov má mnoho variant řešení. 
Trendem budou mobilní telefony, které aktuálně používá 
pro přístup do budov a dalších lokalit jen asi pět procent 
organizací. Agentura Gartner odhaduje, že během příštích 
čtyř let by jejich podíl měl vzrůst až na pětinu.

TRENDY



 

Raiffeisenbank snížila náklady na datový sklad o dvě třetiny a zrychlila 
analýzu dat díky řešení Hitachi Unified Compute Platform for Oracle Database

ODVĚTVÍ
finanční služby

ŘEŠENÍ
Hitachi Unified Compute Platform 6000 for 
Oracle Database

Nejcennějším aktivem banky je důvěra zákazníků. 
Proto jsme dříve pořizovali pouze řešení kategorie 
enterprise. Potvrdilo se však, že komoditní architektura 
x86 spolu s open source softwarem může zajistit stejně 
stabilní a důvěryhodné řešení, avšak s třetinovými 
náklady,

říká Tomáš Jabůrek, 
ředitel provozu IT

Cíl: Zrychlit analýzu dat, snížit celkové náklady na vlastnictví a zajistit 
povinné výkaznictví podle nových předpisů.

Řešení: Výměna výkonnostně nevyhovujícího řešení datového skladu 
za řešení Hitachi Unified Compute Platform for Oracle Database.

Výsledek (přínosy): Rychlý a spolehlivý přístup k datům s výrazně 
nižšími náklady umožňuje naplňovat ambiciózní obchodní strategii.

Cíl 
Raiffeisenbank a.s. je univerzální bankou působící 
na českém trhu od roku 1993, podle celkových 
aktiv je pátou největší a jednou z nejrychleji 
rostoucích bank v ČR. Je součástí mezinárodní 
skupiny Raiffeisen Bank International AG, jedné 
z nejvýznamnějších bankovních skupin ve střední a 
východní Evropě. 

Přístup Raiffeisenbank je unikátní tím, že veškerá 
finanční a nefinanční data banky jsou uložená v 
jediném datovém skladu. Původní řešení nedoká-
zalo vyhovět zvyšování nároků na rychlost analýz 
pro finanční a obchodní účely i novým, přísnějším 
regulatorním požadavkům na poskytování výkazů. 

„Předpokladem naplňování naší obchodní strategie, 
která je zaměřená na dynamický růst, je kvalitní 
manažerské a finanční rozhodování a podrobná 
znalost potřeb zákazníků. K tomu potřebujeme 
rychlý a spolehlivý přístup k obchodním, finančním, 
zákaznickým a marketingovým datům z našeho 
centrálního datového skladu,“ vysvětluje Tomáš 
Jabůrek, ředitel provozu IT.

Řešení 
Po zvážení možností rozšíření stávajícího řešení 
dospěla Raiffeisenbank a.s. v roce 2015 k rozhod-
nutí vypsat výběrové řízení na dodavatele nové 
infrastruktury datového skladu. Oslovila tři vybrané 
uchazeče, včetně stávajícího hlavního dodavatele 
datového skladu.

„Požádali jsme vybrané dodavatele, aby na tes-
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tovací sadě dat prokázali, že dokáží zkrátit dobu 
zpracování na jednu čtvrtinu, konkrétně na nejvýše 
dvě hodiny,“ popisuje průběh výběrového řízení 
Tomáš Jabůrek. Splnit podmínky a kvalifikovat se 
do dalšího kola výběrového řízení dokázala s velmi 
podobným výsledkem společnost Hitachi Data 
Systems a jeden ze zbývajících dvou dodavatelů.

Při konečném výběru sehrála roli cena a otevřenost 
platformy. Společnost Hitachi Data Systems nabíd-
la kvalitně vyladěnou, avšak otevřenou platformu, 
kterou lze přizpůsobovat a rozšiřovat podle aktuál-
ních požadavků. Druhý dodavatel v pořadí nabízel 
za výrazně vyšší cenu uzavřené řešení s vysokými 
náklady na správu a rozšiřitelné pouze v pevně 
stanovených krocích.

Výsledek
Řešení Hitachi Unified Compute Platform for Oracle 
Database trojnásobně zrychlilo provádění uživatel-
ských dotazů nad datovým skladem. Dostupnost 
všech podnikových informací na jednom místě 
umožňuje uživatelům různých oddělení banky klást 
dotazy napříč všemi systémy a získat ucelený 
pohled na klienta v plném kontextu a ve výsledku 
zkvalitnit jeho obsluhu.

„Pro mě osobně je důležité, že se podařilo dosáh-
nout požadovaných cílů. Datový sklad je výkon-
nější, uživatelé jsou spokojenější a banka dokáže 
jednak dostát svým zákonným povinnostem, jed-
nak rychleji reagovat na aktuální vývoj díky rychlejší 
dostupnosti kvalitních dat pro rozhodování,“ říká 
Tomáš Jabůrek.

Přechod na řešení UCP od společnosti Hitachi Data 
Systém přinesl také úsporu celkových nákladů na 
vlastnictví (TCO) datového skladu ve výši 65 %. 
Pro Raiffeisenbank a.s., která programově usiluje 
o společensky odpovědné a udržitelné podnikání, 
je nezanedbatelné i snížení spotřeby elektrické 
energie: tzv. uhlíková stopa banky se zmenšila 
o 270 tun CO2 ročně.

Významným přínosem je i nová funkce flashback, 
která umožňuje téměř okamžitý návrat datového 
skladu ke stavu v libovolném okamžiku až dva dny 
zpět bez nutnosti obnovy ze záložních zdrojů. Nové 
řešení umožňuje také v případě výpadku velmi 
rychle dopočítat chybějící data, a to rovněž až dva 
dny zpětně.

Data jsou v reálném čase zrcadlena ve dvou 
lokalitách, jedna z nichž slouží s pomocí virtuali-
zační technologie Hitachi Compute Blade Logical 
Partitioning (LPAR) také k vývoji a testování, při-
čemž výkonnější hardware umožňuje rychleji vyvíjet 
a zavádět do produkce kvalitnější a komplexnější 
datové výstupy.

„Nejcennějším aktivem banky je důvěra zákazní-
ků. Proto pořizujeme pouze důvěryhodná řešení. 
Řešení HDS UCP for Oracle Database funguje 
řadu měsíců bez jediného problému a prokázalo, 
že dokáže splnit naše velmi náročné požadavky. 
Dosáhli jsme díky němu faktického, měřitelného 
zlepšení a uvažujeme o využití stejného konceptu 
pro modernizaci dalších informačních technologií 
naší banky,“ říká Tomáš Jabůrek.

DNS_Ad_CS_Hitachi_RB_200x265.indd   1 31.01.17   15:10
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Je naivní věřit,  
že se nás 
kyberhrozby 
netýkají
Zbavte se závislosti na kybernetické 
bezpečnosti, pokud jí trpíte a pokud ne, 
dejte si pozor, ať jí nepropadnete, radí senior 
manažer oddělení IT poradenství společnosti 
EY v České republice Petr Plecháček.

Právě jste zveřejnili výsledky globálního průzkumu 
o kybernetické bezpečnosti, který patří k těm 
nejrespektovanějším průzkumům svého druhu.  
Co z něj vyplývá? 
Že jsou organizace lépe připravené čelit kybernetickým hroz-
bám a investují do této oblasti značné finanční prostředky. Vý-
sledky ale na druhou stranu ukazují, že objem investic je ne-
dostačující, utrácet více by chtěl každý, ale vše je třeba řešit 
vyváženě. Nicméně poměrně zarážející je fakt, že velice vý-
znamné procento společností nepovažuje svá bezpečnostní 
opatření proti kybernetickým útokům za dostatečná. Zde bych 
vnímal souvislost mezi daleko dynamičtějším a rychlejším vý-
vojem kybernetických hrozeb, které v rámci globalizované-
ho světa narůstají exponenciálně, a možností organizací na ně 
včasně a účinně reagovat.

Uvědomíme-li si, jakým tempem se vyvíjejí mobilní technolo-
gie, internet věcí nebo průmysl 4.0, nelze se divit, že technologic-

ká evoluce je rychlejší než možnosti organizací, a vlastně i člově-
ka, přizpůsobit se a plně pochopit související dopady a důsledky.

Jaké jsou největší hrozby, určitě to bude ransomware, že? 
Je těžké spekulovat, co je největší hrozbou, protože neexistuje 
spolehlivý zdroj pro její vyhodnocení, kybernetické napadení to-
tiž není jednoduché a zřejmě ani žádoucí ventilovat. Na veřejnost 
se tak často dostává pouze špička ledovce. Ransomware je speci-
fický tím, že představuje hmatatelnou hrozbu s transparentním 
důsledkem, jednoduše nemáte svá data k dispozici. Tím nechci 
říct, že nejde o závažný problém, který není potřeba řešit. 

Malware je nejčastější hrozbou, objevuje se ve stále chytřej-
ších formách a jde ruku v ruce s trendem automatizace. Ran-
somware jako jedna z novějších forem stále funguje a cílí na 
zranitelnější obory a organizace, jako je např. zdravotnictví. Po-
měrně nedávno se objevila ransomware kampaň cílící specific-
ky na personalisty, kteří přijímají „nevyžádanou“ poštu poměr-FO
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ně běžně. Sám jsem zvědavý, jaké další formy a nápady rok 2017 
v tomto směru přinese. Kybernetické hrozby jsou v mnohém 
podobné lidským chorobám. Nemoc v sobě můžete mít dlou-
ho, ignorujete lehké příznaky, a když plně propukne, bývá často 
pozdě na celkovou záchranu. A tak se jen snažíte minimalizovat 
dopad, léčit zřejmé symptomy a nesoustředíte se na odstraně-
ní původní příčiny.

Budeme-li zkoumat, jak se kybernetická hrozba stala skuteč-
ností, z velké části dojdeme k závěru, že jde o důsledek nechtěné-
ho, nicméně často lehkomyslného či nedbalého chování uživate-
le. Stále tedy platí, že největší hrozbu představuje lidský faktor. 
Ten do organizací vstupuje jednak v podobě uživatelů s nízkým 
bezpečnostním povědomím, ale i prostřednictvím využívání vý-
sledků práce, tedy produktů, přístrojů, softwaru, kde narůstá ri-

ziko nevhodného designu, který nerespektuje bezpečnostní prin-
cipy, případně lidskou chybou, která zůstala neodhalena.

Další výraznou hrozbou, jejíž odstranění není jednoduché 
z důvodu ohromné či extrémní komplexnosti a obecných prin-
cipů životního cyklu obnovy, jsou zastaralé technologie a dneš-
ním podmínkám nevyhovující architektura používaných řešení. 
Validní skutečností určitě je, že zde budou organizace z princi-
pu věci neustále pozadu. Takže je třeba tuto hrozbu adresovat 
nepřímo, prostřednictvím investic do monitoringu a včasného 
odhalení a definováním jasných postupů, jak v takových přípa-
dech postupovat a co dělat pro jejich nápravu.

Co z toho se týká České republiky? 
V současném globalizovaném světě, kde zahraniční společnos-
ti mají své pobočky na našem území, kybernetický prostor a cel-
ková digitalizace nerespektují tradiční hranice. Je proto naiv-
ní si myslet, že se nás kybernetické hrozby netýkají. Nespornou 
výhodu máme nicméně v tom, že mluvíme menšinovým jazy-
kem, který přidává další vrstvu bezpečnosti. Naše ekonomika 
zároveň není natolik globálně výrazná, aby se stala terčem růz-
ných kybernetických zájmových útoků.

Každá dobrá myšlenka i záměr se dají zneužít. Těší mě ale, že 
jsou jak na úrovni veřejné správy, tak i v podnikové sféře uskuteč-
ňovány kroky k efektivnějšímu zvládání kybernetických hrozeb. 
Nejdůležitější je snaha vyrovnat se s bezpečnostními dluhy z mi-
nulosti, což platí zejména o bezpečnosti provozních technologií 
a o průmyslových informačních systémech. Zde mají podle mě 
kybernetický zákon a jeho implementace pozitivní efekt, který 
vede k celkovému uvědomění si zranitelností a jejich dopadů. 

Určitě bychom také měli pokračovat ve výchově bezpečnost-
ních odborníků, kteří dokážou zvyšovat bezpečnostní povědo-
mí mezi uživateli a celou populací. Díky nim budeme lépe při-
praveni na nastupující trendy, jako jsou IoT, průmysl 4.0 a další.

Znamenají zjištěné informace větší zátěž pro CIO? 
Otázkou je, zda by CIO měl být klíčovou osobou, která se bez-
pečností zabývá. CIO se má podle mého názoru zaměřovat pře-
devším na funkčnost současných technologií a připravovat se 
na adaptaci nastupujících technologií. Bezpečnost je specific-
ká v tom, že se musí řešit jako celek. Nelze tedy určit jednu od-
povědnou osobu a pak se domnívat, že právě ona zajistí ochranu 
před kybernetickými hrozbami. 

Z tohoto důvodu velmi často slýcháme stále se opakující frá-
zi, že bezpečnost musí být udávána shora, tedy od výkonné-
ho ředitele, přes celý vrcholový management, a implementová-
na má být směrem dolů na každého zaměstnance. Na pracoviště 
nastupují nové generace, které jsou zvyklé od malička používat 
technologie zcela odlišným způsobem. To může být jeden z dů-

ROZHOVOR
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vodů, proč se zvyšování bezpečnostního povědomí musíme vě-
novat a vymýšlet nové inovativní postupy.

CIO k tomu může přispět a je třeba, aby v rámci IT procesů 
prosazoval bezpečný softwarový vývoj, spolupracoval při apli-
kaci bezpečnostního monitoringu a připravil IT prostředí or-
ganizace, tak aby efektivně zvládala řešení incidentů. V ne-
poslední řadě by CIO měl vytvářet prostředí, ve kterém by IT 
zaměstnanci s přímým přístupem k technologiím byli správně 
vybíráni a měli zájem a potřebu řešit věci pro dobro organizace.

Na co se mají připravit, jak nejlépe zvládnout letošní rok 
z hlediska bezpečnosti? 
Značná pozornost bude zcela jistě věnována implementaci le-
gislativy, ať už zmíněného kybernetického zákona nebo zákona 
na ochranu osobních údajů (GDPR), a také elektronické identi-
tě apod. Úzkou spolupráci doporučuji při identifikaci informač-
ních aktiv, pochopení, pro koho jsou cenné, tj. porozumění mo-
tivům, proč by je někdo mohl mít zájem získat, stejně tak jako 
prověřování stavu jejich současné úrovně ochrany.

Potřebné jsou také proaktivita a připravenost. Pojem threat  
intelligence je sice módní spojení, ale zpravodajství a správné 
informace jsou vždy výhodou. Nemusí jít nutně o externí zdro-
je, zajímavé informace se dají získat i z vlastních incidentů, logů 
a infrastruktury. Stačí mít správně nastavený systém zpracová-
ní a tradiční učící se cyklus.

S čím jim můžete pomoct vy? 
EY je globální organizace, která disponuje rozsáhlou sítí bez-
pečnostních specialistů a odborníků. Naše threat intelligence je 
tedy na vysoké úrovni. Rozsáhlé znalostní báze se nám daří vyu-
žívat při projektech v lokálních podmínkách. Kromě tradičních 
témat, jako jsou pomoc s implementací ISMS, kybernetického 
zákona, hodnocení zranitelností (bezpečnostní testování), im-
plementace procesů a vzdělávání v oblasti bezpečného progra-
mování, se soustředíme i na bezpečnost průmyslových systémů 
a cílené využití investigativních nástrojů v případě incidentů 
bez nutnosti jejich dlouhodobé implementace, která je spojena 
s velkými investičními výdaji. 

Kromě bezpečnosti ovšem pomáháte i s dalšími záležitostmi 
kolem IT, jako jsou řízení IT, outsourcing, řízení rizik atd.  
O co je největší zájem? 
Trh IT poradenství je i s ohledem na trend růstu ekonomiky ve-
lice rozmanitý, a poskytuje tak velký prostor ke změnám. Nejví-
ce vnímáme poptávku po zkušených projektových manažerech, 
kteří jsou schopni řídit implementace a změny v IT prostředí. 
Žádané jsou také služby IT architektů a související poradenství 
nejčastěji spojené s přechodem na jiný model dodávky IT slu-
žeb a s přechodem na cloud, celkovou virtualizaci a rovněž i vy-
užívání vlastních (BYOD) a mobilních zařízení.

Mimo jiné také radíte se snižováním nákladů. Nebylo toho 
šetření přece jen už dost? Není načase také investovat? 

Stále často bohužel dochází k rozhodnutím o investicích do 
technologií a nástrojů, jejichž celkový přínos je diskutabilní. 
Společnosti si pořizují řešení, jehož potenciál nedokážou vyu-
žít. Snažíme se proto soustředit na pomoc s rozhodnutím, do 
čeho a v jakém rozsahu investovat, neboli jak investice lépe cí-
lit a efektivněji vynakládat, tak aby byl přínos pro společnost co 
nejvyšší. Dále pak navazujeme spolupráci při výběru vhodného 
dodavatele a pomáháme při implementaci, abychom měli mož-
nost ovlivnit naplnění očekávaných přínosů.

Kam je dobré podle vás nyní investovat? 
Obecně lze říci, že do nástrojů a technického vybavení investo-
vala řada společností již nemalé finanční prostředky a nyní je 
načase začít tyto nástroje efektivně využívat. Důležité je navá-
zat na jejich rozhraní funkční a robustní procesy, aby se kýžený 
efekt skutečně dostavil. Osobně považuji za smysluplné přede-
vším investice do lidských zdrojů a osvěty pro zefektivnění fun-
gování organizace či do bezpečnostního vzdělávání. 

Za vhodná považuji i prožitková či koučingová školení. Tra-
diční teoretické školení je sice nezbytným základem, jsou to ale 
právě prožitek a na míru ušitá zážitková akce, díky kterým lze 
dosáhnout lepších výsledků a hlavně zvýšit šanci na rychlej-
ší prosazení změny současného statu quo. I zde ovšem platí, že 
každou investici je potřeba zvážit, definovat si ukazatele, které 
chceme ovlivnit a změnit, a následně celou investici vyhodnotit.

Dáte našim čtenářům nějakou zajímavou funkční radu zdarma?
Zbavte se závislosti na kybernetické bezpečnosti, pokud jí tr-
píte a pokud ne, dejte si pozor, ať jí nepropadnete. Bezpečnost 
není ziskovou složkou organizace, je-li ale v souladu s obchodní 
strategií a potřebami firmy, může být značně prospěšná. Inves-
tice je nutné vhodně cílit, a protože 100% bezpečnost neexistu-
je, je důležité počítat s nejhorším a být připravený na všechny 
eventuality. 

RADAN DOLEJŠ
Autor je šéfredaktorem CIO Business Worldu
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V rámci pravidelného  monitorin-
gu důležitých organizací pro chod stá-
tu obeslal magazín CIO Business World 
krajské a vládní úřady, jedenáct největ-
ších měst, všechna ministerstva a další 
důležité organizace jako například senát, 
Českou národní banku nebo Správu že-
lezniční dopravní cesty.

Celkem šlo o 56 oslovených organiza-
cí. Nutno podotknout, že jsme jim posla-
li vždy jen úvodní e-mail se sadou dotazů 
na kontakt pro novináře, případně mar-
ketingové oddělení, který byl uveden na 
webových stránkách organizace. Odpo-
vědi jsme nijak neurgovali. Pouze v pří-
padech, kdy nám přišla reakce, že máme 
dotazy poslat jinam, jsme tak učinili.

Odpovědělo pouze 30 organizací, což 
také svědčí o jejich přístupu a chování 
k veřejnosti. Některé organizace se sice 
ozvaly, ale jen proto, aby řekli, že partici-
povat nebudou. 

Nejvíce nás pobavila, ačkoli vlastně vů-
bec není vtipná, ale smutná, odpověď od 
Policie ČR. Kapitánka Bc. Ivana Nguye- 
nová se omezila na stručnou zprávu: 
„S omluvou Vám musím sdělit, že na při-
ložené dotazy jsme se rozhodli neodpo-
vídat. Zodpovězení Vašich dotazů by pro 
nás nebyla nijak přínosná a jedná se pře-
vážně o pouze interní záležitosti.“

Na vysvětlující e-mail, proč by nám 
měla odpovědi poslat, už paní vrchní ko-
misařka z oddělení tisku a prevence Po-
licejního prezidia České republiky ne-
odpověděla, asi musela někde chránit 
a pomáhat.

Z Ředitelství silnic a dálnic se zase ze-
ptali, co nám napovídali loni, a tím dis-
kuze skončila. Vtipná byla odpověď z mi-
nisterstva kultury: „Prosím vás, abyste 
své dotazy zaslal podle zákona 106 s pa-
třičnými náležitostmi na adresu epoda-
telna@mkcr.cz, kde bude Vaše žádost 
postoupena příslušnému odbornému 
úseku ke zpracování. Vaše dotazy poža-
dují velmi obsáhlé informace a jsou vel-
mi časově náročné na zpracování.“ 

Žádná z organizací, která přitom od-
povědi poslala, námitku na složitost 
zpracování nevnesla. Zřejmě by to na 
„kultuře“ asi ještě teď počítali na počíta-
dlech. Také České dráhy odmítly partici-
povat s tím, že jde o akciový podnik.

A na co jsme se vlastně úřadů a dalších 
organizací ptali? Zjišťovali jsme pláno-
vané a uskutečněné investice do infor-
mačních technologií v horizontu čtyř let, 
také jejich názory na e-government a ko-
financování projektů s Evropskou unií. 

MINISTERSTVO VNITRA 
V roce 2015 byly na informační a komuni-
kační technologie čerpány výdaje celkem 
za 2,2 a v roce 2016 2,6 miliardy korun. 

„Jde o výdaje státního rozpočtu včet-
ně plateb za provoz systémů, které využí-
vá celá veřejná správa jako datové schrán-
ky, Czech Point nebo základní registry, ale 
bez výdajů na projekty spolufinancované 
EU,“ říká Klára Pěknicová z tiskového od-
boru MV s tím, že výdaje pro letošek jsou 
zhruba podobné, ovšem budou se navyšo-
vat v souvislosti s volbami.

V posledních dvou letech MV dokon-
čilo několik zásadních projektů. Prvním 
je centrální místo služeb – komunikač-
ní infrastruktury veřejné správy (CMS 
KIVS). Projekt se uskutečnil ve dvou eta-
pách za 528 milionů. CMS KIVS je jedi-
ným místem výměny dat mezi jednot-
livými informačními systémy veřejné 
správy a zároveň jediným místem pro-
pojení k veřejné síti internet a specific-
kých neveřejných sítí, např. sítí Evrop-
ské unie. 

Druhým projektem, přesněji řečeno 
programem, byla jednotná úroveň in-
formačních systémů operačního říze-
ní a modernizace technologií pro příjem 
tísňového volání základních složek inte-
grovaného záchranného systému s cel-
kovým rozpočtem zhruba dvě miliardy, 
přičemž 85 % nákladů bylo kofinanco-
váno ze Strukturálních fondů Evrop-
ské unie.

Tyto dva projekty uskutečnil na zá-
kladě „in-house“ výjimky o veřejných 
zakázkách Odštěpný závod ICT služby 
České pošty.

K nadcházejícím projektům patří na-
příklad doplnění a modernizace tech-
nologické architektury pro referenční 
rozhraní komunikačních míst veřej-
né správy, jehož cílem je doplnění, mo-
dernizace a rozvoj technologické archi-
tektury Centrály informačního systému 
Czech Point. Dojde k implementaci pro-
středí podporujícího autentizaci klien-
tů z řad veřejnosti pomocí prostředků 
pro elektronickou identifikaci ve smyslu 

Státní miliardy  
na informační technologie
Magazín CIO Business World po roce opět mapoval, 
jak jsou na tom státní úřady, veřejnoprávní 
instituce a další důležité organizace ve vztahu 
k investicím do informačních technologií.

TECHNOLOGIE VE STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
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nařízení eIDAS. Předpokládané náklady 
jsou 250 milionů.

Dále pak Národní certifikační autorita 
pro výdej a správu identifikačních certi-
fikátů na elektronické občanské průkazy 
s čipem za cca 50 milionů. 

Projekt elektronické Sbírky zákonů 
a mezinárodních smluv a elektronického 
legislativního procesu e-Sbírka a e-Le-
gislativa s cílem zajistit reálnou dostup-
nost pramenů práva – vytvořit přesný, 
právně závazný, ověřený a bezplatně do-
stupný zdroj informací o minulých a ak-
tuálních zněních právních předpisů. 

