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FLOWMON: PŘÍBĚH AKADEMICKÉHO SPIN-OFFU

MOBILNÍ APLIKACE: PRO RETAIL ZATÍM NEVYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST

ANGITU – INTELIGENTNÍ PLATFORMA PRO PLNĚNÍ SNŮ MLADÝCH LIDÍ

DIGITAL AGENDA IN V4 COUNTRIES

Nejen o Internetu věcí v rozhovoru s

Jiřím Ryntem



Vážení a milí čtenáři,

Internet věcí je jedním ze segmentů ekonomiky, který se nejrychleji rozvíjí. Přesto 
technologičtí odborníci tvrdí, že jsme zatím pouze na začátku revoluce a ty největ-
ší změny teprve přijdou.  Počet zařízení využívajících Internet věcí se v období let 
2015 až 2021 každoročně zvýší o 23 %. Z celkového počtu 28 miliard připojených 
zařízení jich bude do roku 2021 IoT využívat téměř 16 miliard. Nejen o Internetu 
věcí si budeme v tomto čísle povídat s Jiřím Ryntem, technickým manažerem ze 
společnosti Ericsson. 

Žhavým tématem na poli Evropské unie je také sdílená ekonomika. Představíme 
Vám nejen vizi EU, ale i problematická místa celé koncepce.

Dále se můžete těšit na představení významných start-upů, dozvíte se, jak fungují 
e-aukce nebo například s jakými zvláštnosti internetového marketingu se můžete 
setkat v rusky mluvících zemích.

Přejeme Vám příjemné čtení a hezké léto.

 Tým redakce časopisu
 Digital Economy World
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V rozhovoru pro Digital Economy World shrnuje 
Jiří Rynt ze společnosti Ericsson závěry nové stu-
die Ericsson Mobility Report. Ta je vydávána 

dvakrát ročně a je jednou z nejkomplexnějších aktuali-
zací mobilního datového provozu. Přináší hloubkové 
analýzy velkých objemů dat v existujících mobilních sí-
tích na celém světě, které jsou využívány spolu s inter-
ními odhady a dalšími relevantními průzkumy k před-
povězení mobilních trendů a spotřebitelského chování. 

Růst datového provozu udržuje velmi rychlé tempo. 
Očekáváte, že tento trend zůstane stejný i v následují-
cích letech? 

  Globální mobilní datový přenos vzrostl mezi prv-
ním čtvrtletím roku 2015 a 2016 o 60 %, a to především 
v důsledku zvyšující se spotřeby dat na jednoho uživa-
tele a také zvyšujícího se počtu datových služeb pro 
smartphony. Do konce roku 2021 bude přibližně 90 % 
mobilního datového přenosu probíhat prostřednictvím 
smartphonů. Zvýší se také počet mobilních připojení – 
do roku 2021 se téměř zdvojnásobí – ze současných  
3,4 miliard na 6,3 miliard, což je důsledkem fenomenál-
ního růstu mobilních technologií 
v relativně krátkém časovém úseku. 

Jakou roli bude hrát v přenosu dat 
Internet věcí? 

Očekáváme, že do roku 2018 
předběhne Internet věcí mobilní 
telefony jakožto nejpočetnější ka-
tegorii připojených zařízení. Počet 
zařízení využívajících Internet věcí 
se v období let 2015 až 2021 každo-
ročně zvýší o 23 %. Z celkového po-
čtu 28 miliard připojených zařízení 
jich bude do roku 2021 IoT využívat 
téměř 16 miliard. Počet připojení 
k Internetu věcí bude pravděpodobně nejvyšší v západ-
ní Evropě, do roku 2021 zde vzroste o 400 %. 

Jaké faktory ovlivňují růst Internetu věcí? 
Vývoj směrem k Internetu věcí bude v příštích le-

tech podpořen díky stále se zlepšujícím podmínkám, 

jako jsou například klesající ceny zařízení a inovace 
v této oblasti. S tím souvisí např. vývoj chipsetů pro IoT, 
které budou technologicky až o 90 % méně komplexní,  
a tudíž významně levnější. Ekonomický aspekt  IoT 
bude určující pro další rozvoj. Vývoj také významně 
urychlí nasazení technologií NB-IoT využívajících stáva-
jící mobilní sítě a také plánované komerční zavedení 5G 

sítí, které umožní připojit expo-
nenciálně více zařízení, než je mož-
né dnes. Dalšími faktory jsou na-
příklad rostoucí poptávka po IoT, 
a to například po připojených vozi-
dlech, nebo směrnice Evropské 
unie o zavedení celounijního systé-
mu eCall, jejíž implementace je na-
plánována na rok 2018.

Zmínil jste komerční zavedení 5G 
sítí. Zavedení standardu 5G je na-
konec očekáváno dřív, než se pů-
vodně předpokládalo a plánovalo. 
Jaké ještě řeší překážky? 

Jednou z hlavních výzev pro mobilní sítě je stále 
větší interakce mezi člověkem a strojem a tlak na mož-
nosti rozšíření vzdálených operací, ať už půjde o vzdále-
ně kontrolované stroje, měřiče a senzory, nebo to bude 
využívání her. Další oblastí, se kterou se počítá v souvis-
losti s IoT, je možnost D2D (Device to Device) 

„Do konce roku 2021 bude přibližně 90 % mobilního 
datového přenosu probíhat prostřednictvím smartphonů,“ 

říká Jiří Rynt ze společnosti Ericsson 

Jiří Rynt 
Senior Technical Manager je ex-
pertem v  oblasti telekomuni-
kačních technologií a  služeb. Po 
dokončení studia na  ČVUT FEL 
v  Praze působil ve  společnosti  
SPT a.s., která byla předchůdcem 
českého Telecomu. Od  roku 1994 pracuje ve  spo-
lečnosti Ericsson, v jejíchž sítích se uskutečňuje více 
než 40 % celosvětové mobilní komunikace a  která 
zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliarda-
mi uživatelů.

Očekáváme,  
že do roku 2018 

předběhne Internet 
věcí mobilní telefony 
jakožto nejpočetnější 
kategorii připojených 

zařízení.
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komunikace, a to se všemi technickými a bezpečnostní-
mi nároky, které musejí být vyřešeny.  V současné době 
vidíme také dramatický nárůst přenosu videa v čím dál 
vyšší kvalitě, což znamená další ná-
růst datových toků. S tím vším se 
budou muset budoucí 5G sítě vy-
rovnat. Mezi zeměmi, které plánují 
dřívější implementaci 5G, je nutné 
sladění frekvenčních pásem jakož-
to součást již probíhajícího procesu 
pro World Radiocommunication 
Conference-19, který je zaměřený 
na pásma pro komerční zavedení 
5G po roce 2020. Chtěl bych zdů-
raznit, že z pohledu frekvencí bude 
moci  5G systém využívat spektrum 
od stávajících pásem až po hranici 
100 GHz.

Studie Ericsson Mobility Report si vzala pod drobno-
hled také trendy ve sledování videa na mobilních zaří-
zeních. Co zjistila? 

Sledování videa se odklání od tradičního televizní-
ho streamingu. Celkem 61 % všech spotřebitelů denně 
sleduje videoobsah na svém smartphonu nebo tabletu, 
což představuje 71% nárůst od roku 2012. Tento trend 
je ještě více podpořen využitím videí na sociálních sí-
tích. V roce 2021 připadne na video až 70 % mobilního 
datového provozu. Přes 85 % datového přenosu ge - 

nerovaného použitím videoaplikací na smartphonech 
jde přes Wi-Fi. V případě, že Wi-Fi připojení není do-
stupné, spoléhají lidé na mobilní data. 

Hlavní skupinou, u které byl za-
znamenán výrazný nárůst sledo-
vání videa, jsou teenageři. Jakým 
způsobem se změnily jejich prefe-
rence? 

Bereme-li v úvahu tablety, lap-
topy a smartphony, potom téměř 
dvě třetiny času, který teenageři 
stráví sledováním TV a videa, se 
odehrává na mobilním zařízení. Vy-
užívání mobilních dat na sledování 
videí na smartphonech vzrostlo bě-
hem 15 měsíců v letech 2014 až 
2015 celkově o 127 %. Během čtyř-

letého období (od roku 2011 do 2015) se čas, který mladí 
tráví sledováním televizních programů a videí na televiz-
ní obrazovce, zkrátil o polovinu. Sledováním televizních 
programů a videí na smartphonech však teenageři tráví 
až o 85 % víc času.Tato skutečnost, stejně jako fakt, že 
nadcházející generace uživatelů mobilních telefonů vyu-
žívá nejvíce mobilních dat na streamování videí přes 
smartphone (prostřednictvím Wi-Fi i mobilních dat), z ní 
činí prioritní zájmovou skupinu pro monitoring mobilní-
mi operátory. 

Využívání mobilních 
dat na sledování videí 

na smartphonech 
vzrostlo během  

15 měsíců v letech 
2014 až 2015 

celkově o 127 %. 
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Pohled do pozadí aukčního byznysu

Co obnáší příprava a průběh samotné 
aukce nám prozradil David Krásenský 
z týmu Qaukce.cz
Realizaci aukce bych rozdělil na tři fáze. V té první 
jsme relativně v klidu, protože aukční síň připravuje 
položky do katalogu. Tato fáze v podstatě začíná 
po skončení předchozí aukce, všechny předměty je 
potřeba nafotit, připravit texty a sestavit aukční  
katalog. 

Jakmile jsou aukční položky pohromadě, začíná 
hra o čas, kdy je třeba připravit tisková data pro 

katalog, zveřejnit katalog online na webu galerie 
a dalších aukčních systémech, připravit kampaně 
a promo aukce. Samozřejmě, čím dříve se dostane ka-
talog k zájemcům, tím lépe. 

A nakonec přichází samotný den D. Předměty 
draží současně zájemci v sále, zákazníci na telefonu 
a uživatelé na internetu pomocí několika aukčních sys-
témů z České republiky, USA, Velké Británie a Číny. Sa-
motná dražba trvá několik hodin, během kterých mu-
síme okamžitě reagovat na každý příhoz v sále nebo 
na internetu a zároveň nesmí dojít k žádné chybě. 

Jan Daniel, David Krásenský | Qaukce.cz

Poklidné vody českého aukčního byznysu s  uměním rozvířila zpráva o  květnovém prodeji 
obrazu malíře Jana Zrzavého v aukční síni a galerii USTAR. Tento unikátní obraz byl dlouho 
v soukromých sbírkách a prodej vytvořil tuzemský autorský rekord v hodnotě 14 400 000 Kč.
Při této příležitosti jsme vyzpovídali tým Qaukce.cz, který aukci technicky zajišťoval.
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I když je tato práce poměrně náročná, tak vás 
prostě baví…

Odpovídá Jan Daniel...
Honzo, jste ředitelem internetové agentury. Jak jste se 
dostal k aukčnímu byznysu?

Někteří naši klienti jsou s námi už od začátku, tedy 
více než 16 let. Právě díky nim jsme měli možnost se 
dostat k tomuto velice zajímavému oboru. Aukce, sbě-
ratelství a investice – to je kombinace, která nás v ohle-
du propojení s moderními technologiemi zajímá. 

Jakou roli hraje internet u aukcí vašich klientů?
Tak to je samozřejmě individuální – někteří klienti 

jsou konzervativní, jiní se zase více orientují na online 
aukce. Každopádně online aukční systémy otevírají pro-
dejcům cestu na globální trhy.

Orientujete se pouze na český trh nebo i na zahraničí?
Rosteme spolu s našimi partnery, které máme ak-

tuálně v České republice, Rakousku a Švýcarsku. Aktuál-
ním trendem je orientace na asijské trhy, například Sin-
gapur, kde se na velkých veletrzích setkávají obchodníci 
a investoři. Oproti Evropě se zde obchoduje v řádově 
vyšších částkách.

Jaké to je, pracovat se stejnými klienty více než 15 let?
S většinou našich zákazníků a partnerů máme vy-

soce nadstandardní vztahy. Ono to ani jinak nejde, po-
kud vám má někdo svěřit technickou realizaci miliono-
vého byznysu. Tato spolupráce je o naprosté důvěře, 
a proto i my musíme odvádět nadstandardní práci.