„Velký rozvoj v elektronizaci veřejné 
správy očekáváme v souvislosti se zave-
dením elektronické identity občana, kte-
rou bude možné univerzálně využít pro 
služby úplného elektronického podání,“ 
předestírá Klára Pěknicová.

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Úsporně se v oblasti investic chová 
MŽP. V roce 2015 dostalo přiděleno na 
ICT 119 milionů a vyčerpalo sotva čtvr-
tinu. O rok později to bylo už 61 a letos 
zhruba 90 milionů korun.

Za peníze MŽP pořídilo například vý-
početní techniku pro organizace resor-
tu s dodavateli Citynet systems, Com-
puter system cz, Dateco, OCC a Wincor 
Nixdorf.

Dále pak elektronickou spisovou služ-
bu se zajištěním podpory legislativních 
a organizačních změn po dobu pěti let za 
tři miliony korun od PilsCom. Pak také 
pořídilo konsolidovanou IT infrastruk-
turu s pětiletou podporou za 11 milionů 
od Simac Technik, plus licence za 5,5 mi-
lionu od O2 IT Services, 3S.cz, T-Mobile 
Czech Republic a Newps.cz.

Letos plánuje MŽP nové tiskárny za 
20 milionů korun, informační systém 
statistiky a reportingu za 25 milionů. 

MINISTERSTVO DOPRAVY
O padesát milionů nižší výdaje na IT za-
znamenalo v roce 2016 ministerstvo do-
pravy, v porovnání s předchozím rokem 
(186 v 242 milionů). Letošní rozpočet je 
plánován na 206 milionů, což je o malinko 
více než procento z celkového rozpočtu.

Ke klíčovým projektům nedávné doby 
patří rejstřík podnikatelů v silniční do-
pravě. Cena za dodávku, podporu a roz-
voj systému na období čtyř let činí 8,8 
milionu a dodavatelem je Sdružení 
Aspra a Comint pro RPSD. Další výraz-
nou investicí byly infrastruktura pro do-
pravně-správní agendy a systémy ERP 
a HR za 92 milionů od O2 IT Services, 
centrální registr vozidel za 36 milio- 
nů od ICZ, centralizovaný informač-
ní systém Stanic technické kontroly od 
AutoContu CZ za 16 milionů a za 10 mi-
lionů pak propojení dopravně-správ-
ních agend se systémem Eucaris od fir-
my Cendis. 

V nejbližší době plánuje minister-
stvo vyhlásit otevřená výběrová řízení za 
zhruba čtvrt miliardy korun na projek-
ty v ICT.

„Dotace z Evropské unie jsme zatím 
žádné nečerpali, ale do budoucna před-

pokládáme využití těchto prostředků,“ 
plánuje Tomáš Neřold, vedoucí tisko-
vého oddělení a tiskový mluvčí minis-
terstva, a dodává, že významný posun 
v elektronizaci státní správy směrem 
k občanům ministerstvo předpokládá 
po implementaci úplného elektronic-
kého podání v jednotlivých agendových 
systémech. „Ta je však závislá na dořeše-
ní elektronické identity občanů a práv-
ních subjektů.“

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Čtvrt miliardy utratilo za ICT minister-
stvo v uplynulých dvou letech, letos pak 
se předpokládá, že půjde o 160 milionů. 
Jde zhruba o dvě procenta z rozpočtu. 
Vždy bez dotací z EU.

Ke klíčovým projektům MZV patřily 
investice do informačního systému pro 
přenos utajovaných informací do stupně 
tajné ve výši cca 18 milionů, se čtyřletou FO
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podporou od ICZ za 25 milionů. Další-
mi investicemi byly výměna personál-
ního systému dodavatele OKsystems za 
3,4 milionu a nová instalace celosvětové 
sítě pro propojení zastupitelských úřadů 
ČR v zahraničí s MZV (ústředím) v Praze 
s rozpočtem na období 2016–2019 za  
140 milionů korun.

„Plánovaná výběrová řízení na roky 
2017 a 2018 jsou v současné době před-
mětem podrobné analýzy potřeb jed-
notlivých útvarů MZV a další informa-
ce budou zveřejněny v kontextu zákona 
o zadávání veřejných zakázek,“ konsta-
tuje Irena Valentová z tiskového odbo-
ru MZV.

Komentář ministerstva k vývoji ICT 
ve státní správě je následující: Využití 
technologií ve státní správě jednoznač-
ně roste. Napříč celým resortem probíhá 
elektronizace, tzn. přechod z listinné po-
doby dokumentů na elektronickou. Ros-
tou požadavky na vytváření nových IS 
a propojování existujících. Za MZV po-
zitivně vnímáme aktivity ministerstva 
vnitra v oblasti centralizace nákupů vy-
braných ICT komodit, zejména jde o ná-
kupy softwarových licencí a v budoucnu 
i hardwaru.

MINISTERSTVO OBRANY
Na investicích do ICT utratilo minister-
stvo obrany v posledních dvou letech 
850 milionů, na běžných výdajích na ICT 
pak téměř dvě miliardy.

„Na letošní rok je v oblasti ICT pláno-
váno celkem 1,6 miliardy. Z toho 719 mi-
lionů v rámci investic a 957 milionů běž-
ných výdajů k zabezpečení pozáručního 
servisu, oprav a služeb v oblasti ICT,“ 
říká Jiří Caletka z tiskového oddělení 
ministerstva obrany. V procentech půjde 
o tři procenta z celkového rozpočtu.

Ke klíčovým projektům MO patři-
ly investice do informační a komunikač-
ní podpory armády za 157 milionů, kte-
ré uskutečnil Vojenský technický ústav, 
modernizace radiostanic za 250 milionů, 
výstavba datových úložišť za 61 milionů 
společností HP. 

Letos a následující dva roky budou pa-
třit realizaci Globální datové sítě (GDS) 
za 672 milionů korun, výstavby datových 

center resortu společností Altron za  
170 milionů a projektu „Federated  
Mission Networking“ (FMN), jehož cí-
lem je zajištění naplnění konceptu 
NATO propojením národních systémů 
velení a řízení za půl miliardy korun. 

MINISTERSTVO FINANCÍ
Schválený rozpočet ministerstva finan-
cí na ICT technologie byl v roce 2015 ve 
výši 919 milionů a v roce 2016 v obje-
mu 974 milionů. Schválený rozpočet na 
rok 2017 pro ICT je 901 milion. Letos tak 
na ICT půjde 32 % všech výdajů minis-
terstva.

„Za poslední dobu byla uskutečně-
na centrální veřejná zakázka na dodáv-
ku PC sestav, monitorů a příslušenství 
s celkovou cenou 107 milionů, z toho pro 
vlastní úřad ministerstva 400 sestav za 
celkovou cenu 7,6 milionu s vítězným 
dodavatelem Your System,“ říká Michae- 
la Tesařová z oddělení vnějších vztahů 
a komunikace ministerstva financí.

V letošním roce a také v příštím se plá-
nuje několik výběrových řízení v oblas-
ti ICT. Půjde hlavně o projekt bezpečné 
elektronické komunikace s předpo-
kládanými náklady 85,4 milionu. Dále 
pak druhou fázi elektronické faktura-
ce za 195 milionů. Vytvoření aplikač-
ní podpory auditního orgánu (IS APAO) 
s předpokládanou hodnotou 65 milio-
nů v horizontu osmi let. A také dodáv-
ka a implementace informačního systé-

mu pro dohled nad hazardními hrami za 
zhruba 234 milionů.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Na MŠMT v ICT hodně šetří, v porovná-
ní s přiděleným rozpočtem na ICT kaž- 
doročně utratí polovinu. Kupříkladu 
v roce 2015 byl schválen přísun peněz  
39 milionů a utraceno necelých 18. Při-
dělený rozpočet roku 2017 je 23 milionů. 
Což není desetina procenta rozpočtu.

Za investované peníze na MŠMT si 
pořídili:
• Aktivní síťové prvky včetně příslušné-
ho softwaru a pětileté podpory v hodno-
tě 12 milionů korun. Dodavatelem byla 
společnost Comtesys.
• Datová úložiště, zálohovací technolo-
gie včetně páskové knihovny a softwa-
ru za 21 milionů (hrazeno z prostředků 
EU). Dodavatelem byla společnost  
Gapp System.

Letos se chystá investice do oblasti ky-
bernetické bezpečnosti. 

Komentář MŠMT k vývoji ICT ve 
státní správě je následující: Rozvoj jed-
notlivých oblastí ICT ve státní a veřej-
né správě vzrůstá výrazně v posledních 
dvou letech, a to s ohledem na vývoj 
v legislativní oblasti, která je v přede-
šlých letech výrazně měněna. Opro-
ti tomu stále zaostává užití jednotlivých 
technologií na úřadech, a to z důvo-
du složitých implementací a úprava do-
sud zažitých procesů v rámci jednotli-
vých úřadů. 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU 
A OBCHODU
Na letošní rok má MPO připraveno  
66 milionů korun pro investice do ICT. 
V minulých letech vytvořili novou kon-
cepci pro datová úložiště MPO 2015+. 
Hlavními cíli byly analýza, návrh, po-
řízení a implementace HW a SW kom-
ponent, které tvoří novou koncepci da-
tových úložišť MPO. Implementované 
řešení plně nahradilo doposud užíva-
ná datová úložiště MPO, která se díky 
svému technologickému stáří ocitla na 
konci svého životního cyklu. Celková 
hodnota předpokládaných výdajů byla 

TECHNOLOGIE VE STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
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25 milionů korun, tedy o devět méně, 
než se původně počítalo. 

Resort také uzavřel rámcovou smlouvu 
na nákup notebooků na zhruba 30 milio-
nů a na tiskárny za tři miliony. 

Letos je čeká integrace informačních 
systémů EIS, SSL, PIS do prostředí ESB 
včetně analýzy potřeb s předpokládanou 
cenou tři miliony korun. Dále pak rozší-
ření spisové služby GINIS o komplexní 
správu digitálních dokumentů a nástro-
je pro jejich skartační řízení za 4,5 mi-
lionu, obnova serverů páteřní síťové in-
frastruktury MPO za tři miliony a také 
rozšíření a prodloužení technické pod-
pory k centrálnímu zálohovacímu systé-
mu také za tři miliony. 

„Z našeho pohledu řada informačních 
systémů veřejné správy, které byly zpo-
chybňovány, naběhla de facto bez pro-
blémů. Bohužel byly případy, kdy náběh 
systému byl podřízen spíše politickým 
přáním než reálné připravenosti. Přes-
tože tyto systémy již překonaly počá-

teční problémy a nyní fungují víceméně 
bezchybně, staly se synonymem pro to 
problémové IT ve veřejné správě,“ říká 
mluvčí MPO František Kotrba.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Padesát milionů vynaložil na ICT v letech 
2015 a 2016 Karlovarský kraj, pro letošek 
jde o výrazný pokles na 18 milionů. 

V roce 2015 uskutečnil kraj zkušeb-
ní provoz a implementaci nového řešení 
zpracování provozních agend příspěvko-
vých organizací formou „software jako 
služba“. Klienti, kterými jsou pracovní-
ci příspěvkových organizací, přistupu-
jí ke svým aplikacím do datacentra kraje. 
Přínosy jsou zjednodušená správa, zvý-
šení bezpečnosti zpracovávaných dat, 
těsnější spojení s datovým skladem kra-
je a možnost získávání aktuálních infor-
mací o ekonomických aktivitách veřej-
noprávního holdingu. Celkové náklady 
projektu byly přibližně 3,5 milionu ko-
run, přičemž 1,5 milionu byly náklady 

na provozní infrastrukturu. Dodavate-
li řešení byly společnosti Autocont CZ za 
technologickou část a Estredia za ekono-
mickou část. 

Další problematika, kterou kraj v roce 
2015 řešil, se týká především geoportálu 
kraje. Náklady činily milion korun, do-
davatelem byla společnost Vars. V oblas-
ti provozní platformy byly výrazně po-
síleny možnosti zálohování nasazením 
technologie Veeam do prostředí techno-
logického centra kraje. Celkové nákla-
dy na zálohování osmi hypervizorů byly 
dva miliony.

V roce 2016 Karlovarský kraj do ICT 
neinvestoval.

„Letos předpokládáme akvizice v ob-
lasti posílení kybernetické bezpečnosti 
a dalšího posílení manažerského řízení 
podřízených organizací formou roll-ou-
tu již ověřeného řešení z roku 2015. Cel-
kově je v investiční kapitole rozpočtu 
připraveno pět milionů korun,“ konsta-
tuje krajský radní pro oblast regionální-

INZERCE

Pro získání ocenění VB100 musí testovaný produkt zachytit 100 % 
vzorků škodlivého kódu, které se aktuálně šíří a zároveň nesmí 
detekovat žádné  falešné  poplachy.

Jenom jeden antivirus 
získal 100x ocenění VB100 

„Tradičně nízká systémová zátěž a silná detekce.“
 Virus Bulletin
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ho rozvoje, projektové řízení a informa-
tiku Josef Janů. 

PARDUBICKÝ KRAJ
Na korunu stejný rozpočet na ICT jako 
loni má Pardubický kraj (12,15 milionu 
korun). Z uskutečněných projektů kraj 
vyzdvihl vytvoření regionální datové sítě 
firmou O2 za 37 milionů, vytvoření bez-
pečnostní infrastruktury technologic-
kého centra za 7,6 milionu společností 
ICZ a evidenční systém a publikační por-
tál muzejních sbírek Pardubického kraje 
firmou Musoft.cz za 12 milionů.

V následujících letech plánuje kraj in-
vestovat 160 milionů do dalšího rozvo-
je regionální datové sítě a 30 milionů do 
projektů podporujících aplikaci zákona 
kybernetické bezpečnosti.

Na eurodotacích už kraj získal 100 mi-
lionů korun.

ZLÍNSKÝ KRAJ
Ve Zlínském kraji každoročně počíta-
jí zhruba s necelými 40 miliony korun 
pro provoz a investice do ICT. Z klíčo-
vých projektů, které v minulosti usku-
tečnili, vyjmenovává Renata Janečková, 
tisková mluvčí Zlínského kraje, násle-
dující: projekt bezpečnostní infrastruk-
tury technologického centra (rozšíření 
TCK o LoadBalancer a webaplikační fi-
rewall, SIEM a třeba také analýza dato-
vých toků). 

Pro tento a následující dva roky je na-
plánována jen obnova technologického 
centra za 35 milionů korun. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pro letošní rok počítá kraj s výdaji za  
56 milionů korun. V minulých dvou le-
tech to přitom bylo dohromady 180 mi- 
lio nů, za které kraj pořídil v kofinanco-
vání s EU například digitální mapu ve-
řejné správy, digitalizaci a ukládání  
dat, provedení vnitřní integrace úřadu  
a integrace s ISVS s dodavateli Vítkovi-
ce IT Sollutions, Newps.cz, AutoCont 
a ICZ. Loni pak připravil kraj projekt 
rozvoj ICT architektury, v rámci ně-
hož může kraj v letech 2017–2018 poří-
dit nový systém zálohování dat krajské 
korporace. 

Dalším již připraveným projektem je 
realizace bezpečnostních opatření po-

dle zákona o kybernetické bezpečnos-
ti. Kraj se zaměřil i na přípravu projek-
tu vybudování komunikační platformy 
krizového řízení s předpokládanými ná-
klady 128 milionů. Probíhá příprava 
projektu rozvoj ICT a služeb v prostře-
dí IZS. Také připravuje výstavbu vyso-
korychlostní datové sítě Moravskoslez-
ského kraje. Momentálně však ještě 
není určeno, jak bude aktivita financo-
vána. Předpokládané náklady dosahu-
jí 55 milionů. 

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prakticky stejným rozpočtem v oblasti 
ICT vládne kraj Olomoucký poslední tři 
roky, vždy jde o částku kolem 30 milio-
nů korun.

Kraj v posledních letech nevykonal 
žádný zásadní projekt. Veškerou činnost 
soustředil na rozvoj a provoz existujících 
systémů a projektů uskutečněných v le-
tech 2012–2013.

Naopak letos kraj plánuje projekt ky-
bernetické bezpečnosti na zajištění bez-
pečného provozu ICT služeb Olomouc-
kého kraje v hodnotě zhruba 30 milionů 
korun. Chce také vytvořit strategie ICT 
na období 2017–2020 a zpracovat archi-
tekturu ICT Olomouckého kraje.

Kraj vnímá růst elektronické komu-
nikace, využívání certifikátů i využí- 
vání elektronických služeb. Existu-
je prý bohužel malá informovanost 
o službách, které jsou nabízeny elek-
tronickou formou, i když služby jsou 
využívány úřady, mezi občany a další-
mi uživateli. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Konstantně poslední roky se rozpočet 
kraje na ICT pohybuje kolem 33 milio-
nů korun. 

Poslední projekty v ICT se uskutečnily 
jako projekty IROP. První byl e-govern- 
ment v kraji (vybudování technologické-
ho centra, dále el. spisové služby pro PO, 
Krajská digitální spisovna atd…). Za  
129 milionů korun s ročními provozními 
náklady cca sedmi milionů. Za zakázkou 
stál Autocont a jako subdodávka částeč-
ně firma Gordic.

Druhý byl projekt „Krajské služby 
eGovernmentu v Jihomoravském kra-
ji“ (dodávka SIEM, webaplikační filtr, 
systém pro analýzu datových toků, cena 
cca. 4 mil. Kč, provoz 300 tisíc od Auto-
Contu). Loni kraj vybudoval kybernetic-
ké operační centrum za sedm milionů 
korun, dodávku obstarala firma Zyxo se 
subdodavatelem Axenta. 

Aktuálně kraj připravuje projekt „Sdí-
lení zdravotnické dokumentace“, který 
má zajistit bezpečné předávání zdravot-
nické dokumentace mezi zdravotnický-
mi zařízeními a ze zdravotnických za-
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řízení Zdravotnické záchranné službě 
v případě zásahu (12 mil. Kč).

Z poslední doby v oblasti e-govern-
mentu lze podle zástupců kraje pochvá-
lit zavedení základních registrů, ale stále 
se nedaří nabízet centrální služby státu 
formou vzdáleného přístupu pro orgány 
veřejné moci a případně i další subjekty. 
Užití nových technologií na úřadech ros-
te, ale ne vždy to s sebou nese jak úsporu 
lidské práce, tak zrychlení daného pro-
cesu pro občana.

LIBERECKÝ KRAJ
Letos budou v libereckém kraji hospo-
dařit v ICT oddělení s téměř čtyřice-
ti miliony korun. Což je o čtvrtinu více 
než v předchozích letech. Za tyto pení-
ze v kraji vybudovali Technologické cen-
trum Libereckého kraje (Hostovaná 
spisová služba, Digitální mapa veřejné 
správy, Vnitřní integrace úřadu, Digita-
lizace knihovního fondu, Datové sklady, 
Vnitřní integrace úřadu), celkem včet-
ně dotace EU za 115 milionů korun s do-
davatelem Autocont. Poté také „Krajské 
služby eGovernmentu ve zdravotnictví“ 
(celkem včetně dotace EU 23 milionů), 
dodavatel Asseco Central Europe. 

Letos žádné zásadní investice kraj ne-
plánuje.

KRAJ VYSOČINA
Konstantní sumu 40 milionů má na ICT 
připravenou poslední roky kraj Vysoči-
na, což je skoro polovina procenta všech 
výdajů.

V kraji předloni pořídili krajskou op-
tickou sít RowaNet za čtyři miliony, 
technologické (hostingové) centrum 
kraje (5 milionů, Autocont); digitalizaci 
archiválií (1 milion, ICZ, A-Scan), elek- 
tronizaci zdravotnictví (2 miliony, Agen-
tura III, Pragodata), rozšíření diskového 
pole (2 miliony, Unicorn Systems), sys-
tém hromadného svolávání Kraje Vyso-
čina (1,8 milionu, O2 Czech Republic) 
a portál digitálního kulturního dědictví 
(2 miliony, IBA). Nejen na tyto projekty 
získal kraj od Evropské unie dotaci  
80 milionů korun. 

Letošní rok toho má kraj před sebou 
daleko víc. Kupříkladu rámcová smlouva 

na dodávky ICT komponent (66 milio-
nů), služby TCK (63 milionů) nebo ná-
kup notebooků za šest milionů. 

„Obecně využití IT roste, podobně 
jako ve všech dalších oborech. Výraz-
ný růst je v oblasti využití on-line služeb. 
Služby e-governmentu rostou hlavně in-
terně – registry, interní systémy veřejné 
správy, elektronizace oběhu dokumen-
tů. Bohužel stagnuje elektronizace ko-
munikace s klienty,“ říká Petr Pavlinec, 
vedoucí odboru informatiky Krajského 
úřadu Kraje Vysočina.

JIHOČESKÝ KRAJ
Na letošek počítá Jihočeský kraj s výda-
ji 38 milionů korun na ICT, ovšem zatím 
není stanoven žádný plán investic. Kraj 
aktivně spolupracuje na přípravě zámě-
rů v oblasti e-health, v oblasti sociálních 
služeb kraje a v oblasti krizového řízení.

V minulých dvou letech s rozpočtem 
90 milionů korun v kraji vybudovali cen-
trální evidenční systém sbírek muzejní 
povahy Jihočeského kraje a pokryli areá-
ly krajského úřadu signálem Wi-Fi.

OLOMOUC
Konstantních cca 20 milionů. S tolika 
hospodaří ve městě Olomouci v oddělení 
ICT během minulých tří let. 

V poslední době kraj uskutečnil pro-
jekt „Centrální informační systém Ma-
gistrátu města Olomouce“ za 33 milionů 
korun. Projekt v sobě zahrnoval čtyři ak-
tivity: metropolitní síť Olomouc, cen- 
trum ICT služeb, digitalizace a docu-
ment management a integrace CIS (cen-
trální informační systém).

Letos žádnou velkou aktivitu ne-
chystají.

„Žádná významnější výběrová řízení 
nás nečekají, bude se jednat o standard-
ní, spíše provozní nákupy výpočetní tech-
niky, SW a služeb,“ říká vedoucí odboru 
informatiky Magistrátu města Olomou-
ce Jiří Fišer, který vnímá vývoj e-govern-
mentu spíše negativně. Nedaří se kvalitně 
dokončovat a následně provozovat pro-
jekty na centrální úrovni, např. IS základ-
ních registrů, říká Fišer.

„Chybí kvalitní legislativní podpo-
ra, třeba zákon o elektronickém podpi-
su, a není jednoznačně zajištěna iden-
tifikace osob, na základě které by mohli 
občané komunikovat s úřady elektronic-
ky. Proti tomu jde nejasná interpretace 
toho, co je a co není osobní údaj. Podtr-
ženo, sečteno, dokud se nezlepší legis-
lativní podpora těchto procesů, ICT 
technologie, ať chtějí sebevíce, s tím ne-
mohou nic udělat,“ shrnuje Jiří Fišer.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Příjmová složka rozpočtu ICT činila v le-
tech 2015 i 2016 zhruba 200 tisíc korun. 
Naopak výdaje byly v roce 2015 zhru-
ba 56 milionů korun a loni pak 33 milio-
nů korun. V obou případech to jsou ne-
celá dvě procenta (1,8, resp. 1,7 procenta) 
z celkových výdajů městského úřadu.

Pro letošní rok plánuje město České 
Budějovice rozpočet na ICT necelých  
40 milionů.

Ke klíčovým projektům v oblasti IT 
a komunikačních technologií, které úřad 
Českých Budějovic uskutečnil v posled-
ní době, patří zejména generační obnova 
IT infrastruktury. 

„Tam patřila obnova serverů, storage, 
core aktivních prvků i prvky bezpečnosti 
sítě. Vytvořili jsme elektronickou úřední 
desku, změnili jsme technologické jádro 
webu a stvořili centrální správu pohle-
dávek,“ vyjmenovává vedoucí odboru in-
formačních a komunikačních technolo-
gií Českých Budějovic David Kříž.

V následujících dvou letech připravuje 
David Kříž systém pro úplné elektronic-
ké podání v hodnotě cca 3,5 milionu ko-
run, vybudování intranetového portálu 
a DMS za tři miliony.

„Čeká nás také posílení interní IT bez-
pečnosti v souvislosti s evropským naří-
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zením GDPR v ceně kolem sedmi milio-
nů korun a pořízení záložního zdroje, 
motorgenerátoru pro budovu radnice za 
tři miliony korun,“ plánuje Kříž. Všech-
ny výdaje radnice hradila bez dotací, 
současně se však uchází o finanční pro-
středky z aktuálních výzev 4, 28 a 26.

Nejvíce radnici Českých Budějovic vadí 
skutečnost, že řada zejména centrálních 
agend není technologicky jednotná a vý-
voj nebyl v posledních letech na úrov-
ni státu dostatečně koordinovaný. „Zása-
hy do legislativy vynucují často podstatné 
technické změny v používaných agendo-
vých systémech, a to nezřídka na posled-
ní chvíli. Ani základní registry nepřinesly 
v plném rozsahu očekávaný efekt, zejmé-
na vinou omezeného datového rozsahu. 
Změnou k lepšímu snad budou nedáv-
no spuštěné kompozitní služby základ-
ních registrů,“ doufá vedoucí odboru in-
formačních a komunikačních technologií 
Českých Budějovic David Kříž.

HRADEC KRÁLOVÉ
Letos čekají Hradec Králové velká výbě-
rová řízení, na které chce kraj získat do-
taci od EU. Loni a předloni hospodaři-
li v ICT oblasti dohromady se 67 miliony, 
letos by to díky dotaci mělo být 77 milio-
nů. Co za ně chce kraj pořídit?

„Čekají nás dvě velká výběrová říze-
ní, na dotační projekty. A to vybudování 
portálu občana a pořízení dlouhodobé-
ho důvěryhodného úložiště, potom ještě 
pořízení systému pro evidenci dotací po-
skytovaných městem, systému pro evi-
denci nemovitého i movitého majetku, 
vybudování zabezpečené Wi-Fi sítě a po-
řízení nového vyvolávacího systému,“ 
vyjmenovává Magdaléna Vlčková, mluv-
čí Hradce Králové. Loni vylepšili síťovou 
infrastrukturu a virtualizovali desktopy.

Město Hradec Králové si všímá stále 
vyššího využití prvků e-governmentu. 

„Ovšem v případě krajů a municipalit 
tento trend vidíme jako pomaleji rostou-
cí, což by se mohlo změnit větším využi-
tím evropských dotací,“ dodává Vlčková.

PARDUBICE
Roční rozpočet města Pardubice se pohy-
buje dlouhodobě mezi 20 až 30 mi liony.

Za to v minulosti pořídili skenova-
cí linku pro živnostenský úřad a systém 
pro komunikaci s občany, který zahrno-
val formulářový systém, CityHelpdesk 
a aplikaci na podporu jednání rady a za-
stupitelstva.

V souladu s trendy kybernetické bez-
pečnosti mají pro tento rok v plánu z vět-
ších akcí nákup aktivních prvků, dále 
pořízení mobile managementu pro pře-
nosná zařízení. Interně budou vymě-
ňovat osobní počítače a notebooky, up-
gradovat některé existující informační 
systémy.

JABLONEC NAD NISOU
Za uplynulé dva roky hospodařilo měs-
to Jablonec nad Nisou se 17 miliony ko-
run v oblasti ICT. Pro letošek se počítá 
s osmi miliony korun. Na ICT technolo-
gie tedy vydá necelé procento městské-
ho rozpočtu.

V uplynulém období pořídili v Jab-
lonci pro zastupitelstvo města za 368 ti-
síc instalaci nového docházkového systé-
mu s napojením na existující personální 
software a vylepšili tiskové služby za 
zhruba milion korun ročně.

Pro letošní rok zvažují nákup elek-
tronických úředních desek (venkovní 
dotykové panely) za přibližně 800 ti-
síc.

Město Jablonec pozitivně vnímá sna-
hu státu o rozvoj e-governmentu, asi nej-
více využívanými systémy jsou datové 
schránky a základní registry. Na druhou 
stranu prý ne každá elektronizace je pří-
nosem a téměř pokaždé je nutné udělat 
úpravu existujícího informačního systé-
mu, což vyžaduje mnohdy nemalou in-
vestici.

BRNO
V posledních dvou letech utratilo město 
Brno za ICT zhruba 550 milionů korun, 
pro letošní rok se počítá s výdaji 282 mi-
lionů. Pokud porovnáme výdaje na ICT 
se zbytkem rozpočtu, jde na informač-
ní technologie kolem 2,5 procenta roz-
počtu.

„Ke klíčovým projektům v oblasti IT 
a komunikačních technologií, které Brno 
podniklo, patří řízení uživatelských pří-
stupů ke službám TC města ve výši in-
vestice šesti milionů a roční podporou za 
185 tisíc od dodavatele AutoCont. Také 
jsme implementovali a rozvíjeli systém 
Ginis, který byl postupně implemento-
ván na 29 úřadů městských částí a Ma-
gistrát města Brna za sedm milionů ko-
run od dodavatele Gordic,“ říká tiskový 
mluvčí města Brna Filip Poňuchálek.

V tomto a příštím roce plánuje Brno 
výdaje na IT ve výši zhruba 24 milionů 
korun. Půjde zejména o obnovu serverů 
datového centra, elektronickou spisov-
nu, úložiště nestrukturalizovaných dat 
a implementaci kybernetického zákona. 
Z dotací dokázalo Brno pokrýt zatím de-
set milionů investic v IT.

Komentář města Brna k vývoji ICT ve 
státní správě je následující: Postup nasa-
zování ICT ve veřejné správě je úměrný 
vloženým prostředkům. Samozřejmos-
tí se stalo využívání informací za základ-
ních registrů, úřady jsou napojeny i na 
ostatní registry. Chybí ale rychlejší nasa-
zování nových služeb (např. kompozitní 
služby ISZR) ze strany centrálních pro-
vozovatelů. 

Rovněž chybí jasný výklad problema-
tiky elektronické identity občanů, což 
brzdí rychlejší nasazování produktů, 
které s identitou musejí pracovat (portál 
občana, elektronizace poplatků).
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LIBEREC
Kolem 40 milionů korun ročně mají pod 
palcem v Liberci, a to výhradně na ICT 
projekty. 

Za poslední dva roky tak ve městě na 
polsko-česko-německém pomezí opti-
malizovali vnitřní procesy úřadu včetně 
ICT infrastruktury, pořídili elektronic-
kou řídicí kontrolu úřadu, elektronic-
kou řídicí kontrolu vybraných organizací 
města a také třeba nový web města. 

Letos chtějí budovat registr smluv za 
milion, DMS za tři miliony a připojit zá-
kladní školy k metropolitní síti za 20 mi-
lionů korun. 

Komentář města pod Ještědem k vý-
voji ICT ve státní správě je následují-
cí: Rozvoj ICT v rámci státní správy je 
chaotický, bez vzájemné koordinace 
(spolupráce) mezi jednotlivými resor-
ty (ministerstva). Jako zásadní považu-
ji neznalost ministerstev reálného živo-
ta (procesů) na úřadech. Při nasazování 
ICT technologií jsou primárně řeše-
ny ICT technologie – procesy jsou až na 
druhém místě. 

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ  
DOPRAVNÍ CESTY 
Plán provozních nákladů SŽDC na ICT 
technologie na rok 2015 byl 255 milionů 
a pro rok 2016 342 milionů. V roce 2015 
se tolik nevyčerpalo a pro loňský rok se 
vše teprve vypočítává. Za to SŽDC poří-
dila SW za 164 milionů a HW za 10 milio-
nů korun. Projektů byly řada, za všechny 
lze jmenovat například centrální říze-
ní tiskových služeb, kdy počet zaříze-
ní klesl z původních 3 109 na 1 736 a cel-
kové měsíční náklady při realizovaných 
zhruba dvou milionech výstupů A4 kles-
ly o pětinu.

Dále pak i dodávka koncových zařízení 
(PC, notebooky atd.), která probíhá ješ-
tě letos.

Letos se počítá s výdaji kolem 348 mi-
liony. V plánu je rozvoj a modernizace 
komunikačních a informačních systémů 
a infrastruktury. 

„Detailnější informaci nyní nemů-
žeme poskytnout s ohledem na přípra-
vu zadávací dokumentace,“ říká mluvčí 
SŽDC Pavel Tesař.

NÁRODNÍ KNIHOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY
Schválený rozpočet NK ještě nemá, ale 
loni a předloni hospodařila v ICT vždy 
s 35 miliony korun. 

K největším ICT projektům uplynu-
lých let patřilo vytvoření komplexní-
ho systému pro digitalizaci, dlouhodobé 
uložení a zpřístupňování knihovnických 
sbírkových předmětů elektronickými 
prostředky včetně dálkového přístupu. 
Projekt byl uskutečněn z velké části díky 
dotacím z EU. Nejen dotační podmín-
ky, ale i strategický zájem velí Národní 
knihovně zajistit dlouhodobou udržitel-
nost digitalizační linky i systému dlou-
hodobého ukládání a zpřístupňování. 

„Národní knihovna proto v loňském 
roce připravila veřejnou zakázku na za-
jištění udržitelnosti Národní digitální 
knihovny, jak se systém nazývá. Soutěž 
stále probíhá, bylo podáno celkem sedm 
nabídek, které jsou v současnosti posu-
zovány a vyhodnocovány,“ říká mluvčí 
NK Irena Maňáková.

Přitom však prý vlivem nedostatečné-
ho profinancování docházelo v minulých 
letech k nedostatečné obnově a rozvo-
ji ICT Národní knihovny, které je nut-
né urychleně řešit. Jde o obnovu základ-
ní síťové infrastruktury, související také 
s probíhající revitalizací historické bu-
dovy pražského Klementina. 

„Kromě toho je nutné připravit ICT 
prostředí NK na plnění nových úkolů vy-
plývajících z dlouhodobých strategických 
záměrů resortu ministerstva kultury, ve 
kterých by Národní knihovna měla pře-
vzít roli oborového agregátora pro kni-
hovnictví,“ dodává Petr Knížek, náměstek 
sekce Digitalizace a technologie NK.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Letos utratí za ICT v České národ-
ní bance 173 milionů korun, v předcho-
zích letech to bylo 108, resp. 96 milio-
nů. V procentuálním vyjádření jde letos 
o nebývalý růst z devíti na 22 procent 
celkového rozpočtu ČNB.

Pro letošek jsou v plánu nasaze-
ní centralizovaného řešení pro provoz 

Oracle databází informačních systémů 
ČNB za 47 milionů, obnova přístupo-
vé vrstvy serverů za 15 milionů, zvýšení 
kapacity prostoru pro uložení záložních 
kopií dat za pět milionů, rozšíření dis-
kové kapacity za 9,5 milionu a projekt 
„ABO-K – Fraud Detection Systém“ za 
více než čtyři miliony.

K minulým uskutečněným projektům 
se počítají ochrana proti Zero Day úto-
kům od společnosti Corpus Solutions 
za tři miliony, za dvojnásobek pak elek-
tronický systém spisové služby s doda-
vatelem ICZ a projekt risk management 
systém za devět milionů, který dodala 
společnost Cops Financial Systems.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Letos budou hasiči hospodařit v oblasti 
ICT se 130 miliony korun, což je zhruba 
stejné jako v předchozích dvou letech. 

Klíčové projekty, které uskutečnilo ge-
nerální ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru za poslední léta, jsou jednotná 
úroveň informačních systémů operační-
ho řízení a modernizace technologií pro 
příjem tísňového volání základních slo-
žek integrovaného záchranného systému, 
kde bylo celkové čerpání ve výši 338 mi-
lionů, dále pak projekt centrálního stan-
dardizovaného projektu generálního ře-
ditelství HSZ a projekt zajištění efektivní 

TECHNOLOGIE VE STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
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hlasové a datové komunikace HSZ ve výši 
147 milionů. Projekty byly zaměřeny na 
pořízení nového HW, SW. 

Letos chce HSZ pokračovat v trendu 
přípravy projektů spolufinancovaných 
z prostředků Evropské unie, a to v oblas-
tech obměny HW, SW, tak i komunikač-
ní infrastruktury či jiných specializova-
ných oblastí, jako je například segment 
geografických informačních systémů 
nebo radiokomunikačních systémů či in-
formačních systémů obecně. 

Podle názoru HSZ má státní ICT stále 
problém s uskutečněním projektů, obec-
ně dochází k problémům s jejich harmo-
nogramem, který se pak odráží na kvali-
tě realizovaných projektů. Neubylo ani 
administrativních překážek, které snižu-
jí akceschopnost při přípravě a realizaci 
těchto projektů. 

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
Lehce přes sto milionů utratil za ICT 
v uplynulých dvou letech Nejvyšší kon- 
trolní úřad. Pro letošek se počítá se  
47 miliony, tedy se zhruba desetinou 
veškerého rozpočtu.

Nedávné ICT projekty v NKÚ byly:
• Migrace prostředí MS SharePoint 
Server 2010 do prostředí MS SharePoint 

Server 2013 za 2,6 milionu s podporou 
na čtyři roky. Dodavatel Trask Solutions.
• Náhrada tiskového systému s HW, 
servis a podpora po dobu šesti let. Celko-
vá cena sedm milionů, dodavatel Alwil 
Trade.
• Náhrada virtuální serverové infra-
struktury, implementace celého řeše-
ní, záruka a podpora na pět let. Celková 
cena 4,5 milionu. Dodavatel Alwil Trade.

Letos se chystá náhrada mobilní pra-
covní stanice a příslušenství (520 ks) se 
zárukou a podporou na čtyři roky. Před-
pokládané náklady 12,5 milionu.

Komentář NKÚ k vývoji ICT ve stát-
ní správě je následující: V posledních 
letech došlo k rozvoji ICT ve veřejné 
správě, zejména v oblasti bezpečnos-
ti. Mnohdy však chybějí v dostatečném 
předstihu odpovídající standardy, na-
příklad v oblasti elektronické fakturace. 
Dalším problémem jsou chybějící akre-
ditace (například nástroje NEN) či akre-
ditace certifikačních autorit vzhledem 
k eIDAS.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
ČSÚ nerozpočtoval, ani netvořil příjmy 
týkající se ICT. Pokud jde o výdaje (pro-
gramové vybavení, výpočetní techni-

ka a zpracování dat a služby související 
s informačními a komunikačními tech-
nologiemi), v roce 2015 činil rozpočet 
75 a o rok později 73 milionů korun. Le-
tos by to mělo být 63 milionů.

V uplynulém období úřad uskuteč-
nil především veřejné zakázky na zajiš-
tění podpory a rozvoje již používaných 
technologií a aplikací. Šlo například o ve-
řejnou zakázku na programové vybavení 
pro zpracování a prezentaci výsledků vo-
leb a referend, kterou vyhrála společnost 
Bios – Služby výpočetní techniky, s nabíd-
kovou cenou 22,3 milionu na čtyři roky.

Dále šlo o poskytování podpory pro 
programové vybavení GWAVA (Továrna 
na dokonalé programy, 5,5 milionu), za-
jištění datových služeb pro ČSÚ (T-Mo-
bile, 6,5 milionu) a poskytování podpory 
k duševnímu vlastnictví Novell (Newps.
cz, 8,9 milionu).

V roce 2017 se počítá s obnovou infra-
strukturních serverů v ústředí a na kra-
jích ve finančním rozsahu 26 milionů ko-
run na čtyři roky. Na rok 2018 předběžně 
plánuje obnovu síťových prvků na kraj-
ských správách. 

RADAN DOLEJŠ
Autor je šéfredaktorem CIO Business World
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HŘÍŠNÍCI
V článku jsme zveřejnili odpovědi 
všech organizací, které nám dorazily. 
A zde je výčet těch, jež vůbec 
nezareagovaly, nebo odpovědět 
odmítly:

Ministerstvo pro místní rozvoj, 
ministerstvo zemědělství, ministerstvo 
kultury, ministerstvo spravedlnosti, 
ministerstvo práce a sociálních 
věcí, ministerstvo zdravotnictví, 
Úřad vlády, Kancelář prezidenta 
republiky, Poslanecká sněmovna 
i Senát Parlamentu ČR, Policie ČR, 
Český hydrometeorologický ústav, 
České dráhy, Ředitelství silnic a dálnic, 
Středočeský kraj, Ústecký kraj, 
Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, 
Praha, Plzeň, Ostrava, Ústí nad Labem. 
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Oblast podnikového tisku  se již na-
chází ve vyspělé produktivní fázi, kdy 
mnoho převratných novinek neočeká-
váme a předpokládáme spíše evoluč-
ní vývoj. To však neznamená, že by ten-
to segment nebyl důležitý, spíše naopak. 
Sen o bezpapírové kanceláři se zatím 
nenaplnil a připomíná hledání svatého 
grálu. Podobně jsou, možná překvapivě, 
v propadu i technologie, které už byly 
považovány za perspektivní, jako clou-
dové tiskové služby, mobilní a NFC tisk. 

To, že v oblasti technologií se zásad-
ní obraty nejspíš neodehrají, potvrzuje 

i Lukáš Erben ze společnosti KPC  
Group. „Pokud ano, budou se týkat spíše 
oblasti 3D tisku než tisku klasického,“ 
upřesňuje Erben a dodává: „Co se nic-
méně mění, je chování a přístup firem-
ních i koncových zákazníků, tedy uživa-
telů. Podle analytiků Gartneru dokončí 
do roku 2020 60 % středních a velkých 
firem konsolidaci své tiskové infra-
struktury.“ Podle těchto analýz se prů-
měrná délka životnosti firemních tiská-
ren a multifunkcí zvýší na pět let a tato 
hranice se v Česku už dost pravděpo-
dobně překonala. Navíc plných 15 %  

tiskových zařízení nebude po ukonče-
ní svého životního cyklu (end-of-life, 
EOL) nahrazováno. „Na trh bude mít 
významný dopad také pokles domácí-
ho tisku o 30 %, ke kterému dojde mezi 
roky 2016 a 2020,“ dodává Erben a vy-
světluje, že v rámci boje o trh spotřeb-
ního materiálu se výrobci tiskáren snaží 
ve stále větší míře obsluhovat zákazní-
ky přímo, a to i ve spotřebním segmen-
tu. Důsledkem toho bude, že do roku 
2019 půjde celosvětově plná třetina vý-
dajů na podnikový tisk přímo k výrob-
cům tiskáren. 

Tisk a dokumenty
Ve stojatých vodách podnikového tisku dojde patrně 
jen k mírnému nárůstu zájmu o tiskové služby. Už 
v blízké budoucnosti bude podstatná část firemních 
dokumentů vytvářena a publikována za pomoci strojů.

LUKÁŠ ERBEN
vendor executive manager,  
KPC Group (zastoupení Gartner)

ANALYTICI

ODBORNÍCI Z FIREMNÍ PRAXE

ZUZANA BABICKÁ
senior research analyst, 
imaging, printing and document 
solutions, IDC CEMA

STANISLAV NOVÁK
business development director, 
CIO Advisory, IDC CEMA

ROBERT BLAHA
senior konzultant,  
Karat Software

LUKÁŠ DZIADEK
portfolio manažer IT services 
cluster east, Konica Minolta  
Business Solutions Czech

VASILIJ VOSÁHLO
target sales manager,  
Janus

ALEŠ HOJKA
generální ředitel, IBA CZ

MARTIN ŠOLC
produktový manažer DMS,  
Janus

JIŘÍ JAKEŠ
senior account manager,  
Ixtent

PAVEL KELČA
vedoucí produktového  
managementu, Konica Minolta 
Business Solutions Czech

ROBERT KUZMA
marketingový manažer,  
Sefira

PAVEL NYKL
obchodní ředitel,  
Onlio

ALEXANDR STOCES
produktový manažer,  
Sharp Electronics CEE
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Zajímavá je i situace v oblasti střed-
ních a malých firem (SMB) v České re-
publice. Podle průzkumu, který usku-
tečnila loni agentura IDC, jsou veškeré 
nákupní a investiční aktivity společnos-
tí v oblasti tiskové a dokumentové in-
frastruktury podmíněny snahou ušet-
řit. „Tato skutečnost vede ke zvýšenému 
zájmu o zařízení s nízkými náklady na 
tisk, o tiskové služby a také o alternativní 
spotřební materiál. Snaha snižovat ná-
klady na tisk ústí též v klesající objemy 
tisku v důsledku restrikcí a elektroniza-
ce,“ komentuje výsledky průzkumu ana-
lytička Zuzana Babická. 

Spíše jednotlivá dílčí technologická vy-
lepšení, která firmy uskutečňují v rám-
ci vývoje nových modelů, ilustruje i Vasilij 
Vosáhlo ze společnosti Janus: „U Kyocery 
je to například nová technologie toneru, 
která rozšiřuje jeho barevný gamut. Vý-
sledkem jsou obrázky s jasnými a živými 
barvami, které dosahují ještě lepší barev-
né věrnosti.“ Dalším směrem je zajištění 
vyššího uživatelského komfortu při pou-
žití tiskových zařízení. „Kromě otevře-
ných platforem pro aplikace třetích stran, 
jako je např. MyQ, sledujeme stále silněj-
ší podporu mobilního tisku – standar-
dem se stávají zařízení s rozhraním Wi-Fi 
nebo NFC,“ dodává Vosáhlo.

Pavel Kelča (Konica Minolta Business 
Solutions Czech) upozorňuje na to, že 
i v letošním roce bude pokračovat trend 
stále větší provázanosti systémů: „Tisko-
vá zařízení mohou mít například přímý 
přístup na týmová úložiště, ať již pro tisk 
nebo pro skenování.“ Asi nejznámějším 
řešením z oblasti, která se tím zmiňuje, 
je Google Cloud Print. „Přichází post PC 
éra, ale tisk zůstává,“ říká Kelča.

Další zástupce z řad výrobců, Alexandr 
Stoces (Sharp Electronics CEE), připo-
míná, že sice každý rok představí výrob-
ci nové technologie nebo funkce, avšak 
často nejde pouze o zajímavé doplňky, 
ale o funkce, které skutečně mohou změ-
nit pracovní procesy. „Společnostem 
tak umožňují pracovat efektivněji a šet-
řit peníze,“ uvádí Stoces a současně při-
pouští, že vždy nějakou dobu trvá, než 
je nová technologie akceptována. „Věří-
me, že technologie je pouze nástrojem, 

který je třeba k efektivní podpoře tisko-
vých procesů přizpůsobit potřebám kaž-
dé společnosti,“ rozvádí vize své společ-
nosti Stoces.

OUTSOURCING NA POSTUPU
Řízené tiskové služby (MPS, managed 
print services) – jako alternativa ke kla-
sickému provozování tiskáren ve vlastní 
režii – jsou atraktivní zejména pro vel-
ké podniky. „Do roku 2020 je celosvěto-
vě v nějaké formě nasadí 80 % velkých 
organizací a 40 % středně velkých pod-
niků,“ cituje výsledky analýz Lukáš Er-
ben. Poměrně velký díl tohoto byznysu 
si ponechají výrobci a na partnery a ne-
závislé poskytovatele připadne asi 30 % 
obratu MPS. Více než třetina kontrak-
tů MPS bude navíc zahrnovat i význam-
ný prvek řízených služeb obsahu (MCS, 
managed content services). „Nějakou 
formu nástroje pro správu tisku nasadí 
globálně do roku 2020 tři čtvrtiny všech 
organizací bez ohledu na velikost. Může 
jít třeba o pull tisk, zajišťující lepší bez-

pečnost a ochranu dokumentů nebo sle-
dování tiskových úloh a rozúčtování ná-
kladů,“ pokračuje Erben a dodává, že 
trh MPS naroste ve střední a východ-
ní Evropě (bez Ruska) mezi roky 2016 
až 2020 na více než dvojnásobek, a to ze 
112 milionů na 242 milionů dolarů. Ob-
last DMS čeká v regionu jen mírný růst 
ze 76 na 84 milionů dolarů.

Aktuální lokální údaje o růstu tisko-
vých služeb má Zuzana Babická. Po-
dle předběžných výsledků rostl náš trh 
v roce 2016 asi 7% tempem a obdob-
ný vývoj IDC očekává i v letošním roce. 
„Rostoucí zájem o tiskové služby se pře-
devším odvíjí od klesající průměrné ceny 
za vytištěnou stránku,“ vrací se ke dří-
ve zmiňovanému momentu ceny Ba-
bická a upřesňuje, že růst poptávky po 
tiskových službách v ČR se týká jak ser-
visních a materiálových smluv na jed-
notlivá zařízení, tak komplexních pro-
jektů optimalizace tiskového prostředí 
a řízení oběhu dokumentů. „Podle na-
šeho výzkumu využívají servisní a ma-FO
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teriálové smlouvy nejvíce společnosti 
poskytující veřejné infrastrukturní služ-
by, jako např. dodávky vody a elektřiny 
nebo dopravy, a dále veřejné organizace, 
mezi které patří např. místní samosprá-
vy, média, školy a zdravotnická zařízení. 
Tiskové služby jsou převážně využívány 
v podnicích se stem a více zaměstnanci,“ 
precizuje Babická.