David Krásenský
David vystudoval obor In-
formační systémy na Fa-
kultě informatiky na VUT 
v Brně. Už během studia 
začal pracovat v  Q2 In-
teractive a  po  11 letech 
spolupráce má na  sta-
rosti řízení projektů a ko-
ordinaci sálových aukcí 
pro aukční síň USTAR.

Jan Daniel
Spolumajitel a  výkonný 
ředitel ve společnostech  
Q2 Interactive, getOne 
a RedCat. 

Po  absolvování Fakul-
ty informatiky na  MUNI 
v  Brně působil na  MZLU 
v  Brně a  UK v  Praze. 
V  roce 2000 začal pod-
nikat a  založil společ-
nost RedCat zabývající 
se specializovanými dodávkami hardwaru a správou sítí. 
Nedlouho poté založil internetovou agenturu Q2 Interac-
tive, která se zabývá realizací webových řešení na míru 
a online marketingem. 

Jednou ze služeb, kterým se věnuje již více než 16 let, je 
Qaukce.cz. Pod touto značkou se skrývá technické zajiš-
tění jak klasických sálových aukcí, tak realizace online 
aukčních systémů.

Profil služby Qaukce.cz

Zaměřujeme se na technické zajištění aukcí a vývoj 
aukčních systémů. Naší vizí je propojení klasických 
sálových aukcí s moderními technologiemi, které 
uživatelům umožňují dražit z celého světa v reálném 
čase.
Máme za sebou desítky realizovaných aukcí, na kte-
rých naši partneři zobchodovali položky za více než 
půl miliardy korun.

Online aukční systémy

Přední světové aukční portály, jako například  
LiveAuctioneers nebo Invaluable, agregují nabídky 
jednotlivých aukčních síní z celého světa. Zájemci 
o umění a starožitnosti se tak mohou účastnit aukcí 
v reálném čase, například na mobilních telefonech 
nebo tabletech, a přihazují na položky proti účastní-
kům v sále. Aukční domy mají k dispozici konzoli, po-
mocí které evidují aktuální ceny položek, které mo-
hou promítat na plátno v sále. Uživatelé online zase 
mohou sledovat video stream ze sálu, takže se mo-
hou „osobně“ účastnit i z pohodlí obývacího pokoje 
na druhém konci světa.
Obchodníkům se takto otevírají nové možnosti 
a nové trhy, které mohou díky moderním technolo-
giím a internetu oslovit. Velká část obchodů tak dnes 
již probíhá online a klasické sálové aukce navštěvují 
zájemci především kvůli osobnímu setkání s partne-
ry, atmosféře a zážitku z aukce.
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Flowmon: Příběh akademického  
spin-offu

Flowmon Networks patří k „nové vlně“ kyberbezpeč-
nostních firem, jejichž řešení pomáhá zákazníkům 
ochránit citlivá data a systémy. Moderní ochrana fi-

remního IT už totiž dávno není rovnicí firewall plus anti-
virus. Tyto technologie vznikly před patnácti a více lety 
a z principu svého fungování se často neumějí vyrovnat 
s moderními hrozbami, které jsou na jejich logiku připra-
veny. Řešení Flowmon Networks se na bezpečnost dívá 
jinak. Nespoléhá na databáze hrozeb a pevně určená 
pravidla. Namísto toho sleduje chování v síti a pomocí 
pokročilých algoritmů a umělé inteligence upozorňuje 
na anomálie a nežádoucí aktivity. Umí tak odhalit hrozby, 
které tradiční bezpečnostní prvky obcházejí, jako jsou 
například botnety, síťové útoky nebo pokročilý malware.

Když se řekne monitoring sítě…
Když se řekne monitoring sítě, většina IT profesionálů si 
vybaví sledování dostupnosti serverů a služeb, vytížení 
CPU, zaplnění disku nebo paměti nebo stav jednotli-
vých síťových rozhraní a počet přenesených paketů. 

Lukáš Dolníček | Flowmon Specialist

Dostat svoji technologii mezi celosvětovou špičku oboru a uspět v zahraničí je pro české firmy 
stále tak trochu oříšek. Brněnským Flowmon Networks se to s jejich nástrojem pro monitorování 
počítačových sítí podařilo. Firma, která začínala jako start-up v  Jihomoravském inovačním 
centru, dnes generuje stamilionové tržby a je partnerem světových IT gigantů. Podobně jako 
u jiných nových technologií i Flowmon musel nejdříve masivně investovat do osvěty trhu.

Společné foto firmy Flowmon Networks

Lukáš Dolníček
Věnuje se externí komunikaci společ-
nosti Flowmon Networks. Na starosti 
má obsahovou a PR strategii firmy. Je 
absolventem Provozně ekonomické 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
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Tato tradiční představa odpovídá běžnému infrastruk-
turnímu monitoringu, který poskytuje přehled o stavu 
IT infrastruktury a dostupnosti jednotlivých kompo-
nent. Ten lze dnes považovat za povinnou výbavu zod-
povědného správce datové sítě.

Devízou Flowmonu je, že poskytuje síťovým 
a bezpečnostním administrátorům mnohem hlubší 
pochopení toho, co se v jejich infrastruktuře děje. 
Jeho technologie, tzv. monitoring síťového provozu 
na bázi datových toků, vytváří agregované statistiky 
o veškerých datových přenosech, přičemž nesleduje 
obsah komunikace. Tyto statistiky reprezentují datové 
toky v síti a zjednodušeně si je můžeme představit po-
dobně jako výpis telefonních hovorů. Známe volající 
strany, čas, délku trvání, ale nevíme, co bylo předmě-
tem rozhovoru. 

Takové informace jsou z pohledu správy sítě velmi 
cenné. V oblasti bezpečnosti potom otevírají úplně nové 
možnosti. Jejich analýzou je možné získat kvalitativně 
nový pohled na IT infrastrukturu, automaticky identifiko-
vat infikované stanice, nežádoucí síťový provoz a aktivity 
uživatelů, útoky a obecně anomálie provozu datové sítě. 

Tato technologie je označována jako tzv. behaviorální 
analýza (Network Behavior Analysis) a na rozdíl od systé-
mů založených na signaturách je schopna odhalit i nové 
nebo dosud neznámé hrozby a útoky. Flowmon ji vyvíjí 
jako jediná evropská společnost.

Moderní technologie potřebovala osvětu
Flowmon vznikl v roce 2007 jako tzv. spin-off Masaryko-
vy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Pů-
vodně vědecký projekt pod sdružením CESNET se trans-
formoval v komerční firmu a obchodem nepolíbené 
akademiky poslal přímo do náruče IT byznysu. Techno-
logie monitorování sítí na bázi datových toků byla v této 
době teprve v počátcích a trh s ní neměl zkušenosti. 

Citace RNDr. Rostislava 
Vocilky, CSc., ředitele 
společnosti Flowmon 
Networks

„Naše firma vznikla na základě 
jednoho z prvních transferů 
technologií z akademické do ko-
merční sféry u nás, takže s tím byly spojeny určité 
porodní bolesti. Vedle toho jsme také museli vyřešit 
celou řadu dalších věcí, protože pro úspěch v podni-
kání nestačí jen mít špičkový produkt.“ 

●●●

„Technologie monitorování datových toků je univer-
zální metoda, která dává síťovým bezpečnostním ad-
ministrátorům přehled o tom, co se v jejich IT pro-
středí děje. Zároveň se ale v době vzniku Flowmonu 
jednalo o technologii, která byla zvláště u nás téměř 
neznámá. Hodně sil jsme proto investovali do vytvá-
ření povědomí o tom, že něco takového existuje, jaké 
jsou přínosy takového řešení, jak to celé funguje, 
do osvěty.“ 

●●●

„Stále otevíráme nové pozice. Chceme nabrat ob-
chodníky, lidi do mar ketingu a produktového mana
gementu i vývojáře. Letos by k nám mělo přijít 20 až 
25 nových kolegů.“

Flowmon Probe

Flowmon Solution
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Zároveň se ale začaly více projevovat dva trendy, které 
firmě z Brna hrály do karet. 

Zaprvé se začaly masivně rozvíjet kybernetické 
hrozby. Zločinci se najednou profesionalizovali a začali 
pro firmy představovat skutečnou hrozbu. Množství 
škodlivého malwaru, cílených útoků a virů exponenciál-
ně rostlo, a to nejen co do objemu, ale také co do vyna-
lézavosti. Tím druhým trendem byla postupující digita-
lizace, která přinesla nejen významné zvýšení 
produktivity, ale také takovou komplexnost informační 
infrastruktury, kterou nebylo možné se stávajícími ná-
stroji při zachování rozumných nákladů smysluplně 
spravovat. Firmy začaly být na IT závislé a jakékoliv vý-
padky jejich služeb a systémů znamenaly citelné ztráty. 
Nástroje, které by pomohly čím dál složitější IT prostře-
dí ukočírovat, přitom chyběly. 

Flowmon na tyto problémy nabídl odpověď. 
Úspěch přitom nepřišel hned, protože takové řešení 
bylo, zvláště pak pro český trh, téměř neznámé. Firma 
proto musela masivně investovat do „osvěty“.

Vlastní vývoj i akvizice
Společnost Flowmon Networks dnes působí téměř 
po celém světě, přičemž se jí podařilo proniknout 
i na tak náročné trhy, jako je Japonsko. Jejími typickými 
zákazníky jsou poskytovatelé internetových služeb, 
banky, datacentra, výrobní firmy, ale i menší a střední 
podniky, které chtějí zabezpečit svoji síť. 

Analytici Deloitte o ní opakovaně mluví jako o jedné 
z nejrychleji rostoucích technologických firem Evropy. Za-
čátkem roku se Flowmonu podařilo dostat do tzv. magic-
kého kvadrantu – prestižní studie agentury Gartner, nej-
větší poradenské společnosti v oboru IT na světě. To se 
před Flowmonem podařilo jen hrstce českých IT firem.

Při vývoji svých produktů se Flowmon vždy dívá 
několik let dopředu. Díky tomu se firmě daří přicházet 
na trh s nejpokročilejšími technologiemi dříve než 
konkurence. Jako první na světě například vyvinula 
a uvedla na trh nejvýkonnější zařízení pro monitorová-
ní vysokorychlostních, tzv. 100G sítí. Tato technologie 
se uplatňuje především v datacentrech a infrastruktu-
rách operátorů páteřních sítí. Vedle vlastního vývoje, 
na kterém spolupracuje také s vědci z Masarykovy uni-
verzity, VUT v Brně a sdružením CESNET, se Flowmon 
rozšiřuje také pomocí akvizic. Nedávno koupil společ-
nost FerretApps, a obohatil tak své portfolio o další tech-
nologii pro monitorování výkonnosti aplikací.

Omezením rychlejšího růstu je prý pouze nedosta-
tek lidí, se kterým Flowmon, podobně jako jiné IT firmy, 
neustále bojuje. 

Network Troubleshooting

Network Troubleshooting
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Logické kroky k analýze rizik 
ve výrobních podnicích

Výrobní podniky, tj. středně velké společnosti se 
zaměřením na výrobu či obchod, obvykle začína-
jí řešit informační bezpečnost až ve chvíli, kdy 

dojde k významnějšímu incidentu, jako je např. únik ob-
chodních dat či soudní spor s bývalým zaměstnancem. 
Může to být i ve chvíli, kdy podnik přeroste parametry 
rodinné firmy a IT oddělení začíná tušit, že pro bezpeč-
nost svých dat nedělá dost. Zpravidla na to není čas, 
někdy ani know-how. A toto je první důležitý krok – 
uvědomit si, že potřebujeme řešit oblast informační 
bezpečnosti. Z toho plyne, že je nutné získat podporu 
vedení a tím i prostor a prostředky na realizaci. 

Bezpečnost lze řešit buďto vlastními silami, napří-
klad vytvořením a obsazením pozice bezpečnostního 
správce, nebo angažováním externího dodavatele – 
specialisty na otázky informační bezpečnosti. 

Řekněme, že vedení tyto aktivity schválilo. Vyčle-
nilo na to prostředky a čas. Jak tedy začít?

„Pojďme udělat analýzu rizik,“ může zaznít na po-
radě. Dobře, zamysleme se tedy, jak na to.

Interní zaměstnanec bude s největší pravděpo-
dobností trpět tzv. provozní slepotou a nebude scho-
pen odhalit veškerá slabá místa a objevená rizika ná-
sledně objektivně zhodnotit.

Nový interní zaměstnanec v pozici řešitele či exter-
ní dodavatel zase nebude mít detailní znalost prostředí. 

Logickým krokem, jak se v prostředí výrobního pod-
niku rychle zorientovat, je analýza současného stavu in-
formační bezpečnosti. Ta bývá typicky realizovaná přes 
jednotlivé kapitoly definované normou ISO/IEC 27002:
• Hodnocení a zvládání rizik
• Bezpečnostní politika
• Organizační bezpečnost
• Personální bezpečnost
• Klasifikace aktiv
• Řízení přístupu
• Šifrování
• Fyzická bezpečnost
• Řízení provozu
• Řízení komunikací
• Nákup, vývoj a údržba systémů
• Řízení vztahu s dodavateli

• Zvládání bezpečnostních incidentů
• Řízení kontinuity 
• Zajištění shody s požadavky

 Samotná procesní část analýzy může být poměrně 
rychlá; některé oblasti, jako např. kapitola zabývající se 
šifrováním, mohou být velmi krátké, jelikož šifrování 
nebývá v podnicích tohoto typu běžně používáno. Zá-
věry analýzy popisují aktuální stav informační bezpeč-
nosti v podniku a zpravidla zadavateli potvrdí jeho ne-
blahé tušení. Ba co víc, otevřou mu oči i v oblastech 
a souvislostech, které neočekával.

Vhodným doplňkem analýzy současného stavu 
bývá interní penetrační test, který v prostředí výrob-
ních podniků obvykle odhalí celou řadu kritických ne-
dostatků a jeho typickým výsledkem pak je získání práv 
doménového administrátora hned několika různými 
způsoby. Povšimněme si, jak dramaticky rostou nároky 
na procesní a hlavně technické znalosti, pokud by řeši-
telem měl být interní zaměstnanec bez předchozích 
zkušeností s informační bezpečností. 

Analýza současného stavu nám zmapovala zrani-
telná místa a přinesla také návrhy na jejich odstranění 
formou plánu implementace. A to včetně určení priorit 
řešení jednotlivých zranitelností, časování a odhadu 

Jan Poduška | Senior IT Security Consultant

Jan Poduška
je absolventem Vojenské 
Akademie v  Brně, fakul-
ty letectva a  PVO, oboru 
automatizované systémy 
řízení. Po  dokončení stu-
dia v  roce 2002 nastoupil 
do Vojenského technického ústavu letectva. Začínal jako 
programátor – analytik projektů modernizace systémů ří-
zení protiletadlového raketového vojska. Později některé 
z  projektů vedl. V  roce 2006 působil ve  společnosti e-
commerce.cz jako analytik. Od roku 2007 pracuje ve spo-
lečnosti AEC a.s. jako konzultant informační bezpečnosti, 
kde se podílí na  analýzách rizik IS, řízení informačních 
rizik, penetračních testech, testech metodami sociálního 
inženýrství apod.
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nákladů. Při předložení tohoto plánu vedení společnos-
ti by mohla padnout otázka typu: 

„Opravdu potřebujeme tolik peněz investovat 
do bezpečnosti? Vždyť nejsme banka…“

Než předkladatel půjde za vedením, měl by se za-
myslet: Kolik peněz bude reálně potřeba? Potřebujeme 
vyřešit všechny zranitelnosti? Co potřebujeme chránit 
prioritně a nejvíc? A právě v této chvíli nastává čas pro 
další logický krok – analýzu rizik.

Nezbytné výchozí podklady pro analýzu rizik máme 
– výstupy z analýzy současného stavu. Nyní potřebuje-
me identifikovat a ohodnotit informační aktiva, tedy 

vše, co má pro naši společnost nějakou hodnotu. Každé 
aktivum ohodnotíme např. na stupnici 1-3 z pohledu:
•  důvěrnosti – jak důležité je u tohoto aktiva zajištění 

přístupu pouze oprávněným uživatelům,
•  dostupnosti – jak kritická je dostupnost aktiva opráv-

něnými uživateli,
•  integrity – jak důležité je zachování bezchybnosti ak-

tiva,
•  hodnoty – jakou má aktivum cenu, jak snadno či ob-

tížně aktivum dokážeme nahradit?
Hodnocení můžeme podle zvolené metodiky se-

číst či vynásobit a dostaneme „žebříček“ aktiv podle 
jejich kritičnosti.

Jaká rizika plynou pro naše nejhodnotnější aktiva, 
jestliže známe naše zranitelná místa z analýzy součas-
ného stavu? To záleží na tom, zda existuje konkrétní 
hrozba, která dokáže využít některou zranitelnost kon-
krétního aktiva. Musíme identifikovat a ohodnotit reál-
né hrozby. K tomu vytvoříme katalog hrozeb, nebo nám 
dobře poslouží nějaký již existující, nad kterým se za-
myslíme a doplníme ho o hrozby specifické pro naše 
prostředí. Ohodnotíme je z hlediska pravděpodobnosti 
uplatnění např. rovněž na stupnici 1-3.

Nyní přichází na řadu nejnáročnější část analýzy 
rizik. Pro každé kritické aktivum potřebujeme nalézt 
související zranitelnosti, relevantní hrozby a sepsat 
konkrétní scénář uplatnění rizika, protože jinak při zá-
věrečné prezentaci může padnout věta:

 
„Co z těch čísel plyne? Rád bych slyšel konkrétní 

scénáře uplatnění rizika, co se může stát.“

Uvedu jeden příklad za všechny: aktivem mohou 
být obchodní smlouvy. Zranitelnost představuje 

Tab. 1: Několik příkladů z praxe
Citát Možné technologické řešení

„Bojíme se úniku výrobních 
nákresů v elektronické podobě.“

Implementací technologie Data Loss Prevention lze účinně zabránit 
jednoduchému kopírování citlivých dat mimo interní síť.

„Trpíme častými útoky na naše 
webové stránky.“

Technologie Web Application Firewall představuje samostatnou vrstvu 
ochrany webové aplikace, která přejímá veškerý provoz místo webového 
serveru. Dekóduje komunikaci a odstraňuje či zahazuje nepovolené znaky  
či dotazy a normalizuje data.

„Máme pocit, že se nám v interní 
síti dějí nekalé věci.“

Technologie Network Behavior Analysis provádí inteligentní analýzu nad 
síťovými daty, a dokáže tak identifikovat veškeré, i velmi drobné anomálie 
provozu. Příkladem může být neobvyklá komunikace se serverem ve východní 
Asii, v nočních hodinách apod.

„Nemáme kontrolu nad 
používáním mobilních zařízení.“

Pomocí technologie Mobile Device Management je možné definovat a vynutit 
minimální bezpečnou konfiguraci každého firemního mobilního telefonu,  
ale například i vzdáleně smazat data z ukradeného zařízení.

Informační aktivum – vše, co má pro společ-
nost určitou hodnotu, např. obchodní data, účetní 
informační systém, fyzické servery, zálohovací 
média.

Zranitelnost – slabé místo společnosti (ve vzta-
hu k informačním technologiím), např. chybějící 
bezpečnostní záplaty operačního systému, chy-
bějící proces zálohování, ale i nezamčené dveře 
do serverovny.

Hrozba – vnější škodlivé vlivy, které nemůžeme 
ovlivnit, např. požár, povodeň, zloděj atd.

Riziko – míra uplatnění konkrétní hrozby vůči 
konkrétnímu aktivu využitím konkrétní zranitel-
nosti aktiva.
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chybějící šifrování na pevných discích notebooků. Hroz-
bu představuje krádež notebooku. Scénář uplatnění ri-
zika může znít například takto: 

V případě krádeže notebooku může vzhledem 
k absenci šifrovacího SW dojít k úniku citlivých informa-
cí obchodního charakteru, které využije konkurence. To 
v konečném důsledku povede k finanční ztrátě našeho 
podniku.   

Nyní máme popsaná, a pokud jsme použili pod-
půrný matematický model vybrané metodiky, i spočte-
ná rizika. Víme, která rizika jsou nejvyšší, kterých aktiv 
se tato rizika týkají a jaké zranitelnosti mají k těmto ak-
tivům vztah. 

S aktivy nic moc neuděláme, pořád pro nás budou 
mít svou hodnotu. Hrozby jako požár, povodeň či krádež 
také neovlivníme, můžeme se na ně pouze připravit for-
mou havarijního plánu v rámci Business Continuity Man-
agementu – řízení kontinuity činností. Jediné, co můžeme 
ovlivnit, jsou naše zranitelnosti. Z analýzy rizik už víme, 
jak poskládat priority řešení jednotlivých zranitelností.

Řadu zranitelností lze efektivně vyřešit vhodným 
administrativním opatřením, ovšem můžeme se setkat 
i s komentářem:

„Jsme výrobní podnik. Papírová opatření nás až 
tak nezajímají. Potřebujeme reálná doporučení, co dě-
lat v praxi.“

Administrativní opatření jsou levnou variantou řeše-
ní, zpravidla však přinášejí „práci navíc“ a nemusejí být 
plnohodnotným řešením každého identifikovaného 
problému. V praxi vám mohou s přímým odstraněním 
nálezů pomoci bezpečnostní technologie, které však 
zase mohou představovat nemalé náklady. Záleží 
na tom, jaké problémy nás pálí nejvíc a jakým disponu-
jeme rozpočtem. 

Pokud chceme v našem podniku začít seriózně ře-
šit informační bezpečnost, logické kroky nás dovedou 
k analýze rizik. S jejími závěry pak lze pracovat podle 
finančních a časových možností tak, aby bylo dosaže-
no akceptovatelné úrovně informační bezpečnosti. 
Řešení jednotlivých bezpečnostních problémů existu-
je celá řada, od levných administrativních opatření 
s omezenou účinností až po vyspělé technologie po-
skytující komplexní a komfortní pokrytí problémových 
oblastí. I zde bude nejspíš nejúčinnější jít tzv. zlatou 
střední cestou, tzn. nasadit kombinaci technologií 
s administrativními opatřeními, s využitím externích 
dodavatelů v oblastech, ve kterých si nejsme jistí. To 
nám poskytne optimální řešení informační bezpeč-
nosti přizpůsobené na míru našemu provozu za přija-
telnou cenu.

Norsko 2025: Konec aut se spalovacím motorem.
Rakousko uvažuje o tomtéž už od roku 2020
V Norsku by se měly počínaje rokem 2025 nově registrovat jenom elek-
tromobily. Auta s klasickým pohonem už v této skandinávské zemi, kde 
se v přepočtu na tisíc obyvatel prodává nejvíce elektroaut na světě, při-
bývat nebudou. Tento oficiální záměr je součástí tamní politiky 
na ochranu životního prostředí, kterou už před několika lety v podobě 
příslušného zákona schválil parlament v Oslu. 
Norským příkladem se inspiroval rakouský Spolkový úřad pro ochranu 
životního prostředí a předkládá nyní vídeňské vládě a veřejnosti návrh, 
aby registrace aut s klasickým motorem byla zakázána už v roce 2020. 
„Prodej aut s benzinovým či naftovým motorem bude výrazně omezen, 
nebo zcela zastaven,“ tvrdí Jürgen Schneider ze zmíněného úřadu. Pro 
Rakušany by podle něj nemělo být zase tak obtížně „přesednout“ bě-
hem necelých pěti let do elektromobilů, neboť automobilky intenzivně 
pracují na jejich zdokonalování. Cena elektrických vozů se sníží a budou 
mít mnohem větší dojezd na jedno nabití. 
Takový optimismus ale nesdílejí zdaleka všichni. „Rok 2020, to je 
opravdu brzy. Ale o pět let později by auta na čistě elektrický pohon 
mohla v Rakousku převládat zpočátku v jízdách na krátké vzdálenosti 
a ve městech,“ říká Jürgen Halasz, předseda Spolkového svazu pro 
elektromobilitu.
Elektrizace se týká také městské hromadné dopravy. To, že Vídeň nedávno nakoupila větší počet autobusů s moderním 
naftovým pohonem, Schneidera nikterak neznepokojuje. „Autobusy mají v městských podmínkách životnost šest až osm 
let, po nich přijdou elektrobusy,“ tvrdí Schneider.  (J.L.M.)