Stoupající popularitu tiskového out-
sourcingu potvrzují i dodavatelé. „Out-
sourcing tiskových řešení a systémů je 
standardem již několik let,“ říká Vasilij 

Vosáhlo a dodává: „Dříve se outsourcing 
týkal jen velkých firem, dnes není výjim-
kou, že tuto službu poptává střední pod-
nik nebo organizace.“ Díky outsourcingu 
se totiž firmy mohou dostat k nejnověj-
ším tiskovým technologiím bez nutnosti 
vysoké vstupní investice a za  výhodných 
provozních podmínek. Podle Vosáhla 
není outsourcing v dnešní podobě domé-
nou jednoho určitého segmentu, ale je 
zajímavý pro firmy napříč segmenty ce-
lého trhu. 

Zájem zákazníků jakékoli velikos-
ti i oboru potvrzuje i Pavel Kelča. „Je zde 
vidět posun oproti minulosti, kdy out-
sourcing požadovali spíše velcí zákazníci. 
Nyní si již i ti menší uvědomili, že pro ně 
jsou výhody často ještě významnější než 
pro ty velké, protože potom opravdu ne-
potřebují žádného zaměstnance, který by 
se touto problematikou zabýval – vše je 
na dodavateli,“ vysvětluje výhody Kelča.

Že mezi největší výhody outsourcin-
gu nepatří jen samotná úspora peněz, 
ale také zlepšení důležitých obchodních 

procesů, což může přinést ještě větší 
úspory, připomíná Alexandr Stoces. „Au-
tomatizace má jasné výhody a může sou-
viset s každým procesem, který zahrnuje 
manipulaci s tištěnými nebo digitálními 
dokumenty. Tato činnost je časově ná-
ročná, jednotvárná a náchylná k lidským 
chybám. Proto je ve zjednodušení těch-
to procesů velký potenciál,“ říká Stoces. 
Podle něj by se téměř každá společnost 
měla více zajímat o outsourcingové služ-
by. Sharp se orientuje na středně velké 

společnosti a mezi nimi nachází v České 
republice 80 % svých zákazníků.

SEN O BEZPAPÍROVÉ KANCELÁŘI
Lukáš Erben připomíná, že jen málokdo 
si dnes vzpomene, že fenomén „kancelá-
ře bez papíru“ představil Vincent Giulia-
no, tehdy působící ve společnosti Arthur 
D. Little, a to již v roce 1975. Tehdy před-
vídal nástup bezpapírové kanceláře již 
v roce 1980 a praktickou eliminaci kan-
celářského tisku do roku 1990. Jaká 
však byla realita? „V roce 1975 spotře-
boval průměrný kancelářský zaměstna-
nec v USA 30 kg papíru, v roce 1999 byla 
spotřeba dvojnásobná – přes 60 kg,“ říká 
Erben a vrací mýtus o bezpapírové kan-
celáři zpět na zem. Navíc se situace do-
posud příliš nezměnila. „Jen v roce 2013 
bylo vytvořeno přes půl bilionu doku-
mentů MS Office a vloni bylo celosvěto-
vě vytištěno na čtyři biliony stran, z toho 
asi 116 miliard stran v regionu střední 
a východní Evropy,“ uvádí novější sta-
tistiky Erben a dodává, že v letech 2014–
2016 sice objem tištěných stran v našem 
regionu mírně klesal, a to ze 120 na 116 
miliard stran, a tento trend by měl po-
kračovat i v letošním roce na 112,5 mi-
liardy, nicméně v roce 2018 očekávají 
analytici Gartneru opět mírný růst o ne-
celé procento. „Se 113,5 miliardy vytiš-
těných stran tak kancelář bez papírů zů-
stane i v příštím roce pouhou utopií,“ 

DODAVATELÉ TISKOVÝCH ŘEŠENÍ
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Doplňkové služby

Referenční projekt

Jméno   
společnosti

Rok  
implementace Stručný popis řešení

AutoCont CZ www.autocont.cz Dodavatel informačních  
a komunikačních technologií

● ● ● ● ● ● × ● ● ● – Hewlett-Packard 2015 Konsolidace tiskového prostředí, nalezení nejvýhodnější formy 
vlastnictví a provozu  

elites MDS www.elitesmds.cz Optimalizace, outsourcing, prodej, 
pronájem a služby tiskových řešení

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Distribuce, prodej tiskových  
řešení Toshiba

– – –

Janus www.kyocera.cz Tisková zařízení KYOCERA, řešení 
MyQ a DMS systém M-Files 

● ● × × ● ● ● ● ● ● MyQ pro správu tiskového parku,  
elektronický oběh dokumentů M-Files

Česká správa sociálního  
zabezpečení

2012 Dodávka a zprovoznění většího počtu tiskových  
zařízení Kyocera

Konica Minolta  
Business  
Solutions  
Czech

www.konicaminolta.cz Tisková a dokumentová zařízení  
a řešení, outsourcing služeb tisku

● ● × × ● ● ● ● ● ● Sledování a řízení tiskových zařízení  
a provozu, mobilní tisk

Česká spořitelna 2012 Kompletní outsourcing tiskových služeb ve všech pobočkách 
celé ČR, včetně zapůjčení zařízení, systému pro řízení práv 
a sledování provozu, dodávky spotřebního materiálu, řešení 
zpracování dokumentů

S&T CZ www.sntcz.cz – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –
TD-IS www.td-is.cz Správa tisku pro výrobu,  

konstrukci, projekci, utility-ERP, 
DMS, PLM, CAx

– – – – – – – – – – Správa a řízení tisku, propojení s CAD  
aplikacemi, správou dokumentů, ERP,  
DMS, PLM, PDM a PPS systémy

Howden ČKD Compressors 2016 Řízení a parametrizace/plotrování/tisků a konverzí  
v informační infrastruktuře organizace, propojení s CAD,  
Agile PLM, Easy PLM a Autodesk Vault

Čeští šetřílkové: veškeré nákupní 
a investiční aktivity SMB firem v oblasti 
tisku a dokumentů jsou podmíněny 
snahou ušetřit.
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konstatuje závěrem historického exkur-
zu Erben.

Víceméně setrvalý stav nebo mír-
ný pokles do 10 % ukazuje jako typic-
ký i průzkum, který uskutečnila agen-
tura IDC v Česku v loňském roce. Do 
tohoto ranku se z hlediska počtu vytiš-
těných stran vejde přibližně 80 % ma-
lých a středních podniků (SMB). „Ob-
dobné výsledky přináší i naše analýza 
vývoje instalované báze tiskových zaří-
zení a prodaného spotřebního materiá-
lu,“ doplňuje Babická a konstatuje, že 
objem vytištěných stránek klesl mezi-
ročně v jednotkách procent. „Za pokle-
sem stojí především ekonomické mo-
tivy a s tím související elektronizace 
firemních procesů a komunikace. Zají-
mavým momentem, který též přispívá 
ke snížení tisku, je optimalizace činnos-
tí a z toho vyplývající pokles pracovní-
ků,“ říká Babická. Na vývoj objemu tis-
ku tak má vliv několik protichůdných 
faktorů. Razantnějšímu poklesu tisku 
zase třeba brání zákonné požadavky na 
uchovávání některých dokumentů ve 
fyzické podobě nebo pracovní návyky 
uživatelů. „Podstatná část pracovníků 
považuje práci s vytištěným dokumen-
tem za efektivnější a nezanedbatelný 
pozitivní vliv na objemy tisku má také 
nárůst obchodních aktivit firem v dů-
sledku ekonomického růstu,“ komentu-
je příčiny Babická.

Neustálý růst objemu vytvářených do-
kumentů z praxe potvrzuje Vasilij Vosáh-
lo. Je to tím, že množství zpracovávaných 
firemních informací stále roste. „I přesto-
že čím dál tím více informací zpracovávají 
firmy elektronicky, objemy tisku sice pří-
liš nerostou, ale ani nijak znatelně nekle-
sají,“ uvádí své zkušenosti Vosáhlo. Mírný 
nárůst tisku potvrzuje zase Pavel Kelča, 
má však za to, že roste pomaleji, než by 
odpovídalo růstu a rozvoji organizací.

Alexandr Stoces připomíná, že existu-
je tlak na organizace všech velikostí, aby 
snížily svou ekologickou stopu. „Rozvoj 
prostředí bez nutnosti tisku je význam-
ným způsobem, jak toho dosáhnout. 
Před dvaceti lety bychom mohli očeká-
vat, že v roce 2017 se papír nebude po-
užívat. Očividně tomu tak není, ale stá-
le tu existuje prostor pro zlepšení,“ říká 
Stoces a dodává, že nejjednodušším způ-
sobem, jak šetřit papírem, je tisknout 
pouze to, co společnost skutečně potře-
buje mít v papírové podobě. K úsporám 
mohou přispět třeba funkce tisku až na 
vyžádání nebo rozšíření možností digi-
tální spolupráce s využitím cloudového 
úložiště. Zde lze snadno sdílet dokumen-
ty napříč řadou projektových skupin 
a oddělení. „Kanceláře, školy a společ-
nosti tisknou méně informací, ale na 
druhou stranu spotřebovávají více dat 
a psaného materiálu než kdykoli před-
tím. V důsledku toho se s ohledem 

ZDROJ: IDG 2016/2017
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Doplňkové služby

Referenční projekt

Jméno   
společnosti

Rok  
implementace Stručný popis řešení

AutoCont CZ www.autocont.cz Dodavatel informačních  
a komunikačních technologií

● ● ● ● ● ● × ● ● ● – Hewlett-Packard 2015 Konsolidace tiskového prostředí, nalezení nejvýhodnější formy 
vlastnictví a provozu  

elites MDS www.elitesmds.cz Optimalizace, outsourcing, prodej, 
pronájem a služby tiskových řešení

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Distribuce, prodej tiskových  
řešení Toshiba

– – –

Janus www.kyocera.cz Tisková zařízení KYOCERA, řešení 
MyQ a DMS systém M-Files 

● ● × × ● ● ● ● ● ● MyQ pro správu tiskového parku,  
elektronický oběh dokumentů M-Files

Česká správa sociálního  
zabezpečení

2012 Dodávka a zprovoznění většího počtu tiskových  
zařízení Kyocera

Konica Minolta  
Business  
Solutions  
Czech

www.konicaminolta.cz Tisková a dokumentová zařízení  
a řešení, outsourcing služeb tisku

● ● × × ● ● ● ● ● ● Sledování a řízení tiskových zařízení  
a provozu, mobilní tisk

Česká spořitelna 2012 Kompletní outsourcing tiskových služeb ve všech pobočkách 
celé ČR, včetně zapůjčení zařízení, systému pro řízení práv 
a sledování provozu, dodávky spotřebního materiálu, řešení 
zpracování dokumentů

S&T CZ www.sntcz.cz – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – –
TD-IS www.td-is.cz Správa tisku pro výrobu,  

konstrukci, projekci, utility-ERP, 
DMS, PLM, CAx

– – – – – – – – – – Správa a řízení tisku, propojení s CAD  
aplikacemi, správou dokumentů, ERP,  
DMS, PLM, PDM a PPS systémy

Howden ČKD Compressors 2016 Řízení a parametrizace/plotrování/tisků a konverzí  
v informační infrastruktuře organizace, propojení s CAD,  
Agile PLM, Easy PLM a Autodesk Vault
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na množství dat, která jsou v současnosti 
k dispozici, objemy tisku v podstatě zvy-
šují,“ ukončuje svou analýzu Stoces.

V oblasti omezení tisku v důsledku 
elektronizace agendy jsou k dispozici po-
zitivní případy i z veřejného sektoru; je-
den za všechny uvádí Robert Kuzma ze 
společnosti Sefira. „Příkladem úspěšné-
ho projektu může být projekt zavede-
ní DMS uskutečněný Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním, na kte-
rém se naše společnost podílela dodáv-
kou Dlouhodobého archivu,“ říká Kuz-
ma a v této souvislosti připomíná, že 

revoluci v zavádění skutečné bezpapíro-
vé agendy do veřejného sektoru přiná-
ší nařízení eIDAS, které dává jasná pra-
vidla pro elektronickou identifikaci osob 
a vytváření důvěryhodných elektronic-
kých dokumentů napříč Evropskou unií. 
Teoreticky je to hladká cesta k efektivní-
mu e-governmentu. Jaká bude realita, to 
ukáže až čas.

KOEXISTENCE PAPÍRU 
A ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ
Tisk nebo práce s elektronickými doku-
menty se často týkají různých typů in-
formací. „Mezi nejčastější výtisky patří 
dokumenty finančního, účetního nebo 
právního charakteru. V nižší, avšak ni-
koli v nezanedbatelné míře si tisknou 
firmy marketingové materiály a exter-
ní i interní komunikace, jako jsou např. 
i e-maily,“ vyjmenovává Zuzana Babic-
ká a dodává, že ačkoliv velká část firem-
ních procesů a komunikace probíhá 
elektronicky, potřeba fyzického doku-
mentu nadále bude trvat.

Rozdílnou situaci rozvoje na trhu při-
pomíná Lukáš Erben s tím, že právě ob-
lasti související s elektronickým oběhem 
dokumentů budou představovat nejrych-
leji rostoucí segmenty v oblasti dokumen-
tových a tiskových služeb. „Zatímco ob-
rat trhu spotřebního materiálu a zařízení 
bude následující tři roky klesat tempem  
3 %, resp. 1 %, oblast MPS poroste tem-
pem 5 % ročně. Avšak oblasti jako zachy-
távání dat pro oběh elektronických doku-
mentů porostou ještě výrazně rychleji,“ 
upřesňuje Erben a dodává, že nicméně 
jde o výrazně menší části trhu. 

Velmi dobrou koexistenci papírových 
a elektronických dokumentů ve spo-
lečnostech potvrzují i naši responden-
ti z oblasti firemní praxe. Vasilij Vosáhlo 
připomíná, že ani zavedení systému elek-
tronického oběhu dokumentů (DMS) ne-
znamená, že se ve firmě přestanou do-
kumenty tisknout. „Potřeba tištěného 
dokumentu je stále aktuální, nicméně 
zpracování elektronické verze tohoto do-
kumentu přebírá DMS systém, který na 
základě definovaných workflow a meta-
dat, přiřazených k dokumentu, s ním dále 
pracuje. Jednou ze základních myšlenek 
DMS systémů totiž je, aby firmu obíhaly 
dokumenty, a ne lidé,“ říká Vosáhlo.

Podobnou zkušenost má i Pavel Nykl ze 
společnost Onlio: „Firmy zavádějí oběh 
elektronických dokladů právě proto, aby 
nemusely pracovat s papírovým originá-
lem. Téma koexistence papírové a elek-
tronické agendy je poněkud zavádějící 
v tom, že podniky celkově tisk neopouš-
tějí, ale opouštějí tisk u agend, u kterých 
přejdou na elektronický oběh dokladů.“ 
Typickým zástupcem takové agendy je 
třeba interní žádanka pro nákup, kdy ža-
datel si zajišťoval fyzické podpisy těch, 
kteří měli k nákupu dát svolení. Elektro-
nizací agendy papírová varianta čas-
to okamžitě mizí. „Firmy pro sebe velmi 
rychle objeví výkonnost elektronického 
oběhu dokumentů a přenášejí do toho-
to moderního způsobu co možná nejví-
ce agend. A u nich redukují tisk na mini-
mum,“ uvádí obvyklé výhody Nykl.

Další typický příklad koexistence pa-
pírových a elektronických dokumentů 
uvádí Pavel Kelča. „Stále je typické např. 

podepsání papírové smlouvy zákazní-
kem, protože ten ani zpravidla nemá svůj 
elektro nický podpis. Smlouva je ale již pře-
dem vytištěna s čárovým kódem, takže 
po podpisu ji lze automaticky naskenovat 
a v této formě ji přiřadit k elektronickým zá-
znamům o smluvním vztahu. Obdobně fun-
gují také tištěné dodací listy a rozličné jiné 
formuláře,“ dodává Kelča a označuje tuto 
praxi jako „hybridní oběh dokumentů“.

Vzájemnou spolupráci tištěných a elek-
tronických dokumentů ve firmě je tře-
ba zpravidla optimalizovat. To připomíná 
Alexandr Stoces: „Každé optimalizaci tis-
kového prostředí musí předcházet audit, 
aby se zajistilo, že všechny změny budou 
pro organizaci skutečně přínosné. Ne kaž- 
dé řešení je vhodné pro každou společ-
nost.“ Pravda totiž je, že v minulosti moh-
lo být používání digitálních dokumentů 
často neefektivní a nepraktické. 

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
Pro elektronické dokumenty se vžilo 
označení ECM (enterprise content ma-
nagement, správa firemního obsahu), 
resp. DMS (document management sys-
tem, systém pro řízení dokumentů). Ja-
kým směrem se ubírají aktuální trendy?

Stanislav Novák z agentury IDC CEMA 
uvádí, že na zájmu mezi zákazníky se po-
depsaly i administrativní vlivy. „Vloni 
jsme pozorovali nárůst poptávky v dů-
sledku praktického uvádění Naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady EU 
č. 910/2014 o elektronické identifika-
ci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektro nické transakce na vnitřním trhu, 
tzv. eIDAS. Veřejný sektor bohužel dosti 
pasivně implementuje požadavky a pro-
stě vyhovuje legislativním změnám. Na-
opak v komerční sféře je situace hod-
ně dynamická a digitální transformace je 
brána jako výzva k získání konkurenční 
výhody. Děje se tak bez ohledu na velikost 
firem,“ shrnuje zkušenosti Novák a do-
dává, že největší pokrok byl opět viditel-
ný u organizací z finančního sektoru a ve-
řejných služeb. „V ČR také vyniká mnoho 
nových společností, které se rodí jako na-
tivně digitální,“ upozorňuje také Novák.

Další trend identifikuje Lukáš Erben: 
„V poslední době je zřejmý zejména pře-

42 let
již trvá sen 
o bezpapírové 
kanceláři; zatím jsme 
se nedočkali.
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sun zájmu uživatelů od monolitických 
ECM řešení směrem ke službám a ná-
strojům pro konkrétní účel – často inte-
grovaným či provázaným s platformami 
pro spolupráci či řízení týmů. Tato změ-
na v požadavcích ze strany podnikových 
uživatelů se promítá do situace na trhu, 
zejména restrukturalizací či vyčleňová-
ním na straně dodavatelů.“

Odlišné požadavky různých uživatel-
ských skupin, ale i potřeba vyšší flexibili-
ty, jednoduššího používání či zahrnutí ex-
terních spolupracovníků vedly k tomu, 
že v některých organizacích funkce ECM 
v posledních letech byla částečně převza-
ta řešeními typu EFSS (podnikové sdílení 
a synchronizace souborů), nebo dokonce 
ke sdílení souborů byly využívány cloudo-
vé služby zcela nevhodné pro podnikové 
nasazení. „Výrobci ECM mohou tomuto 
trendu čelit v podstatě jediným způso-
bem, a to nabídnout EFSS jako standard-
ní funkci podnikových řešení pro ECM 
a spolupráci,“ vysvětluje Erben a dodává, 
že podle analytiků Gartneru to bude do 
roku 2018 již standardem. 

Gartner očekává během následujících 
dvou až tří let v oblasti ECM v celosvěto-
vém měřítku i řadu dalších proměn. Pě-
tina platforem a řešení bude například 
podporovat ekosystémy několika spolu-
pracujících organizací, na straně podni-
ků jako uživatelů těchto systémů přejde 
každý druhý z nich na strategii hybridní 
obsahové architektury namísto jediného 
monolitického řešení. Plná polovina nej-
významnějších dodavatelů pak ve stej-
né době, tedy do r. 2018, bude nabízet svá 
ECM řešení v cloudové verzi. Změny ale 
čekají i vlastní podnikový obsah – jeho 
pětina bude podle analytiků Gartneru 
v roce 2018 vytvářena chytrými stroji či 
back-end/workflow roboty; o rok později 
bude až 70 % vytvářeného firemního ob-
sahu v jiné než textové podobě. To pove-
de k investicím do nových typů analytic-
kých řešení pro potřeby správy obsahu. 

V delším horizontu – do konce roku 
2020 – pak podle analytiků Gartneru do-
jde k dalším změnám. Pětina poskytova-
telů EFSS či ECM promění svá řešení na 
platformy obsahových služeb, které na-

příklad umožní doporučovat nebo vyhle-
dávat automaticky související či vhod-
ný obsah na základě známého kontextu. 
Tato změna se odrazí i mezi zákazníky 
– 15 % jich nahradí tradiční ECM právě 
zmíněnými obsahovými službami. Auto-

matizované zpracování se bude týkat 
i netextového obsahu: v roce 2020 až  
95 % zaznamenaného videa a obra-
zu, jako jsou např. zákaznické interak-
ce nebo záznamy z bezpečnostních ka-
mer, neuvidí žádný člověk – vše bude 

DODAVATELÉ ECM/DMS ŘEŠENÍ

Název společnosti Web Specializace Nabízená DMS/ECM řešení

Vhodné pro firmy
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Asseco Solutions www.assecosolutions.eu Tvorba podnikových informačních systémů Helios Green EDM ● ● × Součást IS Helios Green ● ● × ● ●
AutoCont CZ www.autocont.cz IBM Datacap, IBM FileNet, Kofax End-to-end digitalizace a DMS ● ● ● Bez omezení ● ● × ● ●
DigiPaper www.digipaper.cz Fulltextového vyhledávání, verzování, propojení s emaily DigiDMS ● ● ● Atlassian, MS Outlook, ekonomické systémy ● ● × ● ●
elites MDS www.elitesmds.cz Integrace DMS procesů do existujícího prostředí MS SharePoint ● ● ● – ● ● – ● ●
IBA CZ www.ibacz.eu ECM, portály, mobilní aplikace, CRM, IDM, BI, big data Mobile ECM Client ● ● ● Používající jakékoliv integrační rozhraní např. webservices ● ● ● ● ●
ICZ www.i.cz OpenText eDOCS, OpenText Enterprise Process Services, Crystal Reports MS SharePoint OpenText eDOCS ● ● ● Bez omezení ● ● ● ● ●
itelligence www.itelligence.cz Pořizování el. dokumentů, digitalizace, řízení procesů, ukládání a archivace, publikace na web EMC Documentum × ● ● SAP, MS Office ● ● ● ● ●
Ixtent www.ixtent.com Poradenství a komplexní  dodávky IS pro oblast elektronické správy dokumentů, workflow, archivace OpenText, Microsoft SharePoint,  

SAP Content Management
● ● ● SAP, Microsoft, Oracle, obecně jakýkoliv IS (nejčastěji ERP, CRM, ISDS 

prostřednictvím standardních API a WS)
● ● ● ● ●

Janus www.kyocera.cz – M-Files ● ● ● SAP, MS SharePoint, MS Dynamics CRM, SalesForce, aj. ● ● ● ● ●
Karat Software www.karatsoftware.com Vývoj vlastního ERP řešení IS Karat, řešení založená na technologii MS SQL a SharePoint Karat DMS ● ● ● Jakýkoliv systém umožňující datovou komunikaci v definovaném,  

popsaném a dohodnutém formátu
● ● ● ● ●

Konica Minolta Business Solutions Czech www.konicaminolta.cz DMS/ECM, elektronické dokumenty, digitalizace včetně HW, tisková řešení, multifunkční stroje Konica Minolta ● ● ● Web services, DB linky aj. ● ● ● ● ●
OKsystem www.oksystem.cz Vývoj rozsáhlých informačních systémů na zakázku, vývoj mobilních aplikací, správa dokumentů, bezpečnost dat OKdox ● ● ● SOAP/JSON/ESB ● ● ● ● ●
Onlio www.onlio.com Vývoj a dodávky DMS eDoCat, systémová integrace, velká portálová řešení DMS eDoCat pro Alfresco Community Edition ● ● ● Podporuje rozhraní CMIS, web scripts, file-based access, API/Java ● ● ● ● ●
S&T CZ www.sntcz.cz MS SharePoint S&T SP Starter Kit ● ● ● Podporuje rozhraní WS, API, File system ● ● ● ● ●
Sabris www.sabris.com Systémová integrace, manažerské poradenství, oborová řešení na platformě SAP, ECM, outsourcing OpenText ECM Suite × ● ● SAP, MOSS, Oracle ● ● ● ● ●
Sefira www.sefira.cz Řešení pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů Obelisk ● ● ● DMS, spisové služby, datové schránky ● × × × ●
Socos IT www.socosit.cz Vývoj komplexního řešení na správu dokumentů pro malé a střední firmy na platformě DOCU-X DOCU-X OCR, DOCU-X DMS, DOCU-X WorkFlow ● ● ● DOCU-X, web services, DB integrace, URL linky × ● × ● ●
TD-IS www.td-is.cz Dodávky a integrace ERP, DMS, PLM, CAx pro výrobu, konstrukci, projekci, distribuci, obchod a služby EasyArchiv/PLM, Autodesk Vault ● ● ● ERP, CAD, CAM, CAE, MS Office, tiskové řešení, technické prohlížeče, 

datové schránky
● × × ● ●

Unicorn Systems www.unicornsystems.eu Damas, Lancelot, Finno, Sinis, FlowArt - digitalizace, sdílení a správa dokumentů, mobilní technologie FlowArt - Řízení oběhu dokumentů/Řízená  
dokumentace/Projektová dokumentace/ 
Znalostní báze

● ● ● MS SharePoint, MS Dynamics CRM,  
MS Dynamics NAV, MS Dynamics 365

● ● ● ● ●

●  ano          ×  ne          –  firma neuvádí

20 %
firemního obsahu 
bude v roce 2018 
generováno chytrými 
stroji a roboty.



primárně analyzováno stroji. Čtyři pěti-
ny obsahu, který bude určen pro archi-
vaci, budou takto označeny automaticky 
pomocí analytických nástrojů. Ve stejné 
době, tedy v roce 2020, bude také přinej-
menším 20 nejvýznamnějších dodavate-
lů systémů pro správu webového obsahu 
(WCM, web content management) na-
bízet nástroje pro tvorbu obsahu v přiro-
zeném jazyce – tedy strojové psaní krát-
kých zpráv či článků. Již dnes používá 
několik významných anglickojazyčných 
portálů taková řešení pro generování 
zpráv či článků. Zatím ale jen pro speci-
fické oblasti, jako jsou sportovní či bur-
zovní zprávy nebo zprávy o počasí.

Od digitalizace agendy se očekává pře-
devším zlepšení obchodních procesů, ale 
i dosažené úspory mohou někdy příjemně 
překvapit. „Příkladem může být pojišťov-
na Kooperativa, která se rozhodla nahradit 
standardní papírové smlouvy elektronic-
kými dokumenty s biometrickým podpi-
sem,“ říká Robert Kuzma a dodává, že díky 
novému systému zpracování smluv se tak 
doba zpracování zkrátila z devíti na jeden 

a půl dne. Pojišťovna tak odhadem ušetří 
až pět milionů listů papíru ročně.

ZÁJEM TRHU TRVÁ
Jiří Jakeš z firmy Ixtent dodává, že obec-
ně se poptávka utváří ve vlnách, cyklech, 
které jsou dány situací a děním na trhu. 
„Ale obecný trend poptávky organizací 
po ECM a DMS je jednoznačně rostoucí, 
protože jsou si vědomy toho, že v byzny-
su rychlost a kvalita informací znamena-
jí konkurenční výhodu,“ charakterizuje 
situaci Jakeš a dodává, že elektronizace 
může rozhodnout o budoucí konkuren-
ceschopnosti firmy. To se podle něj týká 
naprosté většiny tržních segmentů, vět-
šina podniků již dnes má ve střednědo-
bých strategiích obsaženu nějakou for-
mu automatizace či digitalizace. „Vedení 
firem si je vědomo, že musí mít prostor 
pro inovativní řešení, které by posílilo 
jejich hlavní byznys,“ doplňuje Jakeš.

„Poptávka po ECM/DMS systémech na-
dále trvá,“ říká Robert Kuzma a dodává, že 
v poslední době je podle jeho zkušeností 
stále častěji generována především snahou 

firem a organizací o přechod ke skutečné-
mu bezpapírovému fungování. „Jedním 
z cílů projektů je proto vyřešení otázky dů-
věryhodného vytváření, validace a dlouho-
dobého uchovávání elektronických doku-
mentů,“ vyjmenovává Kuzma úkoly, které 
je třeba při tom zajistit.

Také Martin Šolc ze společnosti Janus 
zaznamenává pokrok: „To, co zcela jistě 
roste, je ochota firem alespoň se zamys- 
let nad tím, že je pro ně důležité změ-
nit způsob práce s elektronickými doku-
menty, resp. s informacemi.“

Dobrou zkušenost se zájmem firem 
má i Robert Blaha ze společnosti Karat 
Software. „Dnes je požadavek na DMS 
prakticky standardní součástí poptáv-
ky a následné dodávky. Obdobným pro-
cesem prošlo před časem i naše řešení 
workflow. Společnosti se posunují dále, 
třeba samotné ERP už nepovažují za zá-
sadní přínos a poptávají jejich rozšířené 
funkce, které se mohou stát skutečnou 
konkurenční výhodou. A DMS do této 
oblasti rozhodně patří,“ uvádí příklad 
Blaha a dodává, že typickým segmen-
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ZDROJ: IDG 2016/2017

Název společnosti Web Specializace Nabízená DMS/ECM řešení

Vhodné pro firmy
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Asseco Solutions www.assecosolutions.eu Tvorba podnikových informačních systémů Helios Green EDM ● ● × Součást IS Helios Green ● ● × ● ●
AutoCont CZ www.autocont.cz IBM Datacap, IBM FileNet, Kofax End-to-end digitalizace a DMS ● ● ● Bez omezení ● ● × ● ●
DigiPaper www.digipaper.cz Fulltextového vyhledávání, verzování, propojení s emaily DigiDMS ● ● ● Atlassian, MS Outlook, ekonomické systémy ● ● × ● ●
elites MDS www.elitesmds.cz Integrace DMS procesů do existujícího prostředí MS SharePoint ● ● ● – ● ● – ● ●
IBA CZ www.ibacz.eu ECM, portály, mobilní aplikace, CRM, IDM, BI, big data Mobile ECM Client ● ● ● Používající jakékoliv integrační rozhraní např. webservices ● ● ● ● ●
ICZ www.i.cz OpenText eDOCS, OpenText Enterprise Process Services, Crystal Reports MS SharePoint OpenText eDOCS ● ● ● Bez omezení ● ● ● ● ●
itelligence www.itelligence.cz Pořizování el. dokumentů, digitalizace, řízení procesů, ukládání a archivace, publikace na web EMC Documentum × ● ● SAP, MS Office ● ● ● ● ●
Ixtent www.ixtent.com Poradenství a komplexní  dodávky IS pro oblast elektronické správy dokumentů, workflow, archivace OpenText, Microsoft SharePoint,  

SAP Content Management
● ● ● SAP, Microsoft, Oracle, obecně jakýkoliv IS (nejčastěji ERP, CRM, ISDS 

prostřednictvím standardních API a WS)
● ● ● ● ●

Janus www.kyocera.cz – M-Files ● ● ● SAP, MS SharePoint, MS Dynamics CRM, SalesForce, aj. ● ● ● ● ●
Karat Software www.karatsoftware.com Vývoj vlastního ERP řešení IS Karat, řešení založená na technologii MS SQL a SharePoint Karat DMS ● ● ● Jakýkoliv systém umožňující datovou komunikaci v definovaném,  

popsaném a dohodnutém formátu
● ● ● ● ●

Konica Minolta Business Solutions Czech www.konicaminolta.cz DMS/ECM, elektronické dokumenty, digitalizace včetně HW, tisková řešení, multifunkční stroje Konica Minolta ● ● ● Web services, DB linky aj. ● ● ● ● ●
OKsystem www.oksystem.cz Vývoj rozsáhlých informačních systémů na zakázku, vývoj mobilních aplikací, správa dokumentů, bezpečnost dat OKdox ● ● ● SOAP/JSON/ESB ● ● ● ● ●
Onlio www.onlio.com Vývoj a dodávky DMS eDoCat, systémová integrace, velká portálová řešení DMS eDoCat pro Alfresco Community Edition ● ● ● Podporuje rozhraní CMIS, web scripts, file-based access, API/Java ● ● ● ● ●
S&T CZ www.sntcz.cz MS SharePoint S&T SP Starter Kit ● ● ● Podporuje rozhraní WS, API, File system ● ● ● ● ●
Sabris www.sabris.com Systémová integrace, manažerské poradenství, oborová řešení na platformě SAP, ECM, outsourcing OpenText ECM Suite × ● ● SAP, MOSS, Oracle ● ● ● ● ●
Sefira www.sefira.cz Řešení pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů Obelisk ● ● ● DMS, spisové služby, datové schránky ● × × × ●
Socos IT www.socosit.cz Vývoj komplexního řešení na správu dokumentů pro malé a střední firmy na platformě DOCU-X DOCU-X OCR, DOCU-X DMS, DOCU-X WorkFlow ● ● ● DOCU-X, web services, DB integrace, URL linky × ● × ● ●
TD-IS www.td-is.cz Dodávky a integrace ERP, DMS, PLM, CAx pro výrobu, konstrukci, projekci, distribuci, obchod a služby EasyArchiv/PLM, Autodesk Vault ● ● ● ERP, CAD, CAM, CAE, MS Office, tiskové řešení, technické prohlížeče, 

datové schránky
● × × ● ●

Unicorn Systems www.unicornsystems.eu Damas, Lancelot, Finno, Sinis, FlowArt - digitalizace, sdílení a správa dokumentů, mobilní technologie FlowArt - Řízení oběhu dokumentů/Řízená  
dokumentace/Projektová dokumentace/ 
Znalostní báze

● ● ● MS SharePoint, MS Dynamics CRM,  
MS Dynamics NAV, MS Dynamics 365

● ● ● ● ●
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tem, pro který je pokročilé DMS řešení 
důležitou součástí systému, jsou výrobní 
a vývojové společnosti.

Lukáš Dziadek ze společnosti Konica  
Minolta Business Solutions Czech po-
tvrzuje rovněž neustálý růst poptávky po 
ECM/DMS. Zájem podle něj přichází čas-
to od středně velkých společností, které 

elektronické zpracování nezavedly v první 
velké vlně digitalizace dokumentů. „Nyní 
jsou tato řešení cenově dostupnější a při-
nášejí firmám, které je využívají, úspory, 
jež se jim v řádu let vrátí,“ uvádí  Dziadek.

Změny na trhu vypozoroval i Pavel Nykl. 
Podle něj už nachází argumenty pro im-
plementaci DMS i management menších 
firem, a tak jejich poptávka roste. „Rovněž 
stoupá poptávka pro plnohodnotné DMS 
v cloudu. Firmy cítí potřebu DMS, a při-
tom nechtějí investovat do nákupu hard-
waru. Nebo si už spočítaly, že se jim clou-
dové řešení vyplatí,“ doplňuje Nykl.

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Elektronizace dokumentové agendy ve 
firmách a organizacích nemusí být jed-
noduchá. Jaké obtíže musejí dodavate-
lé a implementátoři DMS/ECM systémů 
překonat?

Typickým problémem může být špatný 
návrh cílového stavu. To potvrzují i zku-
šenosti analytiků IDC. „Velmi často pozo-
rujeme, že společnosti místo celkového 
redesignu a zefektivnění procesů pouze 
přidávají na starý systém nové vrstvy, při-
čemž komplexnost systému narůstá. Fir-
my často pracují na dílčích projektech 
a neřeší problém od základu v jeho celist-
vosti,“ varuje Stanislav Novák.

Potřebu řádné vstupní analýzy potvr-
zuje i Robert Kuzma. „Typickým problé-
mem v této oblasti je nepochopení rolí, 
které mají jednotlivé informační systé-
my zastávat. Od DMS nelze očekávat, 
že bude plnit roli spisové služby, ale ani 
dlouhodobého archivu a naopak,“ říká 
Kuzma a dodává, že před zavedením sys-

tému DMS je nutné učinit rozbor potřeb 
zákazníka a udělat návrh celkové archi-
tektury řešení správy dokumentů.

Jiří Jakeš naráží na klasický problém, 
kterým je snaha sladit požadavky klíčo-
vých uživatelů s požadavky IT. „Někdy 
jde o dost těžko řešitelný problém, kte-
rý v celém procesu zavádění nového sys-
tému zabere nejvíce času. Po zavede-
ní nového systému se pak zase stává, že 
uživatelé jen neradi akceptují změny ve 
způsobu práce, které obecně inovativní 
proces přináší,“ uvádí zkušenosti Jakeš 
a vyzdvihuje, že přidanou hodnotou kva-
litního implementačního partnera je 
i práce s uživateli a snaha proces změny 
maximálně ulehčit.  

Martin Šolc zase připomíná, že zpra-
vidla klíčové je pochopit situaci ve firmě 
a najít správné místo DMS v existujícím 
systému nástrojů. „Dokud se roli a příno-
sy DMS nepovede dostatečně vysvětlit, 
lidé ve firmách nejsou ochotni pokračo-
vat v konkrétnějších jednáních o nasazení 
DMS. Ve většině organizací je více agend 
a jejich důležitost nevidí všichni pracov-
níci stejně. Je tedy důležité hovořit se 
správnými lidmi o dostatečně důležitých 
agendách,“ shrnuje zkušenosti Šolc.

Robert Blaha zase často musí překo-
návat nízké povědomí zákazníků o sku-

tečných možnostech DMS. „Větši-
nou u klienta panuje obecná představa 
o DMS jako o systému, který umožňu-
je uchovávat dokumenty. U skutečného 
DMS řešení je ale samotné uchovávání 
dokumentů pouze zlomkem jeho funkč-
nosti,“ vysvětluje Blaha a uvádí, že hlav-
ním přínosem a přidanou hodnotou je 
především rychlé zpřístupnění potřeb-
ných dokumentů a vyhledávání v nich. 
Obvykle pomáhá „salámová metoda“, 
tedy implementovat DMS postupně – 
nejprve v jedné oblasti, a tím v praxi de-
monstrovat přínosy a možnosti  řešení. 
Zákazník je pak lépe schopen definovat 
své požadavky a očekávání od DMS sys-
tému i v dalších potřebných oblastech.

Potřebu získat pro projekt podpo-
ru managementu společnosti a klíčo-
vých uživatelů vyzdvihuje Lukáš Dziadek. 
„Nové věci, programy nebo postupy bý-
vají zaměstnanci vnímány většinou nega-
tivně, protože to pro ně znamená změnu 
zažitých postupů,“ vypočítává úskalí Dzia-
dek a dodává, že pokud zde není podpora 
na straně důležitých uživatelů, jen velice 
složitě se získává důvěra v nové řešení.

Pavel Nykl je ovšem optimista a tvr-
dí, že lidé odpovědní za rozhodnutí o im-
plementaci DMS očekávají zjednodušení 
procesů spojených s agendami přenese-
nými do elektronického oběhu. „A to se 
skutečně děje. Po nasazení elektronic-
kého oběhu dokumentů prokazatelně 
dojde ke zrychlení a zefektivnění před-
mětných procesů,“ říká Nykl a současně 
varuje, že k tomu může dojít až po zauče-
ní konkrétních uživatelů. „Právě v nedo-
statečném proškolení uživatelů tkví ri-
ziko. Neznalí uživatelé mohou systém 
odmítat a mohou potom být brzdou jeho 
bezproblémového zavedení,“ uzavírá 
téma elektronických dokumentů Nykl. 

ALEXANDER LICHÝ
Autor je redaktorem CIO BW
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Náš přehledový článek mohl přinést pouze 
nejdůležitější část toho, co nám o sledované 
problematice naši panelisté sdělili. Úplná znění 
jejich příspěvků najdete postupně v našem  
ON-LINE VYDÁNÍ v rubrice Názory.
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TISKÁRNY – KDO, KDE, JAK A PROČ
Podrobná analýza rozmístění tiskáren, 
jejich vytížení, spotřeby toneru, papí-
ru, přehled, kde se tiskne barevně a zda 
je to nutné, to je nezbytný předpoklad 
pro přípravu optimalizace. Analýza do-
káže odhalit, které tiskárny jsou zasta-
ralé, přetížené, nebo naopak zcela ne-
využité. Totéž platí i pro barevný tisk, 
který je leckde zbytečný. V rámci auditu 
lze vypracovat přehledy barevných i čer-
nobílých tisků, průměrné počty kopíro-
vaných a skenovaných dokumentů na 
jednotlivých strojích, rozložení tiskáren 
ve firmě, jejich vytížení i náklady na pro-
voz. Na základě toho lze navrhnout efek-
tivní řešení. 

NOVÉ STROJE  
PRO MODERNÍ KANCELÁŘE 
Kyocera uvedla v nedávné době novou  
řadu tiskáren a multifunkcí ECOSYS. 
Jsou určeny pro malé a střední kancelá-
ře a přinášejí vysoké rozlišení tisku, kom-
ponenty s dlouhou životností a bezkon-
kurenčně nízké náklady na vytištěnou 
stránku. Vysokou kvalitu tiskáren této 
řady dokládá i ocenění „Good Design  
Award“, které získaly tiskárny ECOSYS 
M5526cdw, ECOSYS M5526cdw,  
ECOSYS P5026cdw, ECOSYS M2640idw 
a ECOSYS P2040dw v minulém roce. 
Oceněny byly zejména prostorově úspor-
ná konstrukce, nízká hlučnost provozu, 
jednoduché ovládání a snadná údržba.

SOFTWARE PRO TISK  
A SPRÁVU DOKUMENTŮ
Úspory však nepřináší jen výměna stro-
jového parku, ale i nasazení softwarové-
ho řešení pro řízení a správu tiskového 
parku. Příkladem může být řešení MyQ: 
jeho nasazení i ovládání je snadné a pro 
vedení firmy dokáže vytvářet celou řadu 

reportů. Firma Janus nabízí také řešení 
pro správu digitálních dokumentů. Sys-
tém M-Files je moderní DMS řešení, kte-
ré je k dispozici pro malé, střední i velké 
firmy a slouží ke zjednodušení schvalova-

cích procesů, elektronický oběh, archiva-
ci a vyhledávání dokumentů. 

VÁCLAV DVORSKÝ
Marketing manager, Janus

era_Print_Ad_Master_112x155.indd   1 25.8.2016   9:30

INZERCE

Chytrým tiskovým řešením k úsporám
Zajistit chod firmy bez papírů prakticky není možné. Přestože 
se pojem „bezpapírová kancelář“ poměrně dlouho a často 
objevuje, stále se spousta dokumentů tiskne. Náklady tak 
neustále rostou a vedení firem hledá cesty, jak ušetřit. 

PARTNERSKÝ PŘÍSPĚVEK
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Cesta k bezpapírové kanceláři
Magazín CIO Business World uspořádal svůj první kulatý 
stůl, jehož tématem byl tisk a efektivní správa obsahu. 
Stručný výtah z povídání si nyní můžete přečíst.

KULATÝ STŮL

RD: Pánové, vítám vás u kulatého stolu. 
Jak to podle vás vypadá s realitou 
bezpapírové kanceláře? Měla dorazit 
před lety, ale mám pocit, že se tiskne 
stále více a více.
PD: Pro nás to realita je. Pracujeme na 
projektech ve velkých organizacích, kde 
se řeší veškerá dokumentace dodavatel-
sko-odběratelského řetězce výhradně 
elektronicky. Ale samozřejmě to nezna-
mená, že to je stoprocentně platné pro 
celou organizaci. Ale platí, že významné 
procesy jsou zpracovávány bezpapírově.
PN: Souhlasím s tím, že takový záměr 
bezpapírové kanceláře mají i naši klienti. 
Ale pak narážejí na různá omezení, kte-
rá jim v tom brání. Základní procesy se 
ovšem dají bez potíží dělat v elektronic-
ké formě. 

MS: My se potkáváme více s tím, že spo-
lečnosti jsou spíše paperlight než paper-
less. Tedy vnitřně fungují bezpapíro-
vě, ale problematický je vztah s okolním 
světem, který s nimi komunikuje hlavně 
pomocí potištěného papíru. A to ani ne 
v případech, který se přímo týká jejich 
core byznysu, ale podpůrných procesů. 
Zákazníci Y Softu se tak potýkají hlavně 
s převodem/skenováním papírové do-
kumentace do elektronické podoby.

RD: Vnější svět je tedy překážkou 
bezpapírové kanceláře?
PN: S tím naprosto souhlasím. Spousta na-
šich klientů přešla implementací document 
management systemu (DMS) na bezpapí-
rový provoz lusknutím prstu. Ale právě styk 
s okolním světem je často papírový.

PD: Řešení i tohoto problému existují, je 
jen na každé firmě, jestli se rozhodne do 
něj zainvestovat.
MS: Hodně také záleží, na jakém trhu 
se daná firma pohybuje. Máme klienty 
třeba v Německu, kde se běžně používá 
pro komunikaci s úřady fax. Digitaliza-
ce je dlouhodobý proces v několika fá-
zích a většina našich zákazníků je teprve 
na začátku a stále nemá vyřešeny proce-
sy kolem práce s papírovými dokumenty, 
s čímž se jim snažíme radit. 

RD: Ujasnili jsme si tedy, že existují 
dostupné nástroje pro vytvoření 
digitální kanceláře. Pojďme se ještě 
zamyslet nad tím, k čemu je to dobré.
PD: Je to rychlejší a levnější. Příklad 
z pojišťovny: v případě papírové doku-

Účastníci kulatého stolu (zleva): Pavel Nykl, obchodní ředitel, Onlio; Petr Dolejší, byznys konzultant, Sefira; Mirek Sova, produkt manažer, Y Soft;  
Radan Dolejš, šéfredaktor, CIO Business World
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KULATÝ STŮL

mentace vyřízení škodní události trvá 
sedm až deset dní, v okamžiku digitální-
ho procesu je to záležitost jednoho dne, 
což má samozřejmě i pozitivní zákaznic-
kou odezvu. Firmy však chtějí často jen 
ten výsledek rychlého procesu a neuvě-
domují si, že je za tím spousta věcí, které 
je třeba vyřešit, aby byl celý proces legis-
lativně v pořádku a obhajitelný v případě 
nějaké kontroly nebo soudního sporu.
PN: Kromě toho je to i přehledné. Už se ne-
stane, co se stává běžně, že nějaký doku-
ment se někde na cestě schvalovacím pro-
cesem ztratí. V elektronické formě ho nikdo 
nemůže omylem hodit do koše s jinými pa-
píry nebo vytrousit někde na chodbě.

RD: Jaké kroky by měla organizace 
udělat, pokud se rozhodne pro 
digitalizaci?
PN: Nejdříve zmapovat své procesy. Po-
kud to udělá důkladně, je schopná vyčlenit 
části vhodné pro digitalizaci. Největší ode-
zvu většinou nachází digitalizace content 
managementu, a to nejen v těch velkých, 
ale i menších firmách. Nejsou to totiž již 
řešení za miliony, ale za statisíce a v přípa-
dě cloudových řešení dokonce i tisíce. 
MS: Je nezbytné mapovat i procesy kolem 
digitalizace dokumentů. Nesmí se to řešit 
nahodile, ale procesně. Musí se skenovat 
pravidelně za daných pravidel, a ne jednou 
za rok, když chcete poklidit kancelář.

RD: Jak donutíte uživatele, aby přešli 
na digitální stránku věci?
PN: Uživatelé mohou být brzdou nasa-
zování těchto systémů. Špatně proško-
lený nebo naimplementovaný systém je 
pro uživatele strašně nepříjemný. Stejně 
tak je problém, pokud management fir-
my udělá polovičaté rozhodnutí bez am-
bice dotáhnout věc do konce.