Registrace elektromobilů ve vybraných 
evropských zemích 
(rok 2015 a změna proti roku 2014 v %)

Země 2015 Meziroční 
změna v %

Nizozemsko 43 441 193

Norsko 33 721 71

Británie 28 715 97

Německo 23 481 79

Francie 22 867 83

Švédsko 8 558 84

Švýcarsko 6 288 134

Rakousko 5 901 33

Dánsko 4 643 187

Itálie 2 283 61

Česko 298 51

Polsko 259 84
Zdroj: Evropské sdružení automobilových výrobců (ACEA) 
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Huawei was founded in 1987, at a time when Chi-
na is under a era of openness and reform and 
the former Soviet leader Mikhail Gorbachev visi-

ted Czechoslovakia. Since then, Huawei has experien-
ced unprecedented worldwide boom. At the end of 
2014, its products were sold in over 170 countries and 
served for more than a third of mankind. Last year, pe-
ople around the world bought more than 100 million 
smarthpones brand Huawei.

The sale of favourite smartphone is a leader in Chi-
na, it competes tough Samsung and Apple. Huawei 
phones scored well in India, where local people admire 
smart phones Huawei and Huawei Honor. The strength 
of the company is a focus on innovation. Huawei now is 
a global leading ICT Company with Working worldwide 
for Huawei 170,000 employees, of which 7,600 are in-
volved in research. Huawei offers a wide range of opti-
ons, creating extraordinary experiences and realize 
dreams for people around the world One of the hits of 
recent times are also smart Huawei Watch, which also 
has a heartbeat sensor and barometer. Huawei as 
a trendsetter in the development of modern products 
currently.

Huawei has had many successes. The company 
knows that the last two decades was marked by the 
birth of the digital society. The company‘s philosophy is 

linking the digital and real life. A better life is interco-
nnected Huawei vision for the next 20 years. Better use 
of information technology can also help the develop-
ment of the world economy. That is the challenge that 
faces Huawei as the global leader in the effort to help 
the world.

Huawei today is not just a brand name associated 
with mobile phones. Chinese firm can take care of 
advanced mobile network technology, secure transmi-
ssion and storage of data and address information 
technology for important projects. Information and 
communication technology to use Huawei‘s fastest, 
longest and highest railway of the world - GSM-R tech-
nology ensures reliable and secure voice dispatch data 
transfers without interruptions and ELTE technologies 
help increase the capacity of rail transport by leading 
carriers.

Czech positive experience
In the Czech Republic, Huawei has been working since 
2003. After 13 years of experience in the operation in 
Central Europe it has its work and the results assessed 
only in superlatives. Huawei in our country is employing 
more than 400 employees, of which about 90 percent 
are of Czech nationality. The key partners of the com-
pany are operators like 02, T-Mobile and Vodafone.

Across Europe, the company  has 13 research and 
development centres in eight European countries (Bel-
gium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Sweden 
and the United Kingdom).

A leader in innovation
And here we are Huawei profiles itself as a market 
leader in innovation and a responsible company. “We 
are not only doing business here but also being a re-
sponsible citizen, we are cooperating with Universi-
ties in Czech Republic and  The  best students of 
technical disciplines have the opportunity to attend 
a two-week educational program in Huawei and in 

Huawei Story: From zero to the top 
in less than 30 years
„Better to light a least a small candle than to curse the darkness,“ the words of the Chinese 
philosopher Confucius, which are valid for centuries. That proactive approach is typical for 
people in technology giant Huawei, a company active on the Czech market.

Huawei in Czech Republic
• It is here since 2003

•  The partners include O2, T-Mobile, Vodafone 
and more than 50 Czech IT companies

• The face of the brand‘s Jaromir Jagr



China. The company obtains an influx of talented 
new blood, which is in the fast world of IT technolo-
gies necessary and desirable, it is called ‘Seeds for 
the future’ which is the flagship program of Hua-
wei.” said Radoslaw Kedzia, CEO of Huawei in Czech 
Republic. 

Now innovation is the flagship Huawei. According 
to Reuters, Huawei is one of the only Chinese company 
among the 100 world‘s greatest innovators. In October 
2014, again an American company Boston Consulting 
Group to assess Huawei as the company ranks among 
the 50 most innovative companies in the world. Hua-
wei is working on a tribute for employees. This is evi-
denced by ranking social network LinkedIn, under 
which Huawei ranks among the world‘s 100 most desi-
red employers.

„The only limitations that exist in people‘s lives, 
we ask ourselves,“ is another statement of Confucius 
resonating with corporate strategy Huawei. The com-
pany‘s management carefully looking for the best ta-
lent. It creates symbiosis of ambition, talent and hard 
work for customers Huawei guarantee that they will be 
satisfied with the goods. The triangle between em-
ployees, employers and customers in the event Huawei 
works without major problems, it is an evidence of this 
prestigious status of Chinese companies in the interna-
tional rankings.

Chinese legacy 
Huawei is proud on its Chinese legacy. The country re-
presents a fascinating example of traditional harmo-
nies. In connection with the historic visit of the Czech 
President Xi Jinping it is useful to remember that China 
is a unique country with a tradition dating back to an-
tiquity.

In many respects, we Europeans can learn a lot of 
Chinese. Chinese civilization environment in the histo-
rical context distinguished religious tolerance and zero 
effort to colonize foreign territory. At a time when the 
Czech Hussite movement resonated our country, China 
had over Europe a clear technological lead. The Chine-
se built ships 30 times greater than those with which 
nearly a hundred years after Christopher Columbus 
discovered America.

In recent decades, China has experienced unpre-
cedented economic development. Today it is a mis-
take to talk only about China, better naming the Chi-
nese world. In addition to the People‘s Republic of 
China and Taiwan, it covers all areas with large Chine-
se community - Southeast Asia, US West Coast, parti-
cularly California. It is important to realize that outsi-
de of the PRC and Taiwan has more than 60 million 
ethnic Chinese, more than six times the population of 
the Czech Republic.

Huawei
More and more Chinese business takes a part in the 
Czech Republic and demonstrates that we look not only 
across the Atlantic. And it‘s rewarding sight for both 
partners. Huawei in the Czech Republic supports pub-
licly beneficial activities. Among other things, it is 
a partner of Sparta football and hockey players in Klad-
no. His name teamed up with Huawei also actively en-
gaged in the most famous Czech sportsman Jaromir 
Jagr. Hockey legend for Huawei promotes new models 
of smartphones.    Huawei also very responsibly su-
pervise compliance with environmental standards, as 
well as the guarantor of maintaining data security for 
customers.

Huawei is a human and creative way to try to pro-
vide not only the Czech employees and customers cer-
tainty that they will never rest on our laurels. The expe-
rience to date is a good proof. And Huawei very well 
aware of another quote Confucius: „Wherever you go, 
go with all your heart.“ That is the way one of the wor-
ld‘s largest IT companies going into the future.

Better connected world
Huawei world is incredibly diverse. The company is 
trying to promote smart cities projects. Modern tech-
nology Huawei can better manage public transport, 
effectively regulating the use of renewable energy sou-
rces, reduce water consumption and improve systems 
for monitoring sick or disabled citizens. What seemed 
even 20 years ago utopia becomes reality.

On the technological tweaks Huawei can not 
commit nor football fans in Dortmund. Borussia has co-
nnected local Smart Stadium. 80 000 fans, thanks to 
Huawei can rely on fast Wi-Fi connection during mat-
ches, so they get added value to the football matches.

Under the auspices of professionals from Huawei 
are simply dreams becomimg true. Combines the latest 
technology and bankers, educators, athletes and politi-
cians linked to a better world is no longer a vision but 
a reality.
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Huawei in the world
• The company was founded in China in 1987

• The world has 170 000 employees

•  Founder and CEO of the company since 1987 
Ren Zhengfei
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Smart Energy Point a Systém ISRS

Pokud mám věci uvést na pravou míru, nebavíme 
se pouze o samotné baterii, ale o celkovém kon-
ceptu odběrného místa, které, ať již jako ostrovní, 

anebo poloostrovní systém, využívá energii obnovitel-
ných zdrojů a jehož chytrým doplňkem je právě úložiš-
tě. V současné době jsou na trhu již dostupné systémy 
malých větrných elektráren fungujících s horizontálně 
nebo vertikálně uloženou osou otáčení turbíny, k dispo-
zici jsou solární panely o různých výkonech a s vysokou 
účinností, a pokud je možnost dosažení efektivního 
spádu, lze instalovat například malou vodní elektrárnu. 
Všechna tato řešení, a je vcelku jedno, zda samostatně, 
nebo použita ve vzájemném propojení, přinášejí jednu 
nevýhodu. Tou je složitá předvídatelnost dostupnosti 
výchozího zdroje energie. Ano, u vodních toků lze efek-
tivně regulovat množství dostupné vody dle požadova-
ného odběru energie, ale slunce nebo vítr většinou pra-
cují dosti stochasticky, výkon slunce omezuje oblačnost 
a denní doba, vítr v našich zeměpisných šířkách vane 
také spíše nepravidelně.

Pokrytí výpadků zdrojů
Abychom nemuseli využívat elektrickou energii jen 
v době, kdy nám ji příroda poskytne, máme v současné 
době dvě možnosti. Jednou je trvalé připojení do roz-
vodné sítě a vykrytí případných nedostatků ve výrobě 
vlastní energie dodávkou od distributora, nebo může-
me připojit úložiště, které bude na základě zadaných 
parametrů reagovat na toky energie a přebytečnou 
energii bude ukládat do „nádob k tomu určených“ tak, 
aby ji bylo možné využívat později. Jedním takovým 
úložištěm je článek CellCube společnosti Gildemeister, 
postavený na technologii VRFB – vanad-redox průtočná 
baterie. Zajímavou vlastností dnes již komerčně nabíze-
né technologie je oproti jiným, založeným na bázi lithia, 
to, že mají téměř neomezenou životnost. Zatímco bate-
rie lithiová má při správně nastaveném cyklu nabití 
a vybití životnost cca 7 let, VRFB může skladovat energii 
po dobu nejméně 20 let. Pomineme-li objem a nároč-
nost výroby, získáváme ideální médium pro uchovávání 
energie z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě jsou zde 
některé překážky, se kterými je zapotřebí počítat: 

Dnešní doba vyžaduje „chytrá“ řešení prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti, člověk by 
bezmála očekával tlačítka i na lopatě, a tak není vlastně žádným překvapením, že i věc zdánlivě 
jednoduchá dostává přídomek „smart“. Budeme hovořit o bateriích a elektrické energii, kde tím 
chytrým řešením je software umožňující pracovat s baterií jakožto se zásobárnou či, chcete-li, 
s úložištěm.

3D vizualizace CellCube FB 200400

David Liška
Vystudoval stavební obor, ale 
záhy po škole se začal věnovat IT, 
nejprve jako pokračování dlouho-
dobého koníčka, posléze na plný 
úvazek. Pracoval na  implemen-
tačních projektech SAP pro Plzeňský Prazdroj a.s., na-
vrhoval serverová a infrastrukturní řešení pro japonskou 
rejdařskou společnost MOL Logistics, řídil vývojové a im-
plementační práce informačního systému a  palubního 
infotainmentu Leo Express a.s. V současné době pracuje 
jako produktový manažer sekce Infrastruktura ICZ a.s.

David Liška | Product manager
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průtočná baterie obsahuje mechanické součástky, jako 
je například čerpadlo elektrolytu, které se mohou ča-
sem opotřebit a jejichž výměna může způsobit odstáv-
ku celého zařízení, ale celkově se zdá být zajímavou 
volbou pro zálohování elektrické energie.

Pokročilá softwarová optimalizace
Úkolem pro vývojové oddělení ICZ a.s. bylo vytvořit 
software, který řídí celý proces nabíjení a vybíjení  
CellCube tak, aby se co nejlépe využily schopnosti elek-
trolytu a zároveň aby se předcházelo úplnému vyčerpá-
ní média, které má za následek zdlouhavé formátování 
baterie. A v neposlední řadě musí být zajištěna co 

nejnižší spotřeba elektřiny z rozvodné sítě distributora. 
Baterie má samozřejmě již od výrobce implementová-
nu sadu vnitřních instrukcí, která ji chrání před přetěžo-
váním, umožňuje formátování elektrolytu a podobně, 
nicméně se jedná pouze o vnitřní chování zařízení 
a celý blok se z výroby chová spíše jako běžný nabíjecí 
akumulátor. V pilotním projektu nasazení CellCube v Ji-
hočeském vědeckotechnickém parku bylo zapotřebí 
řídit vstupní a výstupní proudy na čtyřcestných 
wattmetrech tak, aby se efektivně využívala energie 
ze solární elektrárny instalované na střeše objektu dle 
požadovaných odběrů, přebytečná energie aby se 
ukládala a jen v nejmenší možné míře se přistupovalo 
k využití distribuční sítě. Výhodou je, že i tuto nevý-
hodnou spotřebu lze při dobře zvoleném algoritmu 
vybíjení přesunout na dobu, kdy je dostupný nízký ta-
rif odběrného místa a tím ještě dále šetřit na nákla-
dech spojených s provozem budovy.

Návazné moduly
Celkový koncept správného nabíjecího cyklu a ovládací-
ho SW pod názvem ISRS je v současné době v provozu 
déle než rok. Získanými poznatky posouvá možnosti vý-
voje do další fáze, kdy řízení nebude probíhat na zákla-
dě propočítávání získaných dat, ale soustředí se také 
na vstupy z meteorologických stanic. Ve spolupráci se 
Západočeskou univerzitou v Plzni navíc vzniká modul 
výpočtu opotřebení mechanických částí a logistický 
modul pro zajištění včasného objednání komponent 
pro nepřerušovaný provoz. Zdá se, že VRFB čeká zají-
mavá budoucnost.

Instalace CellCube FB 2001600 na ostrově Pellworm

CellCube FB 1040 instalovaná v laboratoři pro fyzikální a analytickou elektrochemii Polytechnické školy v Lausanne nedaleko 
Martigny
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FileMaker 15 - úžasná kolekce aplikací

Dne 10. května ohlásila společnost FileMaker, Inc., 
Santa Clara, Kalifornie, nejnovější vydání své vel-
mi úspěšné vývojářské platformy aplikací  

FileMaker 15. Tato modernizovaná verze obsahuje vý-
konnější základy pro uživatelský i zakázkový vývoj apli-
kací s novými funkcemi v těchto pěti klíčových oblas-
tech: mobilita, automatizace a integrace, snadné 
používání, zabezpečení a výkon.

FileMaker platforma poskytuje všechny náleži-
tosti pro vytvoření vlastní aplikace, která odpovídá 
obchodním potřebám dané organizace a je flexibilní, 
snadno integrovatelná a pracuje na iPad, iPhone, Mac, 

Windows a prostřednictvím webových prohlížečů také 
na dalších operačních systémech.

Nové vlastnosti FileMaker 15 platformy:
1. Mobilita 
●  Na iOS využijete jedinečné schopnosti ostatních apli-

kací ve svém zařízení s iOS ke sdílení a úpravám svého 
obsahu ve FileMakeru. Vylepšujte obrázky v aplikaci 
pro editaci fotografií, posílejte data do mobilní tiskár-
ny, přenášejte informace do interní soukromé aplika-
ce vaší společnosti nebo je uložte do iCloudu a mno-
ho dalšího.

●  S podporou pro Touch ID zabezpečíte přístup ke svým 
vlastním aplikacím pomocí jejich odemykání doty-
kem prstu.

●  S podporou pro 3D Touch se k požadované aplikaci 
můžete dostat okamžitě. Z ikony FileMaker na domá-
cí obrazovce můžete přímo spustit nedávné soubory 
nebo Cenrum spouštění.

V dnešní době používá nějakou aplikaci v PC nebo na mobilu skoro každý. Někdy však máme 
na program (aplikaci) jiné požadavky než ostatní. FileMaker vám pomůže snadno a  rychle,  
i když zrovna nejste vývojář softwaru. A pokud jím jste, může vás tento článek inspirovat.

František Bulena
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●  S podporou pro iBeacon získáte ze své vlastní aplikace 
data založená na poloze. Když je FileMaker Go blízko 
spotu iBeacon, který jste dříve nastavili, mohou se zob-
razit relevantní informace na základě dat vysílaných 
z vašeho spotu iBeacon. Automaticky si stáhnete infor-
mace pro exkurzi bez průvodce, popisy produktů v pro-
dejních místech nebo umístění zboží ve skladu a další.

●  Využitím funkce FileMaker Web-
Direct můžete nyní pro přístup 
k aplikacím FileMakeru použít 
kromě tabletu i svůj mobilní tele-
fon, např. Android. Rychle reagu-
jící uživatelské rozhraní optimali-
zuje tlačítka, písma a nabídky pro 
efektivní používání na vašem te-
lefonu.

2. Automatizace a integrace 
●  Nové nástroje pro rychlejší vytvoře-

ní výkonných aplikací. 
●  S adaptérem ESS se můžete připojit k větším exter-

ním zdrojům dat SQL včetně PostgresSQL a IBM DB2.

3. Snadné používání 
●  Nová jednoduchá Základní řešení vám pomohou vy-

tvořit vaši první vlastní aplikaci.
●  Vlastní řešení lze vytvořit a spustit už za pár hodin.
●  Bez znalostí programování nebo zkušeností v oblasti IT.

4. Zabezpečení 
●  FileMaker Server nyní podporuje SSL certifikáty i me-

zilehlé, SAN (Subject Alternative Name) a Wildcard 
certifikáty. 

5. Výkon 
●  Protokolování statistik a diagnostika každého zpoma-

lení uvnitř platformy FileMaker.
●  Vyšší produktivita – filtrování a řazení dat se nyní pro-

vádí odděleně od ostatních operací, můžete pokračo-
vat v používání aplikace, zatímco tyto procesy stále 
běží. Dokončení úkolu vám oznámí indikátor průběhu.

Aktuální dostupnost českých verzí v ČR 
Nyní jsou dostupné české verze FM13, FM14 a FM15. 

Každý člověk má jiné požadavky na program, které 
si snadno splní řešením ve FileMakeru.

V praxi to znamená, že si na svém počítači Win-
dows nebo Mac ve FileMakeru vytvoříte softwarové 
řešení pro svou firmu, osobu nebo rodinu a potom 
s tímto programem můžete pracovat také na dalších za-
řízeních, jako jsou mobilní přístroje iPad a iPhone a po-
mocí webového prohlížeče také na ostatních tabletech 
a mobilech.

Více podrobností a ukázková videa zákazníků 
na webu.

Zdroj: Apliko s.r.o., partner FileMaker, Inc., 
Santa Clara, California, dceřiné společnosti Apple Inc., 
www.file maker.apliko.cz

Možnosti využití aplikací FileMakeru v praxi
●  snadné převedení stávajících tabulek Excelu apod. 

do databáze FileMakeru,
●  rychlé vytvoření vlastních databází pro libovolný 

účel, včetně fotografií a videí,
●  použití grafiky, symbolů a obrázků na pozadí pro 

vývoj vzhledu oken programu,
●  vytvoření výstupních formulářů s firemní grafikou, 

logem apod. pro tisk a PDF,
●  efektivní automatický zápis vybraných hodnot 

nebo jejich výběr z nabídky,
●  snadné vyhledávání dat, sumarizací a přehledů, 
●  speciální okna pro detailní zobrazení obrázků nebo 

dokumentů PDF,
●  možnost přehrávání videa přímo z databáze,
●  odesílání mailů přímo z databáze, včetně příloh vy-

tvořených v databázi,
●  import a export dat z/do klasických formátů,
●  sdílení dat s ostatními uživateli bez omezení nebo 

dle nastavení zabezpečení,
●  sdílení v lokálních a internetových sítích, včetně 

cloudu a hostingu databází,
●  vývoj aplikací online, technická podpora online, 

servis, školení,
●  a mnoho dalších možností...
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Zvláštnosti internetového  
marketingu v rusky mluvících  
zemích – jak najít své zákazníky?

Hledáte nové příležitosti? A přemýšleli jste někdy 
nad tím, co vám může přinést rozvoj podnikání 
v zemích východní Evropy? V tomto článku se 

dočtete o zvláštnostech a nástrojích internetového 
marketingu v rusky mluvících zemích.

Všichni víme, že Rusko je geograficky velkou zemí. 
Je to ale také velký trh, pokud jde o sociální sítě, vyhle-
dávače a e-commerce. Rusko má 87,5 milionu aktivních 
uživatelů internetu a 67 milionů aktivních uživatelů so-
ciálních sítí.

Propagace v rusky mluvících zemích obnáší řadu 
problémů, protože tamní trhy se velmi liší od západních 
trhů. Velcí hráči jako Facebook a Google zde nedominu-
jí stejným způsobem, jako je tomu například v anglicky 
mluvících zemích.

 
Nejpoužívanější vyhledávač – Yandex
Nejpopulárnější vyhledávač v ruském segmentu inter-
netu je Yandex. Zastává první pozici nejnavštěvovaněj-
ších stránek v Rusku. Vaše možnosti reklamy na tomto 
vyhledávači jsou: PPC, SEO a bannerová reklama. PPC 
reklamy přitom můžete velmi dobře zacílit. Vaši rekla-
mu uvidí všichni uživatelé, kteří hledají vaše produkty 
a služby na internetu. Můžete si vybrat i města, ve kte-
rých chcete reklamy zobrazovat.

 Výši reklamního rozpočtu si můžete definovat 
sami tak, jak potřebujete. A platit budete pouze za uži-
vatele přivedené na své stránky. Nové návštěvníky mů-
žete očekávat ihned od spuštění reklam. Cílové skupiny 

Artem Gavryk | Specialista online marketingu

Podíl vyhledávačů v rusky mluvících zemích

Artem Gavryk
Specialista online marketingu
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můžete takto maximálně pokrýt díky kvalifikovaně vy-
braným klíčovým slovům, efektivně sestaveným inzerá-
tům a jejich geografickému zacílení. S tím vám rádi po-
můžeme.

Jaké sociální sítě hrají prim?
Vkontakte
Nejnavštěvovanější sociální sítí v Rusku a na Ukrajině je 
s více než 60% podílem Vkontakte. Sdružují se tu uživa-
telé od 25 let a starší. Denně je to celkem 47 milionů 

návštěvníků. Tento zdroj je ideální reklamní médium 
pro B2C nabídky.

 Nejefektivnější cestou, jak prorazit na Vkontakte, 
je cílená reklama. Je třeba přesně zacílit na místo bydli-
ště, věk, pohlaví, rodinný stav, znalost jazyků a zájmy – 
to všechno jsou údaje, které zjistíme na profilech uživa-
telů. Pokud chytře využijete popularity této sociální 
sítě, pak za minimální rozpočet získáte opravdu skvělé 
výsledky.

Na Vkontakte můžete platit dvěma způsoby – sys-
témem CPC neboli za prokliknutí na váš web, nebo CPM 
čili za tisíc zobrazení. Sami si můžete vybrat, které me-
todě dáte přednost. Na stránkách také funguje systém 
aukce – reklamy s větší hodnotou přechodu na weby 
inzerentů se zobrazují uživatelům častěji než jiné.

Vkontakte sdružuje uživatele do skupin a spole-
čenství podle podobných zájmů a cílů. V tuto chvíli mů-
žete na síti najít více než 39 280 000 komunit. A také 
zájmy těchto skupin můžete využít při svých tematic-
kých marketingových kampaních. Můžete dokonce i vy-
tvářet vlastní sociální společenstva a zkoušet otevřenou 
nebo skrytou reklamu.