Je dobré začít od jednoduchých pro-
cesů – třeba digitalizace došlých faktur, 
která je jednou ze základních. 
PD: Podotkl bych, že není cílem měnit 
procesy. Jenom měníme jejich hranice. 
Firma bude fungovat úplně stejně v digi-
tální podobě, jen rychleji. Důležité také 
je abstrahovat uživatele od procesů na 
pozadí, aby je to nijak neotravovalo. To, 
že se na pozadí dějí složité věci, které za-

ručují, že digitalizované procesy budou 
mít právní platnost, ho nemusí nijak trá-
pit a omezovat, protože s tím prakticky 
nepřijde do styku. Jestli samozřejmě má 
k dispozici správné rozhraní.
MS: Z našich zkušeností vyplývá, že 
je dobré nedat uživatelům příliš mno-
ho voleb na výběr. Pokud přijdou skeno-
vat fakturu, neměl by se jich skener ptát, 
jestli chtějí skenovat barevně, v jaké kva-
litě a kam chtějí sken uložit. Po identi-
fikaci osoby by měl skener nabídnout, 
který typ dokumentu chce skenovat – 
fakturu, objednávku, a automaticky pak 
zvolit vhodný styl skenu i uložení doku-
mentu. Proč zatěžovat člověka tím, kam 
má dokument uložit, když to jde auto-
matizovat…

RD: Není lepší tedy lidem vůbec neříkat 
a nevysvětlovat technikálie ukryté za 
digitalizací?
PD: Záleží na povaze systému. I firmy 
podléhají módním trendům. Kdysi chtě-
ly všechny portály, dnes chtějí DMS, 
a přitom často ani netuší, jestli ho potře-
bují. Zejména pro velké firmy jsou DMS 
ohromné systémy s mnoha funkčnostmi, 
ale řada organizací je nepotřebuje. Jim 
by stačil nějaký jednoduchý nástroj pro 
jednotný přístup a ukládání dokumentů. 
A jak se tomu říká, je vlastně jedno. Efek-
tivnější je to nabízet zaměstnancům jako 
službu a celé procesy schovat do pozadí.

Pokud ale chceme využívat sofistikova-
nější nástroje a mít digitalizované doku-
menty s právní validitou, zde by už měla 
přijít edukace uživatelů. Musejí vědět, co 
to znamená, když podepíší nějaký elek-
tronický dokument, že se musejí starat 
o svou čipovou kartu. Pokud chtějí fungo-
vat v nové době, musejí se takové věci na-
učit.

Všichni totiž mají očekávání, že v elek-
tronickém světě musí být vše dokona-
lé a superbezpečné. Přitom ale v papí-
rovém světě to tak zdaleka není. Kdo 
dnes kontroluje, jestli tu fakturu pode-
psal opravdu správný člověk? Nikdo. 
V digitálním systému to zjistíte a zaručí-
te snadněji. Od digitalizace mají všichni 
neúměrná očekávání, protože tomu moc 
nerozumějí.

PN: Musí se ale počítat s tím, že elektro-
nický proces neodpouští výjimky. Kupří-
kladu byla-li firma zvyklá, že schvalovala 
některé dokumenty ex post, pak v době 
elektronické to prostě nejde a musí se 
tomu přizpůsobit.

RD: Pojďme zpátky k procesu 
digitalizace. Trochu jsme utekli od 
otázky, co musí firma udělat pro to, 
aby se zdigitalizovala. Dostali jsme se 
zatím jen k mapování procesů. Co tedy 
dál?
PN: Určitě se vše bude odehrávat v eta-
pách. Postupně elektronizovat jednotlivé 
procesy a přidávat bezpečnostní prvky.
PD: Pokud se firma jednou rozhodne, že 
bude třeba podepisovat dokumenty bio-
metricky, měla by současně vyřešit i pro-
blematiku uchovávání takových doku-
mentů. Bez úschovy by to bylo bezcenné. 
Čili některé fáze se dají dělat postup-
ně, ale jiné už musejí být opravdu kom-
plexní, jinak se firma vystavuje provoz-
nímu riziku.

RD: To jsou ale záležitosti pro velké 
firmy. A co malé a střední podniky?
PN: Velké firmy jsou dál, řeší už elektro-
nické podepisování. Malé a střední spo-
lečnosti se zatím potýkají s DMS. Pro ně 
to je hlavně skenování dokumentů a je-
jich ukládání pro optimalizaci procesů. 
Kontakt s vnějším světem elektronicky 
je teprve čeká. 

RADAN DOLEJŠ
Autor je šéfredaktorem CIO BW

Setkání u kulatého stolu jsme 
zaznamenali i na naši videokameru. 
Záznam z diskuze je k vidění  
na našich webových stránkách.  
Přímý odkaz na debatu najdete  
zde ve formě QR kódu.
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Moderní technologie  nám nabízejí 
stále větší pomoc ve všech oblastech osob-
ního i pracovního života. A my tuto mož-
nost většinou rádi využíváme. „Čím více 
se však na moderní přístroje spoléhá-
me, tím kvalitnější službu od nich musí-
me vyžadovat. Chcete-li mít hezké fotky 
z dovolené, nemůžete tam vyrazit s foto-
aparátem, který fotí pouze v malém rozli-
šení. Jezdíte-li rádi na kole do hor, musíte 
si pořídit nějaké s kvalitní přehazovačkou. 
A stejně bychom měli přistupovat i k výbě-
ru firemního IT,“ říká Pavel Kelča, vedou-
cí produktového marketingu Konica Mi-
nolta Business Solutions Czech, se kterým 
jsme hovořili o možnostech moderního, 
bezchybného skenování. To je totiž základ 
pro úspěšný přechod ke stále využívaněj-
ším digitalizovaným dokumentům.

S jakými zákaznickými požadavky 
z oblasti digitalizace se nejčastěji 
setkáváte?
Požadavků stejně jako řešení je nesčet-
ně. Základem všeho ale musí vždy být 
především bezchybné skenování, tedy 
převod fyzického dokumentu do elektro-
nické editovatelné podoby. Pro zajištění 
bezpečného skenování zejména velkých 
objemů dokumentů se některé firmy při-
klonily k pořízení profesionálních do-
kumentových skenerů. Ty jsou však fi-
nančně nákladné a například pro menší 
společnosti představují významnou in-

vestici, kterou si ne vždy mohou dovolit. 
Řada organizací tedy skenuje na různých 
zařízeních spíše „domácího“ typu s níz-
kou kvalitou a spolehlivostí.

Existuje nějaká další možnost?
Ideálním řešením je právě spojení tech-
nologií dokumentových skenerů s kan-
celářskými multifunkčními stroji. Dnes 
je již možné pořídit dostupné kancelář-
ské zařízení vybavené speciálním ultra-
zvukovým senzorem, který ohlídá naske-
nování každého jednotlivého listu. 

Jak tento senzor funguje?
Ultrazvukový senzor detekuje vzducho-
vou mezeru mezi dvěma (nebo více) listy, 
která vznikne při dvojitém podání papí-
ru. Skenování se zastaví, na displeji mul-
tifunkčního zařízení se zobrazí náhled na 
poslední správně naskenovaný dokument 
a obsluha je vyzvána, aby papíry oddělila 
od sebe a znovu vložila do podavače. Pak 
se úloha doskenuje.

Pro jaké firmy je takové řešení vhodné?
Detekci dvojitého podání využijí nej-
více banky a finanční instituce. Stejně 
tak může být prospěšná pro účely veřej-
né správy, archivů a všude, kde často do-
chází ke skenování větších objemů do-
kumentů s požadavkem na maximální 
přesnost. V praxi zabraňuje chybám na-
příklad při digitalizaci dokumentů, které 
prošly rukama zákazníků. Nejčastěji jde 
o faktury či dodací listy, jež jsou zmač-
kané, zpřehýbané a podobně poškozené. 
Hlídá také správné skenování nestan-
dardních médií, jako jsou tenký či kří-
dový papír. Ty jsou charakteristické vyš-
ší přilnavostí, a mají tedy tendenci se ve 
skenerovém podavači k sobě přilepit. 

Je o tento způsob skenování veliký 
zájem?
Zájem o bezchybné skenování je a trend je 
navíc stále rostoucí. Důraz na maximální 
bezpečnost a pečlivost při skenování kladou 
zejména ty firmy, které se rozhodly k pře-
chodu na kompletní digitalizaci. Zákon to-
tiž dnes již umožňuje evidovat veškerou fi-
remní administrativu pouze v elektronické 
podobě, a fyzické dokumenty tedy není tře-
ba uchovávat. Nenaskenování byť jen je- 
diného listu by mohlo mít v případě ne- 
existence papírového originálu pro takovou 
společnost až existenční důsledky.

Jaké další funkce by měli zákazníci 
při výběru zařízení s ultrazvukovým 
senzorem ještě požadovat? 
Pokud se firma rozhodla pořídit si zařízení 
s funkcí ultrazvukového snímání, lze před-
pokládat, že skenuje větší objemy doku-
mentů. Při výběru by proto také měla dbát 
na dostatečnou rychlost skenování a po-
davač s co největší kapacitou. My jsme vy-
bavili ultrazvukovým senzorem tři multi-
funkční kancelářská zařízení, která navíc 
nabízejí nejvyšší rychlost skenování na 
trhu – až 240 str./min černobíle i barev-
ně. S kapacitou podavače až 300 listů tak 
představují ideální řešení pro firmy, jež vy-
žadují vysokou rychlost práce při zachová-
ní maximální bezpečnosti. 

Když technologie, tak kvalitní a přesné



Studie IDC Addressing  the  
Document Disconnect z března 2015 
uvádí, že až 80 procent procesů při zpra-
cování dokumentů je založeno na papíře. 
Práci s papírovými dokumenty je přitom 
věnováno až 25 procent pracovního času 
kvalifikovaných zaměstnanců. Stejná 
studie pak odhaduje, že v raných fázích 
digitální transformace se nachází kolem 
65 procent organizací. Z těchto několika 
údajů vyplývá, že i přes postupující digi-
talizaci je práce s papírovými dokumen-
ty stále nezanedbatelnou součástí kaž-
dodenní pracovní rutiny, která je navíc 
často extrémně neefektivní. 

Ukrajinská softwarová společnost 
ABBYY, která vyvíjí aplikace na rozpo-
znávání obsahu naskenovaných doku-
mentů (Optical Character Recogniti-
on, OCR), například uvádí, že 40 procent 
kvalifikovaných zaměstnanců jejích kli-
entů porovnává skeny nebo PDF doku-
mentů s jejich tištěnými kopiemi řádku 
po řádce(!), typicky při kontrole smluv 
podepsaných druhou stranou, s jejich 
původní elektronickou verzí. 

Kolik času by se jen mohlo ušetřit, 
kdyby se s takovými dokumenty praco-
valo od začátku do konce, tedy od jejich 
vzniku přes úpravy, schvalování, podpisy 
až po archivaci, čistě v digitální podobě…

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Stále více firem si již umí pohlídat své 
vnitřní procesy a stát se při interní ko-
munikaci a spolupráci do značné míry 
bezpapírovými. Problém ale nastá-
vá nejen při komunikaci se státní sprá-
vou, ale i s obchodními partnery, kte-
ří zatím bezpapírové procesy nastavené 
nemají. Zatímco orgány státní správy 
„převychovat“ nelze, způsob komunika-

ce a spolupráci s partnery možná bude 
možné do značné míry ovlivnit.

Velmi efektivní cestou, jak digitali-
zovat komunikaci a spolupráci s part-
nery, která je zároveň nijak nezatíží, ale 
naopak jim zjednoduší práci, je zříze-
ní partnerského portálu, jehož prostřed-
nictvím bude možné vyměňovat si do-
kumenty, zadávat objednávky, revidovat 
smlouvy nebo vyhledávat vydané fak-
tury, dodací listy a jakékoli další doku-
menty.

Partnerské portály, tedy v zásadě po-
kročilejší a uživatelsky přívětivější va-
rianta extranetu, jsou v současné době 
jedním z hlavních trendů v oblasti di-
gitalizace a správy dokumentů (Docu-
ment Management System, DMS), kte-
rý propojuje firemní kulturu založenou 
na digitalizaci se světem postaveným 
na papírových dokumentech – nenásil-
nou formou a velmi efektivně, jelikož je-
den portál může sloužit všem partnerům 
a získaná data lze rovnou zpracovávat ve 
firemních systémech, archivovat je a tře-
ba i zpřístupnit v mobilních zařízeních. 

Pro firmy neznamená využívání por-
tálu žádnou investici ani komplikace při 
práci – všechny starosti a náklady s vy-
budováním a provozem portálu za ně po-
nese technologicky rozvinutější partner.

MOBILITA A SDÍLENÍ
V době sociálních sítí a veřejných clou-
dových služeb jsou prakticky všichni 
zvyklí, že mají ve svém smartphonu kdy-
koli k dispozici jakýkoli obsah. Je pak 
velmi složité zaměstnancům vysvětlovat, 
proč by tomu mělo být s firemními doku-
menty úplně jinak.

Nabízejí se samozřejmě otázky kolem 
bezpečnosti, ovšem ty řeší moderní systé-
my na správu mobilního obsahu (Mobile 
Content Management, MCM), zajišťující 
bezpečnou distribuci firemních dokumen-
tů do mobilních zařízení na jakékoli plat-
formě, ať už jsou ve vlastnictví firmy, nebo 
zaměstnanců (v rámci režimu BYOD). 

MCM řešení využívají šifrování a za-
bezpečené kontejnery, takže je zajiště-
no, že firma neztratí kontrolu nad svými 
dokumenty ani v případě, kdy je zpří-
stupní svým obchodním zástupcům, kte-
ří by měli většinu své pracovní doby trá-
vit u klientů, či ostatním zaměstnancům 
pracujícím mimo kancelář. Ošetřeny jsou 
i scénáře ztráty nebo odcizení zařízení. 

Díky digitalizaci a mobilitě mohou za-
městnanci pracovat na cestách, revido-
vat dokumenty přímo během jednání 
s klienty nebo sbírat v terénu data ur-
čená k dalšímu zpracování ve firemních 
systémech.

Na mobilitu, o jejímž přínosu pro efek-
tivitu a flexibilitu práce už asi jen málokdo 
pochybuje, ovšem navazuje další zásad-
ní trend inspirovaný chováním uživate-
lů internetu. Uživatelé chtějí stále častěji 

Bez papíru a mobilně
Technologie postupně mění způsob, jakým pracujeme 
s dokumenty. Letos opět pokročíme od závislosti 
na papíru směrem k digitalizaci a mobilitě.
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pracovat s dokumenty způsobem, na jaký 
jsou zvyklí ze sociálních sítí, tedy v neustá-
lém kontaktu se svými kolegy, se zazname-
nanou historií komunikace i úprav doku-
mentů a samozřejmě dostupností ze všech 
typů zařízení připojených k internetu. 

Moderní systémy pro správu doku-
mentů proto umožňují pracovat s ob-
sahem podobným způsobem, jako jsme 
zvyklí ze sociálních sítí.

MOBILNÍ TISK A SKENOVÁNÍ
Jestliže mají zaměstnanci přístup k fi-
remním dokumentům ze svých mo-
bilních zařízení, je prakticky nezbytné 
umožnit jim i tisk ze smartphonů a ta-
bletů. Moderní tisková řešení a systémy 
na správu dokumentů se bez možnos-
ti mobilního tisku prakticky neobejdou. 
Reagují tak na trend ve způsobu práce, 
kdy zdaleka ne všichni zaměstnanci mají 
ve firemních kancelářích své stálé místo, 
kde se připojí k firemní síti a mohou tisk-
nout na tiskárně dedikované jejich pra-
covnímu týmu nebo jednoduše na nej-
bližším tiskovém zařízení.

Pro mobilní zaměstnance je nezbytné, 
aby si mohli potřebné podklady vytisk-
nout na kterékoli z firemních tiskáren 
– cestou z porady s kolegy nebo během 
přípravy na jednání s klientem. Řešením 
jsou cloudové služby poskytované doda-
vateli tiskových zařízení, které se posta-
rají o odeslání tiskové úlohy z jakéhokoli 
přístroje a její doručení do kterékoli z fi-
remních tiskáren. Pak už stačí jen na vy-
braném zařízení potvrdit tisk.

Podpora mobilních zařízení v rámci mo-
derního řešení pro správu firemních do-

kumentů funguje ale i opačným směrem 
– tedy nejen při tisku, ale i při získávání 
nových dokumentů. Fotoaparáty běžných 
smartphonů totiž dnes bez problému sta-
čí na digitalizaci normálních typů papí-
rových dokumentů, jejichž obsah je třeba 
přenést do firemních systémů. 

Při troše snahy a použití vhodného 
softwaru pro optimalizaci pořízených 
snímků dokumentů bude kvalita vý-

stupu dostatečná i pro plnou digitaliza-
ci vyfotografovaného dokumentu, tedy 
včetně rozpoznání jeho obsahu, a tedy 
i možnosti dalšího zpracování a fulltex-
tového vyhledávání.

TISK JAKO SLUŽBA
Zcela bez papírových dokumentů a mož-
nosti tisku se zatím neobejde asi žádná 
firma. Ovšem to neznamená, že by se ne-
mohla zbavit vlastních tiskáren a mul-
tifunkčních zařízení. Řízené tiskové 
služby (Managed Print Services, MPS) 

představují možnost kompletního out-
sourcingu tisku k externímu poskytova-
teli služeb, který bude vlastníkem všech 
tiskových zařízení instalovaných v rámci 
firmy a bude se starat nejen o jejich sprá-
vu a servis, ale také o pravidelné doplňo-
vání spotřebního materiálu v závislosti 
na aktuálních potřebách firmy v oblasti 
tisku. Dostupnost tisku je přitom stano-
vena v rámci SLA.

Při využívání řízených tiskových slu-
žeb platí firma poskytovateli služby pře-
dem stanovenou cenu za každou vytiš-
těnou stránku. Nestane se tedy zcela 
bezpapírovou, ovšem alespoň nemu-
sí pořizovat nová tisková zařízení a zba-
ví se i vlastnictví těch dosavadních spo-
lečně se souvisejícími náklady a procesy 
spojenými s pořizováním a skladováním 
spotřebního materiálu.

Ačkoli se může zdát princip platby za 
každou vytištěnou stránku poměrně ná-
kladný, praxe ukazuje, že s klesajícím ob-
jemem tisku se vlastnictví tiskových za-
řízení a náklady na jejich údržbu a servis 
relativně prodražují, takže je ekonomicky 
výhodnější tiskové služby outsourcovat.

Zcela outsourcovat lze i proces digita-
lizace papírových dokumentů, při kterém 
se dodavatel služby postará o skenování 
a plnou digitalizaci obsahu dokumentů, 
převod získaných dat do firemních systé-
mů a nakonec i archivaci papírových ori-
ginálů podle požadavků legislativy. Ve vý-
sledku se tedy může firma velmi přiblížit 
bezpapírovému ideálu. 
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ISSS 2017: E-government v roce 2017
Na jubilejním 20. ročníku konference ISSS se bude jako obvykle 
„nastavovat zrcadlo“ aktuálnímu stavu e-governmentu.

Na celou oblast elektronizace  ve-
řejné správy se léta snáší kritika snad ze 
všech stran. Nad něčím můžeme máv-
nout rukou, s něčím nezbývá, než sou-
hlasit, ale po pravdě na tom nejsme tak 
špatně, jak ukazují některé průzkumy 
a postavení v žebříčcích. 

Tuzemský e-government má totiž do-
cela slušný a překvapivě funkční základ. 
Chybějí ale nadstavba pro lidi a rozum-
né vysvětlení, k čemu to vlastně všech-
no je. Největším průšvihem nejsou tu-
nely, přecenění možností technologií 
nebo neschopnost úřednictva, ale spíše 
nezvládnutá komunikace většiny pro-
jektů. 

Kritizují se profesionalita zadá-
ní, transparentnost výběrového říze-
ní či dlouhá implementace. Jen má-
lokdo je schopen se zamyslet nad 
tím, jak potřebnost a funkčnost ně-
jakého projektu vysvětlit široké ve-
řejnosti, jak to podat úředníkům, tak 
aby k tomu od počátku nepřistupo-
vali negativně, jak snížit administra-
tivu, když je stále snazší řešit větši-
nu záležitostí prostřednictvím lejster 
a razítek.

Zajímavé je, že tento problém přetr-
vává řadu let a naděje na zlepšení je stá-
le kdesi daleko. Vysloveně pozitivně byl 
přijat snad jen CzechPOINT – vzpomeň-
me na doby, kdy jsme kvůli každé drob-
nosti lítali pro výpis z rejstříku trestů 
nebo na katastr. A dál? Marketing dato-

vých schránek byl podle řady expertů 
naprosto příšerný a s komunikací systé-
mu základních registrů to nebylo o mno-
ho lepší. A přitom jde o sofistikované ře-
šení, které nám závidí řada mnohem 
vyspělejších států. A vysvětlování dalších 
projektů? Darmo mluvit.

Taková mapa elektronických slu-
žeb, po nichž se neustále volá, spatři-
la světlo světa až díky digitálnímu  
koordinátorovi v loňském roce. Je-
jich propagaci se nyní věnuje inici-
ativa 202020, která si právě elek-
tronické služby a moderní formu 
komunikace státu s občanem urči-
la jako jednu z hlavních priorit. Blíží 
se možná doba, kdy si několika kliky 
z domácího počítače vyřídíme po-
třebnou agendu či splníme jednu ze 

zákonných povinností a nebudeme 
muset letět na úřad s balíkem lejster. 
Nahrává tomu vydávání občanek s či-
pem pro elektronickou identitu, ale 
zůstává otázkou, kolik lidí si dobro-
volně pořídí čtečku… 

V poslední době se často diskutu-
je o propojeném datovém fondu a sdí-
lených službách. Informační systémy 
státu by měly být do září roku 2018 při-
praveny na využití elektronické iden-
tity a úplného elektronického podá-
ní. Zpracovány jsou i vznosně znějící 
materiály „Informace pro vládu o nut-
nosti příprav na realizaci úplného 
elektronického podání a elektronické 
fakturace“ či „Souhrnná zpráva o sta-
vu připravenosti ISVS na vstup naříze-
ní eIDAS v účinnost“ – při pozorném 
čtení ale zjistíme, že spousta informač-
ních systémů je stále poměrně izolo-
vaných, pochopení základních princi-
pů není stále stoprocentní, přetrvávají 
problémy s legislativou a je zde mnoho 
nesystémových věcí…

A na obzoru je další problém, kte-
rý se skrývá pod zkratkou GDPR. Jde 
o nové nařízení EU o ochraně osobních 
údajů, jež v roce 2018 nahradí dosavad-
ní zákon a které bude pro úřady i fir-
my znamenat analýzu bezpečnostních 
opatření, interních předpisů i vnitrofi-
remních procesů. Dotkne se i zdravot-
nictví, internetového byznysu a veš-
kerého zpracování osobních údajů. 
Případné bezpečnostní narušení bude 
třeba oznámit, vyšetřit a řešit, jinak 
budou hrozit sankce.

Vypadá to, že ani v dalších měsících 
a letech nebude oblast e-governmentu 
nudným místem a že na ISSS a podob-
ných akcích bude stále co řešit. Máme se 
na co těšit! 

PROKOP KONOPA
Manažer komunikace konference ISSS/V4DIS

Při pozorném čtení ale zjistíme, že spousta 
informačních systémů je stále poměrně 
izolovaných, pochopení základních 
principů není stále stoprocentní, přetrvávají 
problémy s legislativou a je zde mnoho 
nesystémových věcí… 
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Velká data pro nové služby
Analýza big dat pomáhá v sektoru bankovních 
a pojišťovacích služeb vytvářet nové, individualizované 
služby a zvyšovat ochranu před podvody.

Tradičním finančním institucím  stá-
le výrazněji konkurují inovativní inter-
netové služby, které útočí na samou pod-
statu obchodního modelu bank. Vznikají 
například virtuální měny, alternativ-
ní platební systémy, platformy pro P2P 
půjčky nebo služby umožňující převody 
peněz mezi svými uživateli. 

Opatrnost a přehnaná rozvážnost 
přivedly banky či pojišťovny do situ-
ace, kdy musejí začít opravdu rych-
le inovovat, aby neztratily trh, kte-
rý si celá desetiletí budovaly. Použít 
k tomu mohou nejen své vysoce roz-
vinuté technologické zázemí a fi-
nanční zdroje, ale především obrov-
ské množství dat z historie transakcí 
milionů klientů. 

Musejí jen najít cestu, jak tato data 
efektivně vytěžit, a na závěrech analý-
zy postavit inovativní služby nabízené co 
nejpřesněji specifikovaným cílovým sku-
pinám klientů.

DATA Z TRANSAKCÍ
Banky, pojišťovny nebo například tele-
komunikační společnosti ve většině pří-
padů i z legislativních důvodů uchovávají 
obrovská množství dat ze všech klient-
ských transakcí, ať už jde o přihlášení do 
samoobslužných systémů (interneto-
vé bankovnictví, mobilní aplikace, hovor 
se zákaznickým centrem) či jakékoli jiné 
interakce mezi zákazníkem a poskytova-
telem služeb. 

Z analýzy těchto dat pak mohou vy-
plynout zcela nové informace o jejich 
klientech a zatím netušené souvislos-
ti, které nebylo možné odhalit jinou 
cestou. 