Odnoklassniki
Další oblíbenou sítí je Odnoklassniki – něco jako čeští 
Spolužáci, kteří sdružují žáky a studenty základních, 
středních i vysokých škol. V rusky mluvících zemí se jed-
ná o druhou největší sociální síť s celkovým počtem 
42,6 milionu registrovaných uživatelů. Těmi jsou aktivní 
a zajištění lidé, většinou s vyšším vzděláním, odborníci, 
manažeři a další zaměstnanci, ve věku od 25 do 44 let.

Také na této síti je nejefektivnější cílená reklama. 
Odnoklassniki je doslova mohutným reklamním me-
chanismem, který vám umožňuje nastavit kampaně 

Výsledek vyhledávání – PPC a bannerová reklama

Umístění reklam na Vkontakte

Umístění reklamy na webu Odnoklassniki

Příklady reklamních inzerátů
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tak, aby se inzeráty zobrazovaly pouze vámi určené cílo-
vé skupině. Inzeráty se zobrazují v levém a pravém 
sloupci stránek.
Na síti Odnoklassniki můžete zkusit i remarketing. Sys-
tém při něm pohlídá návštěvníky vašich stránek, kteří 
jsou napojeni na adresu target@mail.ru, a těm bude 
zobrazovat inzeráty znovu a znovu. To je zajímavé pře-
devším pro internetové obchody, které získají vracející 
se zákazníky a pochopitelně i vyšší konverze.

Jak dosáhnout úspěchu v online marketingu 
ve východních zemích?
Internetová reklama ve východních zemích má svá spe-
cifika. Na těchto trzích nebudou fungovat metody pro-
pagace, na něž jsme zvyklí v České republice. Proto je 
jednou z hlavních podmínek úspěšné reklamní kampa-
ně znalost cílové skupiny a výběr metody propagace. 
Výběr sociální sítě, na níž je vhodné propagovat, silně 
závisí na cílové skupině a regionu. Například v Rusku se 
tradičně dělí marketing na propagaci v Moskvě a Petro-
hradě a propagace „v regionech“.

Sociální média v ruském segmentu by měla být po-
užita pro komunikaci se zákazníky, zjištění jejich prefe-
rencí a poskytnutí informací o značce a o produktu, 
není vhodné snažit se zde tento produkt prodat. Pokusy 
o přímé prodeje mohou ohrozit důvěru cílové skupiny, 
zatímco správně postavený dialog přispěje ke zviditel-
nění značky a zvýší prodej v jiných kanálech.

Uživatelé jsou ochotni vnímat reklamu na sociál-
ních sítích, a to zejména za předpokladu pečlivého plá-
nování reklamních společností (inzerované zboží by 
mělo odpovídat tématu stránek a zájmům samotného 
uživatele). Lákavá jsou originální kreativní řešení, zají-
mavé herní skripty a tak dále.

Je třeba si uvědomit, že rezultativní reklamní kam-
paň musí připravit člověk, který má zkušenosti v propa-
gaci na těchto trzích, který zná zvláštnosti chování cílo-
vé skupiny, na niž bude reklama zaměřena. Povinnou 
podmínkou je, aby byla reklamní kampaň připravena 
rodilým mluvčím, v opačném případě riskujete, že vaše 
investice bude naprosto neefektivní.

The Next World: How Millennials Will Shape Retail 
Průkopník na poli maloobchodu a vlastních maloobchodních značek, společnost Daymon Worldwide, vydala mar-
ketingovou studii s názvem The Next World: How Millennials Will Shape Retail  Příští svět: Jak bude generace 
přelomu tisíciletí utvářet maloobchod. Tato studie zkoumá vlastnosti a hodnoty této generace, abychom získali 
lepší představu o tom, jak bude v budoucnu utvářet maloobchod. Studie, která se uskutečnila v dubnu 2016, se 
zúčastnilo více než 7 tisíc respondentů narozených na přelomu tisíciletí pocházejících z pěti kontinentů a 14 zemí 
celého světa.

„Do roku 2030 bude „generace milénia“ početnější než všechny ostatní generace, včetně té z období baby boomu 
po druhé světové válce v USA,” řekl Vasco Brinca, viceprezident společnosti Daymon Worldwide. „Nikdy jsme ne-
zažili podobnou generaci, a to zejména proto, že tato vyrůstala v období hospodářské nejistoty, vysoké nezaměst-
nanosti a v době, kdy je běžné být pořád online. Je velmi důležité studovat tuto generaci a seznámit se s její kultu-
rou, abychom zjistili, jakým způsobem budou utvářet další budoucnost světa.”

Studie posuzuje „generaci milénia“ ve třech hlavních oblastech: názory a tužby, nákupní a spotřebitelské chování 
a vnímání maloobchodních značek.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ:

Nákupní a spotřebitelské chování
Generace přelomu tisíciletí nakupuje často a dlouho. Při nakupování potravin se snaží tito lidé nakupovat podle 
okamžité potřeby, zatímco zástupci generace z období baby boomu po druhé světové válce nakupují věci do záso-
by na několik dní.

Vnímání maloobchodních značek
Oproti poválečné generaci jsou členové „generace milénia“ méně loajální a více nespokojení co se týče obchod-
ních značek. 29 % zástupců „generace milénia“ a 35 % zástupců poválečné generace tvrdí, že „obvykle kupují 
zboží jedné a té samé značky, ale příležitostně zkouší i zboží jiných značek”. Naproti tomu 26 % zástupců „genera-
ce milénia“ tvrdí, že „kupují tu značku, kterou mají zrovna v dané chvíli oblíbenou”.

Studie také odhalila důležitá data o názorech a tužbách generace přelomu tisíciletí, jejich online zvyklostech, ná-
zorech na rodičovství a rodinu, rovnováze mezi prací a soukromým životem a o chování v oblasti zdraví.

 (PROTEXT)
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Mobilní aplikace: pro retail zatím  
nevyužitá příležitost

L idi, kteří během nakupování surfují na svém mo-
bilním telefonu na internetu, potkáváme v obcho-
dech dnes a denně. Nakupování s chytrým telefo-

nem v ruce už podle průzkumu propadla více než 
polovina zákazníků. Češi používají mobil v obchodě 
nejčastěji ke srovnávání cen, hledání recenzí a porov-
návání produktů od různých výrobců. Podle odhadů si 
takto zboží v mobilu srovnává alespoň příležitostně 
20–40 procent lidí. Tohoto rostoucího trendu mohou 
využít i obchodníci. Díky vysoké penetraci mobilních 
zařízení se jim nabízejí nové příležitosti podpory pro-
deje i budování značky.

Nejlepším způsobem, jak se dostat do smartpho-
nu vašeho zákazníka, jsou mobilní aplikace. Počet uži-
vatelů, kteří aplikace za účelem nákupu využívají, se 
totiž dlouhodobě zvyšuje. V porovnání s minulým ro-
kem se podle analytické firmy Flurry zvýšil o celých  
174 procent. Tyto aplikace se prosazují napříč všemi 
odvětvími. Například výrobci sportovního zboží nabíze-
jí aplikace umožňující sledovat trasu běhu, počet kilo-
metrů, nebo dokonce tep běžce. V bankovnictví aplika-
ce uživatelům usnadňují přístup k účtům či lokalizaci 
nejbližšího bankomatu. Aplikace využívá i řada eshopů 
se spotřebním zbožím. Usnadňují uživatelům pravidel-
né nakupování a umožňují sledovat doručení objedna-
né zásilky. V zahraničí se už aplikace ve velkém prosazu-
jí napříč segmenty také v maloobchodě, od módy přes 
obchodní domy až po lékárny. A tento trend se v po-
sledních letech objevuje i v České republice.

Z aplikací těží obchodníci i jejich zákazníci
Obchodníci mobilní aplikace využívají zejména kvůli 
jejich schopnosti posílit zákaznickou loajalitu, a při-
nést tak firmě v důsledku vyšší tržby. Například u ka-
várenského řetězce Starbucks dnes tvoří mobilní 
transakce pětinu všech jeho tržeb v provozovnách 
a podle CEO společnosti Howarda Schultze díky nim 
vzrostla také návštěvnost kaváren. Věrnostní program 
My Starbucks Rewards má už přes 10 milionů aktiv-
ních členů, přičemž jeho poslední růst táhla v první 
řadě nová funkce Mobile Order & Pay umožňující zá-
kazníkům v USA platit za kávu přímo jejich mobilním 

zařízením. Vedle zvýšení tržeb nabízejí aplikace také 
možnost generování zákaznických dat v reálném čase, 
což firmám umožní lépe pochopit chování zákazníků 
a dynamiku poptávky. Z informací, které obchodníci 
z aplikací zjistí, mohou predikovat budoucí vývoj ná-
kupního chování a připravit se na něj. 

U zákazníků jsou mobilní věrnostní aplikace oblí-
bené zejména proto, že je nenutí nosit při sobě žádné 
další plastové karty. I takový na první pohled banální 
důvod je totiž odrazuje od registrace do věrnostních 
programů. Jednoduše už na další karty nemají v peně-
žence místo. Další velkou výhodou je, že svůj smartpho-
ne s aplikací mají stále při sobě, a nehrozí tak, že by při 
spontánním nákupu kartu zapomněli. V neposlední 
řadě je velkým benefitem aplikací možnost personalizo-
vané komunikace: člen věrnostního programu není zby-
tečně obtěžován nerelevantními nabídkami. S persona-
lizací hezky pracuje Shopkick, nejpoužívanější nákupní 
aplikace v USA, která zákazníkům přímo v obchodech 
zobrazuje nabídky, slevy a reklamu na zboží související 
s jejich předchozími nákupy. 

Díky aplikaci využijete všechny 
funkce smartphonu
V retailu na mobilní aplikace nejčastěji narazíme 
ve formě věrnostních programů. Sami zákazníci hod-
notí věrnostní aplikace pozitivně a přiznávají, že ovliv-
ňují jejich nákupní chování, což vyplývá i z letošní 

Gabriel Zábušek | CTO & partner, Adikt Mobile

Gabriel Zábušek
Od  roku 2012 působí jako šéf 
vývojářů společnosti Adikt Mobi-
le, která se v rámci skupiny Kin-
dred Group specializuje na tvorbu 
mobilních aplikací. Pod jeho ve-
dením firma vyvinula například 
mezinárodně oceňované aplikace 
Fanstars, Audiotrees nebo LGBT 
Avatars, jež v  letošním roce vyhrála bronzového lva 
na  festivalu reklamy v Cannes. Vedle českých projektů 
má v Adiktu na starost také vývoj mobilních aplikací pro  
klienty z Francie nebo Velké Británie.
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studie firmy Bond Brand Loyalty. Ze stejného průzku-
mu je patrné i to, že v případě rozhodování, zda stejný 
produkt koupit u značky bez, nebo s věrnostním pro-
gramem, se 55 procent z nich rozhodne pro tu, která 
věrnostní program má. Dokonce třetina pak souhlasí 
s výrokem, že kdyby nebylo lákavého věrnostního pro-
gramu, značce by věrná nebyla vůbec. Na druhou stra-
nu ze studií také plyne, že prosté sbírání bodů za ná-
kup a následné odměňování zákazníků už nestačí 
k jejich získání a udržení, a je tak potřeba začít nabízet 
něco navíc. Průzkumy ukazují, že tři čtvrtiny věrnost-
ních programů založených na sbírání bodů za nákupy 

přestali jejich uživatelé brzy používat. Jednu z pěti re-
tail aplikací dokonce zákazníci otevřou pouze jednou.

Cestou, jak věrnostní programy pro zákazníky za-
traktivnit, je personalizace nabídky. Prostřednictvím 
mobilních aplikací můžou firmy využít detailní znalosti 
svých zákazníků a nabídnout jim jen takové produkty, 
které jsou pro ně relevantní. Hezkým příkladem je síť 
hypermarketů Tesco ve Velké Británii, která propojila 
svůj věrnostní program Clubcard s mobilní aplikací, 
a zákazníkům tak na základě jejich předchozích nákupů 
začala nabízet v první řadě zboží, které si pravděpodob-
ně sami chtějí koupit. 

Obchodní dům Harvey Nichols nahradil v červ-
nu 2015 svůj dosavadní věrnostní program 
s klasickými kartami novou mobilní aplikací. 
U každého nákupu, kde zákazníci za každou 
utracenou libru získají jeden věrnostní bod, se 
tak prokazují pouze svým mobilním telefonem. 
Výhodou převedení věrnostního programu 
do mobilní aplikace je, že se nasbírané body 
načtou ihned po nákupu, a zákazníci tak mohou 
čerpat výhody okamžitě. 

Členství ve věrnostním programu Harvey 
Nichols se podle počtu nasbíraných bodů dělí 
na stříbrné, zlaté, platinové a černé s tím, že 
s každým dalším stupněm se zákazníkovi ode-
mykají nové benefity. Z těch základních jsou to 
například speciální slevy, balicí služby, doprava, 
káva či smoothie zdarma nebo služby vlastního 
kosmetického specialisty. Nejvěrnějším „čer-
ným“ zákazníkům nabízí Harvey Nichols navíc 
exkluzivní tajné slevy, pozvánky na speciální 
nákupní události nebo služby vlastního stylisty. 
Sbíráním bodů mohou členové věrnostního pro-
gramu získat i exkluzivní zážitky, jako je večeře 
se šampaňským pro čtyři osoby.

Belly je univerzální věrnostní program, 
do kterého se můžou zapojit různí prodejci 
a poskytovatelé služeb. Členové programu 
používají místo několika věrnostních karet 
jedinou mobilní aplikaci, se kterou se přihlásí 
při každé návštěvě členské provozovny. Sys-
tém sbírání bodů není založen na výši útraty, 
ale na počtu návštěv podniku. I po pouhých 
dvou návštěvách kavárny je tak například 
možné získat nápoj zdarma. Masovému 
rozšíření aplikace Belly pomohlo i to, že pro 
provedení check-inu není nutné mít u sebe 
telefon ani jiné mobilní zařízení, protože 
v obchodech je k tomuto účelu vždy volně 
dostupný iPad.

Provozovatelé prodejny mají díky mobilní 
aplikaci okamžitý přístup k detailním da-
tům o svých zákaznících a jejich nákupním 
chování. Také si lépe vytvoří obraz o nejvěr-
nějších zákaznících a atraktivní nabídkou 
můžou navíc oslovit i nové. Aplikace totiž 
obsahuje mimo jiné funkci upozorňující 
na podniky v okolí, které jsou do programu 
Belly zapojeny.
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Svůj bodový věrnostní program nedávno zajímavě 
inovoval obchodní dům Harvey Nichols. Ten představil 
mobilní aplikaci, ve které zákazníci získávají odměny 
za body, jež obdrží za každý nákup v obchodě či poseze-
ní v jedné z jeho restaurací. Členství ve věrnostním 

programu se dělí na stříbrné, zlaté, platinové a černé, 
a to podle výše útraty. Nejvěrnějším „černým“ zákazní-
kům nabízí Harvey Nichols exkluzivní tajné slevy nebo 
pozvánky na speciální nákupní události. 

Podobně k věrnostní aplikaci přistupuje i síť léká-
ren Wallgreens, která své zákazníky navíc odměňuje 
za zdravý životní styl. Body jim lékárna připíše za kaž-
dý uběhlý kilometr nebo zkontrolování své váhy. Uni-
kátní je také její integrace s aplikací Apple Health nebo 
Healthkit, odkud se automaticky importují další data, 
za něž uživatelé získávají bonusové body. Pro přímou 
podporu prodeje pak aplikace využívá i geolokační 
funkci telefonu pro sledování pohybu zákazníků. 
Po zadání své oblíbené provozovny se uživateli zobrazí 
její aktuální nabídka, kdykoli se právě nachází v její 
blízkosti. 

S geolokací pracuje také slevový agregátor Belly, 
který nabízí univerzální aplikaci odměňující zákazníky 
za návštěvu partnerských podniků. Ta funguje na prin-
cipu přihlášení se při každé návštěvě provozovny, 
za kterou sbírají členové programu body. Od ostatních 
aplikací pracujících s polohou uživatele se odlišuje 
tím, že pro provedení check-inu není nutné mít u sebe 
telefon ani jiné mobilní zařízení, protože v obchodech 
je k tomuto účelu vždy volně dostupný iPad. S jiným 
typem věrnostního programu se setkáme u aplikace 
Perka, s níž uživatelé sbírají body jen tím, že u poklad-
ny řeknou své křestní jméno. Jejich mobilní telefon 
totiž obchodníkům vyšle signál o jejich přítomnosti 
přes bluetooth a ti pak nepotřebují snímat žádné kódy 
z obrazovky smartphonů nebo se jinak prokazovat.

Český retail zatím zaostává
Význam mobilních aplikací v retailu roste poslední do-
bou i u nás, jejich potenciál však zatím není zdaleka 
vyčerpán. Tesco, Billa, ale i řetězec rychlého občerst-
vení McDonald’s a další velcí hráči na trhu už svou mo-
bilní aplikaci mají, často se však stává, že není propo-
jena s jejich věrnostním programem. Například 
aplikace obou zmíněných obchodních řetězců sice na-
bízejí mnoho užitečných funkcí včetně možnosti kont-
roly nasbíraných bodů za uskutečněné nákupy, ale 
u pokladny zákazníci stejně stále potřebují klasickou 
plastovou kartičku. Inspirací pro obchodníky u nás 
může být věrnostní aplikace taxislužby Modrý anděl, 
nabízející všechny důležité funkce pohromadě. Umož-
ňuje rychlé objednání taxi s vlastním výběrem řidiče 
a díky věrnostnímu programu zákazník s každým uje-
tým kilometrem ušetří. Podobných společností, jež se 
nebojí věrnostní program zpřístupnit přes mobilní 
aplikaci, je v Česku ale zatím pomálu. Vypadá to, že 
na peněženku bez zbytečných plastových karet si bu-
deme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Jeden z nejcitovanějších věrnostních progra-
mů využívajících mobilní aplikaci provozuje 
síť amerických lékáren Wallgreens. Aplikace 
například zákazníkovi připomene, kdy si vzít 
léky, nebo ho upozorní, že mu daný medika-
ment dochází. Jednoduše pak odešle zprávu 
lékárníkovi, který pacientovi připraví novou 
dávku léku na míru podle jeho předchozí 
objednávky. Mimo to můžou uživatelé přes 
aplikaci chatovat s lékárníkem či se o svém 
zdravotním stavu poradit přímo s lékařem. 

Aplikace Wallgreens má také řadu funkcí 
usnadňujících samotné nakupování. Obsahu-
je mapu rozmístění produktů v jednotlivých 
obchodech a po naskenování čárového kódu 
nabízí detailní informace o daném produktu 
včetně jeho recenzí.

Věrnostní program Wallgreens odměňuje 
zákazníky nejen za uskutečněné nákupy, ale 
také za zdravý životní styl. Body jim připisuje 
za každý uběhlý kilometr nebo zkontrolování 
své váhy. Unikátní je také integrace s aplika-
cemi Apple Health nebo Healthkit, odkud se 
automaticky importují další data, za něž uživa-
telé získávají bonusové body. Samozřejmostí 
je pak zobrazování aktuálních slev a akčních 
nabídek.



GRC SYSTÉM

ROČNÍK 2 | ČERVEN 201626

GRC systém – řízení firmy už nemůže 
být jednodušší

Fakt, že správné informace jsou základem úspěšné-
ho byznysu, nelze zpochybnit. Informace chtějí 
všichni, a strategickou výhodou tak je schopnost 

získat informace ve správný okamžik. To samozřejmě 
platí nejen pro ekonomická a obchodní data, ale i pro 
informace potřebné k řízení provozu organizace. Infor-
mační systémy pro řešení problematiky GRC (Gover-
nance, Risk and Compliance) jsou právě k tomu určené. 

Co je vlastně GRC?
Všichni známe mnoho různých typů systémů CRM, ERP, 
DMS, proto mnohé při pohledu na název GRC napadne, 
že je to jen jeden z dalších systémů. Takové zjednodu-
šení však není úplně správné, zejména proto, že princip 
GRC je odlišný.  Ono anglické Governance, Risk and 
Compliance ve své nejhlubší podstatě znamená přesně 
to, co znamená doslovný překlad těchto termínů: vlád-
nutí, rizika a soulad. Tedy tři základní pilíře, které 
ve vzájemné provázanosti pomáhají managementu zís-
kat přehled nad tím, jak se jejich organizaci daří plnit 
cíle, které si stanovila.

Governance představuje celkový přístup k řízení 
organizace, který má manažerům a odpovědným oso-
bám pomoci řídit a kontrolovat celou společnost. Hlav-
ním cílem je umožnit vytvářet, získávat a předávat in-
formace nezbytné pro efektivní rozhodování. Procesy 
a postupy k tomu určené jsou navázány na kontrolní 
mechanismy, které přispívají k celkové efektivitě předá-
vání informací, a tím k efektivnějšímu řízení organizace. 

Použitý termín Risk zase prezentuje komplexní sys-
tém řízení rizik organizace. Rizika na každou organizaci 
působí z různých stran. Může jít o právní rizika plynoucí 
ze smluvních záležitostí, ale také legislativní rizika, ob-
chodní rizika, ekonomická, kybernetická a mnohá další. 
V GRC termín Risk vyjadřuje procesy a činnosti, které ri-
zika identifikují, analyzují, pomáhají je řídit a evidovat, 
v neposlední řadě pomáhají k jejich případné eliminaci.      

Compliance pak představuje způsob ověřování, že 
organizace plní všechny na ni kladené požadavky, jak 
externí (smlouvy, zákony, standardy), tak interní (směr-
nice, nařízení atd.). V rámci Compliance – shody se 
hodnotí stav dodržování definovaných požadavků, 

rizika a náklady vznikající jejich nedodržováním, ale 
také předpokládané náklady na zajištění plné shody 
s definovanými požadavky. To pomáhá stanovit priority 
kroků vedoucích ke splnění shody.

GRC lze proto považovat za metodu, která si klade 
za cíl synchronizovat informace a aktivity napříč organi-
zací tak, aby fungovala s vyšší efektivitou. Specializova-
né informační systémy pro GRC pak umožňují efektivní 
a včasné sdílení informací a kontrolování jednotlivých 
činností. 

Má GRC reálný přínos?
Takto položená otázka nevystihuje správný stav věci. Ja-
kýkoliv informační systém má jen takový přínos, nakolik 
správně je využíván. Pokud máte například sofistikova-
ný ERP informační systém, ve kterém však máte pouze 
inventurní evidenci majetku, tak mrháte potenciálem 
systému i vynaloženými zdroji. Přínos takového systé-
mu je v poměru k nákladům na pořízení a provoz mini-
mální. V případě GRC je správná implementace stejně 
náročná.

GRC systémy jsou rovněž závislé na datech v nich 
ukládaných, na rozsahu a způsobu realizovaných čin-
ností a v neposlední řadě na integraci do struktury or-
ganizace. Jeho největší síla se ukáže v okamžiku, kdy je 
využíván komplexně, optimálně v celé organizaci. Jsou 

Marian Němec | IT Security Consultant

Marian Němec
Marian Němec se v  oblasti in-
formačních technologií pohybuje 
celý svůj profesní život. Proble-
matiku bezpečnosti IT začal ře-
šit již v 90. letech minulého století z pozice informatika 
na městském úřadu. Později se podílel na vzniku Certi-
fikační autority Czechia, aby se následně přes PKI sys-
témy dostal k dalším bezpečnostním technologiím. Pro-
cesní bezpečnosti se pak věnuje od  roku 2008. Podílel 
na mnoha projektech v oblasti implementace ISO27001 
a  systému ochrany osobních údajů, zejména ve  veřej-
ném sektoru. Ve volném čase se věnuje hlavně tréninku  
a výuce sebeobrany.
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určeny odpovědnosti, definovány a naplánovány proce-
sy, které se mají v systému realizovat. V neposlední 
řadě jsou důležití vlastní uživatelé systému. V takovém 
případě se GRC stává mocným nástrojem, který mana-
gementu společnosti na všech úrovních poskytuje rele-
vantní informace.