„Analýza bankovních transakcí 
dává zcela nový pohled na jednotli-

vé klienty v mnohem širších souvis-
lostech. Například můžeme identi-
fikovat klienty jako členy společné 
domácnosti, zjistit, kde pracují, a sa-
mozřejmě i to, za co nejvíce utráce-
jí nebo kdy a jak tráví dovolenou,“ 
vysvětluje Bohumír Zoubek, ředitel 
produktů a služeb firmy Profinit, do-
davatele řešení datové analýzy pro 
banky či telekomunikační operátory.

DETAILNĚJŠÍ SEGMENTACE
Zatím vycházely informace o klien-
tech z často zcela neaktuálních údajů 
uvedených ve smlouvě o poskytování 
bankovních služeb. Nyní lze ale analý-
zou dat zjistit, odkud pocházejí příjmy 

klien ta, kdo jsou jeho spolupracovní-
ci, kde a jak často nakupuje, s kým bydlí 
ve společné domácnosti (podle podob-
nosti nákupního chování) a kde se prá-
vě pohybuje. 

Namísto základní segmentace podle 
věku či místa bydliště mají dnes banky 
velmi přesný přehled, kde se klient po-
hybuje. Zjistit to lze z informací o plat-
bách a výběrech z bankomatů, ovšem vy-
žaduje to analýzu obrovského množství 
dat, náročnou nejen na kapacitu a výpo-
četní výkon, ale i na kvalitu algoritmů 

použitých pro hledání souvislostí v da-
tech. 

Výsledkem jsou ale daleko detail-
nější poznání každého klienta a mož-
nost mnohem přesnějšího cílení 
nabídky služeb. Do hry se navíc do-
stávají i další zdroje informací, pře-
devším sociální sítě a jiné on-line ak-
tivity lidí, které mohou dále upřesnit 
jejich zájmy, zvyky a blíže specifiko-
vat jejich okolí.

PERSONALIZOVANÉ SLUŽBY
Koncem minulého roku publikova-
ný průzkum agentury SC&C pro Čes-
kou bankovní asociaci hovoří o tom, že 
i když jsou čtyři z pěti Čechů spokoje-
ní se svou hlavní bankou, téměř třetina 
klientů bank uvažovala v minulých dva-
nácti měsících o změně finančního ústa-
vu. Od úvah k činům ale v drtivé větši-
ně případů nakonec nedošlo, protože si 
Češi myslí, že služby poskytované různý-
mi bankami jsou ve svém výsledku prak-
ticky stejné. 

Bohumír Zoubek z Profinitu je ale pře-
svědčený, že: „Klíčem k odlišení nabíd-
ky produktů a služeb, stejně jako k jejich 
přesnějšímu cílení na konkrétní zákaz-
níky, je analýza velkých dat s cílem klien-
ty lépe poznat. Inovativní banky se od-
liší od ostatních na trhu a získají si nové 
spotřebitele.“

Současná praxe ukazuje, jak je pro 
banky složité poskytovat běžným zá-
kazníkům personalizované služby 
nebo alespoň přesněji cílit marketin-
gové aktivity. V rámci kampaní nabí-
zejí banky či pojišťovny masově určitý 
typ služby – úvěry, hypotéky, život-
ní pojištění či investice, nejčastěji zce-
la bez ohledu na to, jaká jsou skuteč-
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Praxe ukazuje, 
jak je pro banky 
složité poskytovat 
zákazníkům 
personalizované 
služby 
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ná finanční situace, nákupní chování 
či osobní preference. Bez analýzy dat 
z jednotlivých transakcí ale poskyto-
vatelé finančních služeb své klienty 
ani blíže poznat nemohou.

Aktuální technologie, jako například 
in-memory computing na velmi rych-
lé zpracování databázových dat v ope-
rační paměti serverů, umožňují ana-
lýzu obrovských objemů dat prakticky 
v reálném čase. Při použití vhodných al-
goritmů může banka na základě analý-
zy plateb velmi snadno zjistit, že klient 
například často cestuje do zahraničí, 
pořídil si nové auto nebo bydlení, jez-

dí lyžovat, začal žít s partnerem ve spo-
lečné domácnosti nebo že se mu naro-
dilo dítě. 

Pak je možné lépe cílit například 
nabídku vedení účtu v cizí měně, hy-
potéky, úrazového pojištění a další 
služby. Datová analýza umožní ban-
ce také rychle a vhodným způsobem 
reagovat na změny v životě klienta. 
Jestliže například z analýzy finanč-
ních toků zjistí, že klient přišel o za-
městnání, může jej sama aktivně kon-
taktovat a nabídnout řešení splátek 
hypotéky.

NOVÁ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ
Analýza velkých dat může posloužit ne-
jen při personalizaci služeb klientům, ale 
také při zvyšování zabezpečení transakcí. 

„V případě datové analytiky se zabývá-
me rovněž vzorci chování uživatelů in-
ternetového bankovnictví. Odchylky od 
běžných postupů při obsluze účtů mo-

hou totiž indikovat pokus o podvod,“ vy-
světluje Bohumír Zoubek. 

Každý uživatel internetového bankov-
nictví si během krátké doby vytvoří ná-
vyky obvyklých postupů, jak s rozhraním 
přímého bankovnictví pracuje. Lze vy-
sledovat vzorce chování bezprostředně 
po přihlášení (kontrola stavu účtu, his-
torie transakcí), obvyklý postup při za-
dávání transakcí atd. Vzorec chování je 
výsledkem analýzy velkého množství dat 
popisujících pohyb v nabídkách interne-
tového bankovnictví, rychlost práce, po-
užívání ovládacích prvků uživatelského 
rozhraní atd. 

Odchylka od takto vysledovaných 
vzorců chování může znamenat, že 
došlo k prolomení první vrstvy za-
bezpečení účtu (uživatelského jmé-
na a hesla) i dvoufaktorového ově-
ření SMS zprávou s ověřovacím 
kódem.

Sledování všech aktuálních připoje-
ní k internetovému bankovnictví a vy-
hodnocování souladu s obvyklým cho-
váním klientů je extrémně náročné na 
výpočetní kapacitu. Proto se banky mo-
hou rozhodnout pro sledování jen vybra-
ných klientských účtů, typicky těch, kde 
jsou i další indicie, že by mohlo dojít k je-
jich napadení, nebo tam, kde hrozí nej-
vyšší riziko. 

Důkladné poznání klientů může po-
moci i při obraně před dalšími riziky, 
například před phishingem. Banka se 
může zaměřit na klienty, kteří by moh-
li být tímto typem útoku nejvíce ohrože-
ni, zvýšit dohled nad jejich účty a infor-

movat je, jak phishing rozpoznat a jak se 
mu bránit.

PROPOJENÍ DAT
Zcela novou dimenzi personalizace slu-
žeb zákazníkům by přinesla možnost 
propojení dat finančních institucí s mo-
bilními operátory. Lokalizace klientů 
v reálném čase, na základě pohybu je-
jich mobilních telefonů, by navíc velmi 
přispěla i k zabezpečení účtů a ochraně 
před podvody. 

Velmi podezřelé by byly například 
karetní transakce odehrávající se da-
leko od aktuální pozice klienta a jako 

podvodná by mohla být vyhodnoce-
na hlášení pojistných událostí z mís-
ta mimo lokalitu, kde se měly právě 
odehrát. 

„Zdaleka nejvíce dat o svých zákazní-
cích mají ve svých databázích mobilní 
operátoři. Z pohledu ochrany osobních 
údajů je ale velmi problematické sdílet 
tato data s dalšími subjekty. Se sdílením 
by navíc museli souhlasit i sami klienti,“ 
uzavírá Bohumír Zoubek. 

Sdílení dat mezi poskytovateli slu-
žeb by otevřelo obrovský prostor 
pro personalizaci a nastavení služeb. 
V případě pojištění by mohlo jít napří-
klad o dynamickou úpravu pojistné-
ho podle toho, kde se klient pojišťovny 
pohybuje. Mnoho dalších propoje-
ní služeb by na sebe nenechalo dlou-
ho čekat. 

RADEK KUBEŠ
Autor je spolupracovníkem CIO BW

BIG DATA A ANALYTIKA
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Nonstop přístup k datům
Mobilní přístup k datové analýze a souvisejícím nástrojům 
se stává samozřejmou součástí řešení business 
intelligence. Také zde přináší mobilita řadu výhod.

Řada vyspělých řešení  business in-
telligence (BI) se dnes obejde bez kla-
sických aplikací instalovaných v po-
čítačích a k jejich funkcím přistupují 
uživatelé prostřednictvím webového 
rozhraní z libovolného internetové-
ho prohlížeče. Odtud už je malý krok 
k plně mobilnímu řešení, tedy mož-
nosti pracovat s datovou analytikou 
ve smartphonech a tabletech, typicky 
prostřednictvím snadno ovladatelné 
mobilní aplikace dostupné pro platfor-
my Android a iOS. 

Možnost nepřetržitého mobilního 
přístupu k datové analytice je samo-
zřejmě důležitá pro rychlé a kvalifiko-
vané rozhodování, protože podnikání 
se dnes stále více odehrává v reálném 
čase, kdy nelze čekat na další poradu 
s prezentací v té době již zastaralých 
dat. Rozhodnutí často nepočká ani na 
návrat do kanceláře. Mobilní BI využi-
jí při své práci nejen manažeři s rozho-
dovacími pravomocemi, ale i zaměst-
nanci pracující v terénu a u klientů, 
kteří mohou podle aktuálních závěrů 
analýzy dat korigovat další jednání se 
zákazníky. 

MOBILITA – AKTUÁLNÍ TREND V BI
Zpřístupnění nástrojů datové analytiky 
v mobilních zařízeních je jedním z hlav-
ních současných trendů rozvoje BI řeše-
ní. Jelikož se z práce s daty stává stále vý-
znamnější součást firemních strategií, 
je logické, že jsou stále častěji nasazová-
ny i mobilní aplikace pro přístup k datové 
analýze z mobilních zařízení. Ta navíc ne-
musejí sloužit jen pro zobrazování sestav 
a výstupů z analýzy, ale také jako vstupní 
zařízení, jejichž prostřednictvím mohou 
zaměstnanci v terénu zadávat nová data. 

Důležitou vlastností mobilního BI 
je také notifikace upozorňující na do-
sažení určitých hodnot parametrů, ak-
tuální změny v datech a další události, 
o kterých by měli být manažeři i dal-
ší zaměstnanci informováni v reálném 
čase. Nedávné studie přitom ukazují, že 
manažeři využívající mobilní BI řeše-
ní jsou schopni učinit rozhodnutí až tři-
krát rychleji než ti, kteří mobilní přístup 
k datové analytice k dispozici nemají.

APLIKACE, NEBO WEB?
V úvahu připadají dva různé způsoby mo-
bilního přístupu k datové analytice. Zá-

kladní možností je přístup prostřed-
nictvím internetového prohlížeče. Tato 
varianta podporuje konzistentní způsob 
práce s daty napříč všemi zařízeními pou-
žívanými k práci. Nevýhodou je ale omeze-
nější rozsah funkcí mobilních verzí inter-
netových prohlížečů. I proto dodavatelé  
BI řešení, mezi nimi například i Oracle, 
IBM či Microsoft, stále častěji volí cestu 
samostatné mobilní aplikace určené pro 
instalaci do smartphonu či tabletu.

Uživatel se možná bude muset naučit 
pracovat s novým typem uživatelského 
rozhraní řešení datové analytiky, ale pro-
středí mobilní aplikace se v zásadě nemu-
sí příliš lišit od webového rozhraní BI sys-
tému. Samostatná aplikace navíc může 
využít i další užitečné vlastnosti součas-
ných mobilních zařízení, například: 
• Off-line práce s daty, která jsou ulo-
žena v paměti mobilního zařízení.
• Dotykové ovládání a využití gest, se 
kterými je komfortnější především prá-
ce s vizualizacemi dat.
• Využití GPS, díky kterému může apli-
kace automaticky zobrazovat data týka-
jící se aktuální provozovny, klienta atd.
• Snadné přihlašování nejen s vy-
užitím uživatelského jména a hesla, ale 
i prostřednictvím snímače otisků prstů.
• Spolupráce s chytrými hodinka-
mi při zobrazování nejnovějších noti-
fikací.

Nabídka funkcí mobilní aplikace bude 
zpravidla širší než v případě webového roz-
hraní BI řešení a také styl práce bude více 
přizpůsoben ovládání prostřednictvím do-
tykové obrazovky smartphonu či tabletu. 

JAKÉ FUNKCE OČEKÁVAT?
Funkce jednotlivých mobilních aplika-
cí, propojených s podnikovým řešením 

BIG DATA A ANALYTIKA

Power BI je 
doplněk cloudové 
služby Office 365 
od Microsoftu 
pro uživatelsky 
ovladatelné analýzy 
a vizualizace dat 
z různých zdrojů. 
K Power BI existují 
i aplikace pro mobilní 
zařízení s Androidem 
a iOS.
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datové analýzy, se samozřejmě liší po-
dle dodavatele. Běžnou výbavou jsou 
ale především nástroje na vizuální pře-
hled dat, resp. výstupů z jejich analýzy, 
s možností výběru dat, nastavení zobra-
zení i přepínání mezi různými typy gra-
fické prezentace. Další funkční výbavu je 
vhodné zvážit podle předkládaného sty-
lu práce s daty v mobilních zařízeních. 

Displeje mobilních řešení mohou mít 
sice vysoké rozlišení, ale jejich plocha je 
poměrně limitovaná, proto je styl zobra-
zení dat a z nich vyplývajících indikátorů 
velmi důležitý. Nutnost neustálého skro-
lování přes několik obrazovek a obecně 
upravování zobrazení, tak aby byl k dis-
pozici požadovaný pohled na data, prá-
ci spíše komplikuje, než usnadňuje. Ap-
likace, která na několik málo klepnutí na 
displej smartphonu nezobrazí ukazatele 
či grafy v požadované podobě, bude svoje 
uživatele frustrovat. 

Ovšem v případě dobře navržené ap-
likace pro mobilní přístup k datové 

analýze může být malý displej smart-
phonu naopak jednou z výhod: Pohle-
dy na data je totiž nutné velmi zjedno-
dušit a zobecnit, aby se vizualizovaný 
přehled na obrazovku vůbec vešel. 
Díky tomu nebudou uživatelé zahlco-
váni detaily, ale mohou se soustředit na 
hlavní ukazatele a trendy. Do detailněj-
šího rozboru se pak mohou pustit v pl-

nohodnotném rozhraní BI systému ve 
svém počítači.

Důležité je také předem vědět, zda-
li bude mobilní BI aplikace jen prezen-
tovat data z podnikového systému, nebo 
má sloužit i pro vkládání nových hodnot 
určených k dalšímu zpracování. Rovněž 
je třeba ověřit, jakým způsobem je řeše-
no zabezpečení aplikace obsahující často 
velmi citlivá firemní data, zejména v pří-
padě odcizení nebo ztráty mobilního za-
řízení.

DATA PRO VŠECHNY
Dobře navržená mobilní aplikace pro vy-
užívání BI na cestách by měla poskyto-
vat různé přehledy a funkce manage-
mentu či obchodním zástupcům firmy 
na základě jejich oprávnění a rolí a také 
umožňovat sdílení vybraných přehle-
dů s kolegy, partnerskými firmami či zá-
kazníky. 

Většina moderních BI řešení vy-
užívá cloud, takže je připravena na 

přístup z různých typů zařízení bez 
ohledu na to, zdali jsou firemní, 
nebo patří zaměstnancům, a umož-
ňuje nastavit různá oprávnění pro 
prohlížení a práci s daty. Přístup 
k datové analýze je přitom důleži-
tý pro stále širší okruh zaměstnan-
ců firem, kterým pomůže dělat jejich 
práci efektivněji.

VYHNĚTE SE ZKLAMÁNÍ
Mobilní přístup k datové analýze po-
může s rychlým rozhodováním a in-
formovaností o důležitých ukazatelích 
v každém okamžiku. Není ale radno 
mobilní BI přeceňovat, protože má svá 
omezení. Především je třeba počítat 
s tím, že mobilní BI aplikace bude mít 
oproti plnohodnotnému rozhraní v po-
čítači omezenou funkcionalitu. Pro zá-
kladní přehled postačí, ale k náročněj-
ší práci s daty mobilní aplikace určeny 
nejsou.

Velmi důležité je nepodcenit zabez-
pečení dat přenášených do mobilních 
zařízení pohybujících se mimo zabez-
pečenou podnikovou síť. Bylo by velkou 
chybou nasadit mobilní BI řešení bez 
strategie a nástrojů na správu mobil-
ních zařízení (Mobile Devices Manage-
ment, MDM) a jejich obsahu (Mobile 
Content Management, MCM). Nasaze-
ní mobilního přístupu k datové analýze 
by proto měl předcházet detailní plán, 
jak budou zabezpečeny přenos a uklá-
dání dat v mobilních zařízeních firem-
ních uživatelů, ve kterém bude řešena 
autentizace přístupu uživatelů a smazá-
ní obsahu ztracených nebo odcizených 
zařízení. 

Aplikace na mobilní BI je možné před 
jejich ostrým nasazením důkladně vy-
zkoušet, což je vhodné učinit na všech 
typech zařízení, u kterých připadá v úva-
hu, že budou pro mobilní přístup k da-
tové analýze využívána. Různá prostře-
dí nabídne mobilní BI na displeji tabletu 
nebo na menší obrazovce smartphonu. 
Vždy také záleží na tom, jaké rozlišení 
bude mít displej konkrétního zařízení.

Firma se nemusí nutně pustit rovnou 
do implementace robustního BI řešení, 
která bude stát mnoho peněz, času a úsi-
lí, ale může začít s nástrojem, jejž možná 
již dokonce má k dispozici. Jde o aplika-
ci Power BI, která je doplňkem cloudové 
služby Office 365 od Microsoftu. Když se 
podaří úvodní úskalí překonat, bude mo-
bilní BI velkým pomocníkem při každo-
denním rozhodování. 

RADEK KUBEŠ
Autor je spolupracovníkem CIO BW

BIG DATA A ANALYTIKA

Mobilní aplikace pro Android a iOS má například i Tableau, cloudové řešení pro vizualizaci firemních dat,  
vytváření reportů a interaktivních dashboardů s intuitivním uživatelským ovládáním. 
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Manažeři stále nedůvěřují 
analýze podnikových dat
Podniky tvrdí, že usilují o to, aby obchodní rozhodování 
bylo založené na datech, avšak většina manažerů 
poznatkům vyplývajícím z analýzy dat nedůvěřuje.

BIG DATA A ANALYTIKA

Význam analýzy dat  pro obchod-
ní rozhodování stále stoupá, zejmé-
na v oblastech jako získávání nových 
zákazníků, zvyšování produktivi-
ty nebo řízení rizik. Přestože se 
však podniky snaží při rozhodování 
data využívat větší měrou, manažeři 
zvyklí rozhodovat podle vlastní intu-
ice a zkušeností se nedokážou opros-
tit od nedůvěry vůči závěrům analý-
zy dat.

Společnost Forrester Consulting ne-
dávno uskutečnila na zakázku poraden-
ské firmy KPMG, konkrétně její globál-
ního týmu pro analýzu dat, průzkum 
mezi 2 165 pracovníky s rozhodovací 

pravomocí z různých oborů v Austrálii, 
Brazílii, Kanadě, Číně, Francii, Němec-
ku, Indii, Velké Británii a Spojených stá-
tech.

STÁLE OTÁZKA DŮVĚRY
Podle studie společnosti Forrester 
přesně polovina podniků využívá ná-
stroje pro analýzu dat k analýze sou-
časných zákazníků, 48 % k vyhledávání 
nových klien tů a 47 % k vývoji nových 
produktů a služeb. Studie rovněž mezi 
manažery odhalila výrazný nedosta-
tek důvěry vůči analýze dat: 60 % re-
spondentů příliš nedůvěřuje jejím po-
znatkům.

Pouhá desetina odpovídajících se do-
mnívá, že jejich podnik vyniká v kvalitě 
analýzy dat, a 13 % totéž tvrdí o ochraně 
soukromí a etickém užívání analýzy dat. 
Pouhých 16 % dotázaných odpovědě-
lo, že si jejich podnik vede dobře z hle-
diska zajištění přesnosti modelů, kte-
ré vytváří.

„Vzhledem k tomu, že se analýza dat 
stává stále častěji podkladem rozhodnu-
tí, která nás ovlivňují jako jednotlivce, 
jako podniky a jako společnost, je nut-
né věnovat zvýšenou pozornost zajiště-
ní nejvyšší možné míry důvěry v data, 
jejich analýzu a kontrolu výsledků, kte-
ré mají vést k požadovaným cílům,“ říká 
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Christian Rast, partner v německé po-
bočce KPMG a globální ředitel divize 
analýzy dat. „Podniky, které dále a dále 
investují do analýzy dat, aniž se vážně 
zabývají její efektivitou, budou pravdě-
podobně přijímat rozhodnutí na zákla-
dě nepřesných modelů, což jenom posi-
luje bludný kruh nedůvěry v analytické 
výstupy.“

„Nezvládnutí analýzy nejen rostou-
cí měrou podkopává konkurenceschop-
nost podniku, ale také jej vystavuje no-
vým a stále větším rizikům,“ dodává 
Rast. „Sedmdesát procent manažerů 
věří, že využití analýzy dat vystavuje je-
jich podnik riziku poškození pověsti.“

Manažeři mají největší důvěru k po-
znatkům, které získají z analýzy dat tý-
kajících se rizik a bezpečnosti, ačkoli 
pouhých 43 % má k takovým poznatkům 
vysokou důvěru. Jenom 38 % respon-
dentů věří poznatkům o zákaznících 
a 34 % má vysokou důvěru k poznatkům 
o provozní činnosti.

„Je nepochybné, že subjektivní, in-
tuitivní rozhodování lze zkvalitnit po-
znatky vycházejícími z dat. Podnik tak 
může lépe obsluhovat své zákazníky, 
zvyšovat efektivitu a řídit rizika,“ říká 
Bill Nowacki, který se ve společnos-
ti KPMG zabývá problematikou mana-
žerského rozhodování. „Výzkum však 

ukazuje, že manažeři nedůvěřují da-
tům tak, jak by bylo žádoucí s ohledem 
na návratnost vysokých objemů inves-
tic, které jejich podniky na analýzu dat 
vynakládají.“

NEJVYŠŠÍ MANAGEMENT MUSÍ 
VYUŽITÍ ANALÝZY DAT PODPOROVAT
Výsledky výzkumu naznačují, že pro-
blém nedostatečné důvěry v data 
může pramenit v nejvyšších patrech 
organizační struktury a prosakovat 
dolů. Téměř polovina dotázaných od-
pověděla, že jejich vrcholový mana- 
gement nestojí pevně za podnikovou 
strategií využití dat. Brad Fisher, kte-

Sponzorem  
rubriky  
BIG DATA 
A ANALYTIKA  
je společnost  
ICZ

BIG DATA A ANALYTIKA

Jak rozetnout bludný kruh nedůvěry  
v analýzu dat (AD)
Analýza dat je základ konkurenceschopnosti

CHYBÍ DŮVĚRA V ANALÝZU DAT

Jen málo podniků silně důvěřuje  
poznatkům analýzy dat

ZNALOST ZÁKAZNÍKŮ

AD je důležitá pro pochopení:

Využití  
produktů 70 %
Kdo jsou  
zákazníci 69 %
Jaké nové produkty  
a služby vyvíjet 67 %

ZEFEKTIVNĚNÍ SOUČASNÝCH ČINNOSTÍ

AD je důležitá pro pochopení:

Výkonnosti  
podniku  71 %
Jak zvyšovat efektivitu  
procesů a nákladů  68 %
Potřebné strategie  
a změn  70 %

ŘÍZENÍ RIZIK A COMPLIANCE

AD je důležitá pro znalost:
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povinností  70 %

Pouhých

51 %
respondentů 
se domnívá, že 
jejich vrcholový 
management 
plně podporuje 
strategii analýzy 
dat svého 
podniku.

AD pro rizika 
a bezpečnost43 %

38 %

34 %

AD pro znalost 
zákazníků

AD pro obchodní činnost



KVALITA EFEKTIVITA INTEGRITA PRUŽNOST

DŮVĚRA

rý má na starosti oblast analýzy dat 
v americké pobočce KPMG, se domní-
vá, že svoji roli zde sehrávají složitost 
analýzy dat a nedostatečná informo-
vanost o tom, jak a z čeho výsledky vy-
cházejí.

„Transparentnost ohledně využití 
a vlivu analýzy dat je důležitá pro pře-
konání tradičních předsudků o tom, 
že konvenční rozhodování je spoleh-
livější,“ říká Fisher. „Potřebujeme vy-
jmout analýzu dat z ‚černé skříňky‘ 
a šířit osvětu o jejím využití a účelu, 
a zvyšovat tak důvěru podniků k no-
vým poznatkům, které díky ní mohou 
získat.“

Průzkum rovněž zjistil, že se liší 
důvěra v různé fáze cyklu analýzy 
dat. Manažeři pociťovali největší dů-
věru k začátku cyklu, tj. stanovení 
zdrojů dat, kdy se určuje, která data 
jsou pro analýzu relevantní. Nejvyšší 
důvěru k výběru zdrojů dat vyjádřilo 
38 % dotázaných. Druhá fáze, analýza 

BIG DATA A ANALYTIKA

Jen málo podniků uplatňuje  
nejlepší praxi u všech pilířů důvěry:  

  Pouze 10 % podniků věří, že excelují  
v kvalitě dat, nástrojích a metodikách. 

  Pouze 13 % se domnívá, že vyniká  
v ochraně soukromí a etickém  
využití analýzy dat.  

  Méně než 1/5 (16 %) se domnívá,  
že si vede dobře z hlediska zajištění  
přesnosti modelů, které vytváří. 

ČTYŘI PILÍŘE DŮVĚRYHODNOSTI ANALÝZY DATPROČ JE DŮVĚRA DŮLEŽITÁ

Rozhodování nebo cílení na zákazníky 
na základě nepřesných predikcí rychle 
podkopá, ne-li zcela zmaří důvěru 
zákazníků a naruší důvěru manažerů, 
kteří na takové predikce spoléhali při 
rozhodování.
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70 %
respondentů se 
domnívá, že je analýza 
dat může vystavit riziku 
ztráty pověsti.
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a modelování, se těší nejvyšší důvě-
ře 21 % respondentů. A 19 % nejvíce 
věří třetí fázi – přípravě a slučování 
dat. Od této fáze důvěra citelně kle-
sá: pouhých 11 % respondentů nejvíce 
důvěřuje využití analýzy a 10 % totéž 
prohlašuje o měření efektivity analy-
tických snah.

„Tento pokles důvěry je znám-
kou širších problémů spojených s vy-
užitím poznatků získaných analýzou 
dat,“ říká Fisher. „Nestačí tvrdit, že 
jsme podnik, který se řídí daty. Aby-
chom vybudovali důvěru v analýzu 

dat, jejíž výsledky budou skutečným 
přínosem, je nutné stanovit požadova-
né cíle, sestavit potřebné plány, zavést 
patřičné procesy a metriky a zajistit 
efektivní realizaci.“

Podle Rasta musejí podniky, kte-
ré investují velké objemy prostřed-
ků do analýzy dat pro účely rozhodo-
vání, zjistit, která fáze analytického 
cyklu se netěší dostatečné důvě-
ře a proč, a případné problémy od-
stranit.

„Je nezbytné, aby pro ty, kdo jsou 
odpovědní za oblast analýzy dat, 

byla důvěryhodnost mezi nejvyšší-
mi prioritami,“ říká Rast. „Má-li být 
podnik konkurenceschopný a roz-
hodovat se na základě dat, muse-
jí manažeři zvládnout komplexní 
procesy, systémy, zákonné požadav-
ky a řízení, aby bylo možné důvě-
ryhodně a konzistentně uplatňovat 
poznatky analýzy dat k akci s měři-
telnými výsledky.“ 

THOR OLAVSRUD
Autor CIO.com je specialistou na bezpečnost,  
big data a open source

BIG DATA A ANALYTIKA

PODNIKŮM, KTERÉ CHTĚJÍ POSÍLIT 
DŮVĚRU K ANALÝZE DAT,  

KPMG DOPORUČUJE ZABÝVAT SE  
SEDMI OBLASTMI:

1. Analyzovat příčiny  
nedostatečné důvěry

2. Vyjasnit cíle a ukázat  
smysl analýzy dat

3. Šířit osvětu, a zvýšit tak  
interní angažovanost

4. Rozvíjet vnitřní kulturu důvěry 
v analýzu dat

5. Otevřít „černou skříňku“ a zvýšit 
transparentnost analýzy dat

6. Vybudovat analytický ekosystém, 
který poskytne ucelený pohled

7.  Stimulovat inovace a výzkum 
a vývoj v oblasti analýzy dat 
a podporovat nové nápady kvůli 
udržení konkurenceschopnosti

DALŠÍ KROK:  
JAK PRO ANALÝZU DAT ZÍSKAT DŮVĚRU

Vycházejte ze správných předpokladů:
analyzujte oblasti nedostatku důvěry 
a stanovte priority

Účel:
jasně stanovte a slaďte cíle,  
měřte výkonnost a dopady

Osvěta:
posilujte interní angažovanost

Odbornost:
budujte interní kulturu a schopnost 
využití analýzy dat jako prvního  
strážce důvěry

Transparentnost:
otevřete „černou skříňku“  
dalším očím – a ještě dalším

Komplexní pohled:
zabývejte se ekosystémy,  
portfolii a komunitami

Inovace:
umožněte experimentování,  
vybudujte inovační laboratoř

VZOREK: 2 165 PRACOVNÍKŮ S ROZHODOVACÍ  
PRAVOMOCÍ V OBLASTI ANALÝZY DAT

ZDROJ: STUDIE FORRESTER CONSULTING  
ZPRACOVANÁ NA ZAKÁZKU KPMG, ČERVENEC 2016
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BI nemusí být doménou 
jen velkých firem
Širší využití metod business intelligence a business 
analytics v podnicích souvisí také se způsobem, 
jakým jsou nasazovány a používány.

Čeho jsme nyní svědky?  Podle Lu-
káše Erbena ze společnosti KPC Group 
patří mezi nově se rozvíjející trendy vze-
stup samoobslužných řešení a nástup 
nové kategorie uživatelů, kteří jsou ozna-
čováni jako civilní datoví vědci (CDS – 
Citizen Data Scientists). Samoobslužné 
analytické nástroje či nástroje pro samo-
obslužnou přípravu dat umožňují nástro-
je pro business analytics (BA) a business 
intelligence (BI) osvobodit od prováza-
nosti či závislosti na specializovaných  
IT odděleních. „Zatímco v minulosti k ta-
kovému oddělení docházelo třeba formou 
vytvoření specializovaného analytické-
ho týmu, samoobslužná BI je určena pro 
běžné podnikové uživatele s odpovídají-
cím zaškolením,“ vysvětluje Erben. 

Zásadní výhodou takového trendu je, 
že civilní datoví vědci (CDS), vybavení 
patřičnými technologiemi, mohou na-
hradit specializované datové analytiky, 
jichž je na trhu nedostatek. „Zkušenosti 
posbírané analytiky Gartneru ukazují,  
že při vhodném výběru kandidátů lze  
civilní datové vědce zaškolit v řádu tý- 
dnů, zatímco specialisté mají za sebou 
typicky pětileté vysokoškolské studium 
v oborech, jako jsou statistika či datová 
nebo informační věda, a několik let pra-
xe,“ shrnuje výhody Lukáš Erben a do-
dává, že již v letošním roce poroste po-
čet CDS v podnicích pětkrát rychleji než 
počet datových vědců – specialistů. Do 
roku 2019 pak objem analytických vý-
stupů zpracovaných CDS překoná objem 
výstupů datových specialistů.

Thomas Vavra z agentury IDC CEMA 
zdůrazňuje změnu přístupu k trhu, ke 

vá právě teď. „IDC předpokládá, že v nej-
bližších pěti letech bude v nějaké míře 
každý tržní segment ovlivněn vestavěný-
mi funkcemi založenými na kognitivních 
metodách a AI,“ doplňuje Vavra.

BI A BA PRO SMB
Jak je na tom segment malých a střed-
ních firem (SMB), proniká i sem využi-
tí technologií BI/BA? Zdá se, že je to ob-
tížnější. Potvrzuje to i Roman Pazdera ze 
společnosti Karat Software: „U malých 
a středních firem je zažitá představa, že 
BI je výsadou nadnárodních korporací, 
že jde o něco nedostupného. Ale situa- 
ce se v poslední době značně zlepšuje. 
Dnes je na trhu řada produktů a specia-
lizovaných firem, které jsou cenově do-
stupné a poskytují dostatečné možnosti 
splnit zákaznické potřeby.“ Podle Paz-
dery je logické, že podstatný podíl na 
BI trhu získávají dodavatelé ERP systé-
mů; v jejich nabídce moduly business in-
telligence málokdy chybějí. „Z pohledu 
komplexnosti dodávky pro malou nebo 
střední firmu je nejlepší volbou pořízení 
BI přímo od dodavatele ERP. Odpadnou 
tak starosti s převodem dat do datového 
skladu a při implementaci BI se lze sou-
středit na klíčové potřeby a očekávání 
zákazníka, což celé řešení výrazně zlev-
ňuje,“ shrnuje výhody Pazdera. 

Podobně začíná vidět pozitivní vý-
voj v oblasti SMB i Thomas Vavra. Doba, 
kdy BI/BA byly výsadou velkých firem, 
již minula a heslem současnosti je „think 
big, start small“. Je to i tím, že tyto tech-
nologie jsou dnes přístupnější a více šká-
lovatelné. A především levnější a méně 

které u výrobců nástrojů business intelli-
gence a business analytics došlo během 
loňského roku. „Je jasně vidět rostou-
cí zaměření na služby,“ upřesňuje Vavra. 
Jednou z příčin podle něj je snaha zpře-
hlednit trh, na kterém je k dispozici až 
příliš široká nabídka. Zákazníci se již ne-
chtějí brodit mořem nejrůznějších tech-
nologií a hledat v něm to správné řešení 
pro své požadavky. Z dosavadních prů-
zkumů, které IDC v našem regionu usku-
tečnila, je hlavním kritériem pro výběr 
partnera pro nasazení BI/BA v podnicích 
důvěra a očekávání, že tento partner bude 
spolupracovat s firmou delší dobu. 

Dalším očekávaným trendem je šir-
ší využití kognitivních metod a nástro-
jů umělé inteligence (AI). Zatím je v Čes-
ku využití kognitivních metod a AI velmi 
omezené, přitom doba, kdy by o nich vel-
ké podniky měly vážně uvažovat, nastá-

PŘEHLED

THOMAS VAVRA
associate vice president,  
software, IDC CEMA

ANALYTICI
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LUKÁŠ ERBEN
vendor executive manager,  
KPC Group (zastoupení Gartner)

ROMAN PAZDERA
partner manager,  
Karat Software
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komplikované. „I menší firmy dnes při-
cházejí na to, že i méně náročné techno-
logie mohou přinést podstatný přínos,“ 
dodává Vavra.

Dalším trendem je poskytování tech-
nologií BI/BA jako služby. Cloudová ře-
šení pro oblast BI a analytiky jsou na 
trhu dostupná jednak jako plnohodnot-
né samostatné platformy a služby, jed-
nak jako součást podnikových aplikací. 

Vyspělost první skupiny dokládá Lu-
káš Erben tím, že řadu z nich najdeme 
v magickém kvadrantu Gartneru pro 
BI&A platformy: Najdete v něm jak do-
davatele, kteří se na SaaS/cloud speciali-
zují, tak i dodavatele, jež nabízejí cloudo-
vou variantu tradiční BI/BA platformy 
či řešení. To ovšem ale neznamená, že by 
druhá skupina, tedy analytické funkce 
či nástroje integrované do podnikových 
aplikací, neměla silné zastoupení na 
trhu. Tyto funkce totiž v minulém roce 
překvapivě zaznamenaly nejvyšší po-
díl obratu z cloudových služeb, a to s po-
dílem 16,6 %. „Je přirozené, že ve chví-
li, kdy se podnikové aplikace a jejich data 
přesouvají do cloudu, putují souvisejí-
cí analytické nástroje a funkce tamtéž,“ 
komentuje situaci Erben. Jedním z hlav-

ních faktorů ovlivňujících posun od lo-
kálně provozovaných analytických a BI 
platforem směrem ke cloudovým služ-
bám je datová přitažlivost (data gravity). 
S rostoucím množstvím dat (resp. jejich 
zdrojů) umístěných či sbíraných „v clou-
du“ přirozeně roste procento organiza-
cí, jež nějakým způsobem využívají clou-
dovou BI. 

Podle globálního průzkumu Gartneru 
mezi 2 244 velkými společnostmi z října 
2016 využívalo cloudovou BI/BA aktivně 
34 % organizací a dalších 13 % její nasaze-
ní bezprostředně plánovalo (výrazně niž-
ší je míra využívání cloudových datových 
skladů – 16 % aktivní a 16 % plánované). 
Ve střední a východní Evropě je procento 
organizací, které cloudovou BI/BA aktiv-
ně využívají, nižší, a to 19 % (do průzku-
mu bylo zahrnuto ale jen 37 organizací). 
Bezprostřední plány na nasazení cloudo-
vé BI má v tomto regionu 32 % respon-
dentů z řad velkých organizací.

Thomas Vavra připomíná, že jde o vše-
obecný trend. Tím, jak je stále více růz-
ných technologií provozováno v cloudu, 
zvyšuje se i akceptace BI/BA jako služ-
by. I zde je příčinou jednoduchost. „Jest-
liže si to nemusíme koupit, implemento-

vat ani udržovat, pro bychom to dělali?“ 
tlumočí Vavra otázku dnešních zákazní-
ků, kterou si kladou i ti z České repub-
liky. „Cokoli jako služba je dnes novou 
normou,“ dodává Vavra.

Stále však přetrvává obava manage-
mentu poskytnout data mimo svoji fir-
mu, připomíná Roman Pazdera s tím, 
že to platí i pro BI. „U našich zákazní-
ků se tak s požadavkem na provozová-
ní BI jako služby setkáváme minimálně. 
Výjimku tvoří firmy, které v režimu SaaS 
provozují celý ERP systém a pak stej-
ným způsobem používají také BI,“ uzaví-
rá téma Pazdera. 

VLIV REGULACE
Z hlediska zpracování citlivých osob-
ních dat může sběr velkého množství 
informací znamenat ohrožení soukro-
mí. Reaguje na to i legislativa a třeba 
příští rok vstoupí v platnost evropská 
regulace nakládání s osobními údaji, 
označovaná zkratkou GDPR. Může být 
vytrvalé zpřísňování legislativy v oblas-
ti soukromí na překážku dalšího využití 
metod BI/BA?

Roman Pazdera se domnívá, že pro 
obchodní korporace provádějící roz-

PŘEHLED
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PŘEHLED

sáhlejší zpracovávání osobních úda-
jů to bude spíš znamenat další náklady 
a nutnost zajistit další administrativ-
ní opatření. „Určitě to nebude zásad-
ní překážka pro provozování jejich 
core businessu,“ vidí situaci optimis-
ticky Pazdera a dodává, že drtivá vět-
šina korporátních dat regulacím ne-

podléhá, a proto omezení ve využití 
BI nevidí. 

Stejně optimistický je i Thomas Vavra; 
ani on nevěří, že by nová regulace před-
stavovala podstatnou překážku. GDPR 
a podobné regulace ale mohou přimět 
firmy, aby přehodnotily sběr dat a zamě-
řily se jen na ta, která mohou přinést ně-

jaký užitek. Data, která přinášejí žádnou 
nebo jen malou hodnotu, prostě přesta-
nou sbírat, aby předešly regulatorním 
obtížím. 

ALEXANDER LICHÝ
Autor je redaktorem CIO BW

DODAVATELÉ DATOVÝCH SKLADŮ

DODAVATELÉ ŘEŠENÍ BUSINESS INTELLIGENCE

DODAVATELÉ ŘEŠENÍ PRO BIG DATA
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Arbes Technologies www.arbes.com Oracle, Microsoft, PostgreSQL 20 0 50 50 Krajský úřad Středočeského kraje
AutoCont CZ www.autocont.cz Microsoft SQL Sever 20 10 70 20 Best
Datacons www.datacons.cz BI Oracle, Microsoft více než 10 30 30 40 ČEZ
GEM System www.gemsystem.cz GEM Dirigent, GEM Pentaho 9 5 30 65 GE Money Bank, VZP ČR, Doosan
Inekon Systems inekon-systems.cz Inekon Systems - BNS – 20 40 40 Madeta
Karat Software www.karatsoftware.com – 30 0 30 70 –
Komix www.komix.cz Oracle, HP, Qlik 12 0 50 50 Národní technická knihovna
Ortex www.ortex.cz Orsoft Business Intelligence 28 20 50 30 Europasta SE
Profinit EU www.profinit.eu Informatica, Teradata, Microsoft, Oracle 13 0 0 100 KB, Letiště Praha
SAP ČR www.sap.cz SAP 50 000 40 40 20 CEZ, ČD Cargo, GE Money Bank
Softec Group www.softec.cz Oracle, Informatica, Pentaho, Microsoft více než 10 0 30 70 PPF banka
Sophia Solutions www.sophias.cz Oracle, Microsoft, SAP, SAS, IBM 20 5 25 70 Český Aeroholding, PPF banka, Lukoil

Název společnosti Web Tvůrce BI řešení Po
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Abra Software www.abra.eu Abra Software – 21 70 9 Hama
Arbes Technologies www.arbes.com Oracle, Microsoft, Arbes 20 0 50 50 Krajský úřad Středočeského kraje
AutoCont CZ www.autocont.cz – 20 10 70 20 COOP
BM Servis www.bm.cz BM Servis 25 0 100 0 Tecnocap
Datacons www.datacons.cz – 10 30 30 30 ČEZ
GEM System www.gemsystem.cz GEM 10 20 40 40 Doosan Škoda Power
Inekon Systems inekon-systems.cz Inekon Systems 98 20 40 40 Česká pošta
Karat Software www.karatsoftware.com BI Experts 18 10 70 20 Vapol CZ
Komix www.komix.cz Qlik 125 10 50 40 Makro ČR
Ortex www.ortex.cz Ortex 28 20 50 30 Europasta SE
Profinit EU www.profinit.eu Profinit, IBM, Microsoft 15 0 0 100 Komerční banka
Softec Group www.softec.cz IBM, Oracle, Microsoft 3 0 20 80 –
Sophia Solutions www.sophias.cz Oracle, IBM, SAP 200 10 20 70 České aerolinie
Unicorn Systems www.unicornsystems.eu SAS, Pentaho, Microsoft 70 0 35 65 Komerční banka

Název společnosti Web Hlavní nabízená řešení

Referenční projekt
Jméno 
zákazníka

Rok  
implementace Přínosy pro zákazníka

Arbes Technologies www.arbes.com – – – –
Inekon Systems inekon-systems.cz Tableau Komerční 

banka
2014 Rychlá, snadná a srozumitelná vizualizace  

klíčových informací
Komix www.komix.cz HP Vertica Analytics Platform, QlikView Makro ČR 2015 Tvorba dashboardů pro analýzu rozsáhlých  

obchodních dat, implementace nových pohledů a KPI
Profinit EU www.profinit.eu Informatica HParser – – –
SAP ČR www.sap.cz SAP HANA, Sybase IQ, SAP BW RWE 

Transgas
2010 Komplexní plánování a reporting

Softec Group www.softec.cz – – – –
Sophia Solutions www.sophias.cz MapR, Cloudera, Hortonworks, Datameer T-Mobile 2017 Řešení pro nizozemský T-Mobile
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Alvao Technology Day 2017
20. 4. Brno a 11. 5. Praha
Konference ATD se stává tradiční platfor-
mou pro sdílení zkušeností na poli IT servi-
ce managementu a také v oblasti enter-
prise service managementu. Vystoupí zde 
IT manažeři významných českých společ-
ností se svými zkušenostmi v uvedených 
oblastech. Budou se řešit aktuální výzvy 
nejen v řízení IT, ale také v oblasti dodává-
ní vnitropodnikových služeb. Účastníci se 
mohou těšit i na další zajímavá témata jako 
například tržiště poskytování služeb, elek-
tronický vnitropodnikový obchod a další. 
V odpolední části bude slavnostně uvede-
na nová verze systému Alvao 10 a před-
staveny její hlavní novinky. Registrace: 
www.alvao.cz/atd

Konference Oracle Code
28. dubna Praha
V rámci závazku dále investovat do ko-
munity vývojářů nyní Oracle nabízí bez-
platnou registraci na sérii odborných kon-
ferencí Oracle Code. Zájemci mohou 
rovněž přihlašovat do těchto akcí své pří-
spěvky a prezentace. Účastníci zde zís-
kají možnost seznámit se s nejnovější-
mi technologiemi, průmyslovými trendy 
i osvědčenými postupy (best practices). 
Akce budou zahrnovat klasické přednáš-
ky, technickou sekci i praktická cvičení, 
zájemci se zde budou moci setkat s vý-
znamnými osobnostmi oboru, členy ko-
munity i experty společnosti Oracle. Více 
info http://developer.oracle.com/code.

25 let internetu v ČR
13. února
Před 25 lety se naše země poprvé oficiálně 
připojila k internetu. Sdružení CESNET teď 
na den přesně po čtvrtstoletí a na stejném 
místě, kde se první připojení uskutečnilo, 
pořádá slavnostní setkání. Bude se konat 
13. února v posluchárně číslo 256 Fakul-
ty strojní ČVUT v Praze-Dejvicích. Na akci, 
která potrvá od 9 do 14.15 hodin, vystou-
pí přední osobnosti českého i zahraniční-
ho internetu a akademické sféry. Smys-
lem setkání není jen stručně zrekapitulovat 
dosavadní rozvoj internetu, ale také nastí-
nit jeho budoucnost. Registrace na webu 
25let.online.

BEZPEČNÉ NEMOCNICE
Dvojím úspěchem skončilo pro společ-
nost ICZ slavnostní vyhlášení nejúspěš-
nějších projektů v rámci již 9. ročníku 
celorepublikové ankety Bezpečná ne-
mocnice. Právě její projekty totiž získa-
ly první dvě místa. Nejvyšší příčku obsa-
dil projekt Bezpečná manipulace s léčivy 
uskutečněný Ústřední vojenskou nemoc-
nicí – VFN Praha, druhou pak Zvyšování 
bezpečnosti provozu operačních sálů po-
mocí sofistikovaného softwaru v Nemoc-
nici Třebíč.

Projekt Bezpečná manipulace s léči-
vy zaujal komisi zavedením elektronic-
ké evidence podávaných léčiv do pra-
xe, což jednoznačně přispělo ke snížení 
rizik v průběhu poskytování zdravot-
ních služeb, a tedy i k celkovému zvý-
šení kvality a bezpečí poskytované 
péče v Ústřední vojenské nemocnici – 
VFN Praha. 

Cílem projektu Zvyšování bezpeč-
nosti provozu operačních sálů pomocí 
sofistikovaného softwaru v Nemocnici 
Třebíč pak byla plná elektronizace pro-
vozu operačních sálů, kompletní osvo-
jení technologie personálem a z toho 
vyplývající bezpečnější, standardizo-
vaný a řízený proces operačních po-
stupů.

NOTEBOOKY PRO DĚTI
V rámci dlouhodobé spolupráce s nada-
cí Srdce na dlani obdarovala společnost 
Huawei dětský domov v Krásné Lípě. Ta-
mějším dětem tentokrát předali zástupci 
společnosti v čele s Radoslawem Kedziou, 
generálním ředitelem společnosti Huawei 
v České republice, čtyřicet notebooků 
v celkové hodnotě 108 999 Kč. Moderní 
přístroje podpoří vzdělávání dětí v oblas-
ti výpočetní techniky. Společnost Hua-
wei navázala na dlouhodobou spoluprá-
ci s nadací Srdce na dlani, která podporuje 
vybrané dětské domovy v České repub-
lice. Firma nedarovala laptopy poprvé, už 
dříve jich nadaci pětatřicet předala. FO

TO
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ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI
Ve druhé polovině ledna se uskutečnil jedenáctý ročník největší české odborné konfe-
rence uživatelů a dodavatelů v oblasti IT service managementu pod názvem „Zpátky do 
budoucnosti“. Téměř 300 účastníků potvrdilo, že vzrůstá zájem odborníků o sdílení zna-
lostí mezi soukromým sektorem a státní správou. Pořadateli letošního ročníku bylo sdru-
žení itSMF Czech Republic a CACIO. 

SPOLEČNOST POZVÁNKY
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