Skvělým příkladem vhodného použití GRC je, po-
kud organizace vlastní certifikaci podle některého z ISO 
standardů nebo musí plnit povinnosti zákona  
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.  Tento zá-
kon vyžaduje po povinných subjektech provádění vel-
kého množství činností, které se dotýkají různých částí 
organizace. Musejí být delegovány odpovědnosti a úko-
ly na jednotlivé zaměstnance a z těchto činností se mu-
sejí vytvářet záznamy. Velmi důležitým prvkem je zpra-
cování analýz rizik, vedení evidence aktiv a dalších 
souvisejících činností. To vše představuje pracovní, ča-
sovou i ekonomickou zátěž, jejíž velikost je závislá 
na velikosti organizace. Bez GRC se tyto činnosti prová-
dějí často s využitím nástrojů jako excel, word apod., 
tedy v podstatě manuálně. I když to logicky nezname-
ná, že by kvalita výstupů z analýzy rizik byla nižší, jejich 
další používání je mnohem složitější. Hlavní přínos in-
formačního systému GRC je v takovém případě primár-
ně v tom, že všechny potřebné informace a data jsou 
v jednom místě, snadno dostupná, jsou na ně navázány 
činnosti, lidé, úkoly a další. Systém pak dokáže sledovat 
stav plnění jednotlivých úkolů, zpracovávat a předávat 
informace ihned po vložení do systému a poskytovat 
relevantní podklady k manažerským rozhodnutím.  

Další výhodou informačního systému GRC je mož-
nost některé činnosti rychle a snadno opakovat. Pro 
kybernetickou bezpečnost je to třeba při realizaci opa-
kovaných analýz rizik, auditů, hodnocení a dalších. Je 

tak možné sledovat změny a vývoj 
v čase. To vše víceméně téměř v reál-
ném čase. Na každý výstup lze navázat 
další činnosti. Provázanost jednotlivých 
procesů a informací je tím silným argu-
mentem, proč investovat čas a finanční 
prostředky do zakoupení GRC řešení.

Jak na to, když chci GRC?
Může se zdát, že zprovoznit GRC je věc 
poměrně snadná, ale spíše opak je prav-
dou. V první řadě je třeba si uvědomit, 
že to není řešení typu „nainstaluj a pou-
žívej“. Stejně tak není kouzelný dodava-
tel, který přijde, nainstaluje, nastaví 
procesy a klient zázračně získá informa-
ce a fungující systém, aniž by musel co-
koli udělat. Implementace GRC řešení se 
nikdy neobejde bez aktivního zapojení 
organizace samotné. Management si 

musí v prvé řadě uvědomit, které informace chce v GRC 
zpracovávat a jakým způsobem. To samozřejmě není 
snadné, už jen proto, že firma často nedisponuje po-
třebným know-how. Proto je prakticky nezbytné využít 
implementačního partnera, který má dostatečné zku-
šenosti se zaváděním GRC do firemního prostředí. Jeho 
odborný nadhled pomůže identifikovat klíčové procesy 
a informace, ty nadbytečné naopak vyřadit. To umožní 
vyhnout se problémům, které nesprávně provedená 
implementace GRC přináší. Ve výsledku jsou tak uspo-
řeny významné finanční prostředky, které by byly ne-
správnou implementací ztraceny. 

Přes všechna rizika je GRC nástrojem, který je vel-
mi účinný. Jeho plnohodnotné používání šetří čas i ná-
klady, které jsou spojeny s procesy, jež dobře fungující 
organizace stejně musí provádět. Jedinou otázkou pak 
zůstává, jestli je chce realizovat tak, že zatěžuje zaměst-
nance dalšími úkoly, které jsou časově náročné a složi-
té, takže se neobejdou bez asistence odborných pra-
covníků, nebo rychlým a efektivním způsobem, kdy se 
většina požadovaných úkonů provádí rychle a s mini-
málním vytížením zaměstnanců i odborných pracovní-
ků. A takto získaná data jsou managementu dostupná 
téměř okamžitě, což přináší další úspory plynoucí ze 
správných rozhodnutí ve správném čase.

GRC je výborný sluha, který může být každé orga-
nizaci přínosem. Stejně tak ale může být velmi špatným 
pánem, zejména pokud se do něj vkládají nesprávná 
data nebo se používá nekoncepčně.  Doporučení imple-
mentovat informační systém GRC pro potřeby organiza-
ce je přesto jednoznačně správné. Chybou by bylo pod-
cenit rozsah a způsob implementace, zejména 
rozhodnutí nevyužít zkušeného implementátora.
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Evropská agenda 
pro ekonomiku sdílení

Ekonomika sdílení je nový způsob, jak nabídnout 
a využívat produkty a služby prostřednictvím on-
line platforem, které pokryjí mnoho odvětví 

a poskytnou nové příležitosti pro každého. Mnoho 
inovátorů v celé Evropě teď vyvíjí nové obchodní mo-
dely. 

Tyto nové obchodní modely mohou významně 
přispět k ekonomickému růstu a tvorbě pracovních 
míst v Evropské unii, pokud budou podporovány a roz-
víjeny zodpovědným způsobem. 

Ekonomika sdílení překotně roste
Jelikož vychází z dílny orgánů EU, vnitrostátní a místní 
orgány na ni reagují směsicí různých regulačních 

opatření. Tento roztříštěný přístup k novým obchod-
ním modelům má za následek nejistotu pro tradiční 
hospodářské subjekty, poskytovatele nových služeb 
i spotřebitele a může brzdit inovace, růst a vytváření 
pracovních míst. Komise v souladu s tím, co bylo ozná-
meno ve strategii pro jednotný trh, vydala pokyny pro 
členské státy, jejichž cílem je zajistit vyvážený rozvoj 
ekonomiky sdílení.

Hrubé tržby sdílené platformy a poskytovatelů se 
v EU odhadují na 28 miliard € v roce 2015. Růst v po-
sledních letech byl enormní a výnosy se od roku 2014 
do roku 2015 téměř zdvojnásobily. V roce 2016 anketa 
Eurobarometru ukázala, že více než polovina všech 
občanů EU ví o sdílené ekonomice a jedna osoba 
z šesti je již jejím uživatelem. Více než 5 % obyvatel-
stva EU již poskytuje produkty a služby prostřednic-
tvím platformy. 

Sdělení „Evropská agenda
pro ekonomiku sdílení“ 
Sdělení obsahuje pokyny týkající se toho, jak by se stá-
vající právní předpisy EU měly uplatňovat v tomto dy-
namickém a rychle se rozvíjejícím odvětví, a objasňují 
hlavní otázky, s nimiž se vypořádávají hospodářské sub-
jekty a orgány veřejné moci. 

Například:
• Jaký druh požadavků na přístup na trh lze stano-

vit? Poskytovatelé služeb by měli být povinni získat ob-
chodní povolení nebo licenci, pouze pokud je to napros-
to nezbytné pro splnění příslušných cílů veřejného 
zájmu. Absolutní zákazy činnosti by měly být pouze kraj-
ním opatřením. Na platformy by se neměla vztahovat 
povolení nebo licence, pokud vystupují pouze jako zpro-
středkovatelé mezi spotřebiteli a subjekty, které danou 
službu poskytují (např. dopravní nebo ubytovací služby). 
Členské státy by rovněž měly rozlišovat mezi jednotlivý-
mi občany poskytujícími služby příležitostně a profesio-
nálními poskytovateli služeb, například tím, že stanoví 
prahové hodnoty založené na úrovni činnosti.

Evropská komise zveřejnila pokyny, jejichž cílem je podpořit spotřebitele, podniky a veřejné 
orgány, aby se s důvěrou zapojili do ekonomiky sdílení.

Jyrki Katainen,
místopředseda Evropské komise odpovědný za pra-
covní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, 
k tomu uvedl:„Konkurenceschopné evropské hospo-
dářství vyžaduje inovace v oblasti výrobků i služeb. 
Další trumf Evropy by mohl vzejít z ekonomiky sdíle-
ní. Naší úlohou je podporovat regulační prostředí, 
které umožní rozvoj nových obchodních modelů 
a současně zajistí ochranu spotřebitelů a spravedli-
vé zdanění a podmínky zaměstnávání.“ 
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• Kdo je odpovědný v případě vzniku problému? 
Platformy pro spolupráci mohou být zproštěny odpo-
vědnosti za informace, jež uchovávají jménem subjek-
tů, které služby poskytují. Neměly by však být zproště-
ny odpovědnosti za jakékoli služby, které samy nabízejí, 
například platební služby. Komise tyto platformy vyzý-
vá, aby i nadále z vlastní iniciativy potíraly protiprávní 
obsah šířený online a pracovaly na zvýšení důvěry.

• Jak právní předpisy EU na ochranu spotřebitele 
chrání uživatele? Členské státy by měly zajistit vysokou 
úroveň ochrany spotřebitelů před nekalými obchodní-
mi praktikami, zároveň by však neměly ukládat nepři-
měřené povinnosti soukromým osobám, které posky-
tují služby pouze příležitostně.

• Kdy existuje pracovněprávní vztah? Pracovní 
právo spadá převážně do pravomoci členských států, 
doplňují ho však minimální sociální normy a judikatura 
EU. Členské státy mohou při rozhodování o tom, zda lze 
danou osobu považovat za zaměstnance platformy, zo-
hlednit kritéria, jako je vztah podřízenosti vůči platfor-
mě, povaha práce a odměňování.

• Jaká daňová pravidla se uplatňují? Poskytova-
telé služeb v rámci ekonomiky sdílení a platforem 
jsou, stejně jako ostatní hospodářské subjekty, povin-
ni platit daně. Příslušné daně zahrnují daně z příjmu 
fyzických a právnických osob a daně z přidané hodno-
ty. Členské státy se vyzývají, aby dále zjednodušovaly 
a vyjasňovaly uplatňování daňových pravidel v oblasti 
ekonomiky sdílení. Platformy ekonomiky sdílení by 
měly plně spolupracovat s vnitrostátními orgány 
za účelem zaznamenávání hospodářské činnosti 
a usnadnění výběru daní.

Sdělení vybízí členské státy EU, aby přezkoumaly 
a případně revidovaly stávající právní předpisy 

v souladu s těmito pokyny. Komise bude sledovat 
rychle se měnící právní prostředí jakož i hospodářský 
a podnikatelský rozvoj. Bude sledovat vývoj cen a kva-
lity služeb a identifikuje možné překážky a problémy 
vyplývající z odlišných vnitrostátních právních předpi-
sů nebo regulačních nedostatků. (ec.europa.eu, red)

Elżbieta Bieńkowska,
komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, pod-
nikání a malé a střední podniky, dodala: „Ekonomi-
ka sdílení je příležitostí pro spotřebitele, podnika-
tele a podniky – této šance je však třeba umět 
náležitě využít. Umožnímeli, aby byl náš jednotný 
trh roztříštěn a převládly národní, či dokonce míst-
ní zájmy, bude to pro Evropu jako celek ke škodě. 
V současnosti poskytujeme právní vodítka pro ve-
řejné orgány a účastníky trhu, aby mohlo být dosa-
ženo vyváženého a udržitelného rozvoje těchto no-
vých obchodních modelů. Vyzýváme členské státy, 
aby přezkoumaly své právní předpisy s ohledem 
na tato vodítka, a jsme připraveni je v tomto pro-
cesu podpořit.“ 
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Angitu – inteligentní platforma  
pro plnění snů mladých lidí

1. Co je Angitu
Na všechny otázky, co Angitu je a čím se chce stát, od-
povídá příběh španělského studenta Alechandra Gon-
záleze ze Sevilly, který pracuje v jedné české firmě. 

Příběh začíná v jedné nejmenované firmě z Pardu-
bického kraje, která plánuje expanzi na španělsky mlu-
vící trhy. Vedení společnosti ví, že bez schopného člově-
ka s technickými zkušenostmi a výbornou znalostí 
španělského jazyka to nebude možné. Začínají proto 
hledat někoho s těmito předpoklady. Týdny a měsíce 
plynou, ale bohužel, ať se snaží, jak se snaží, nikoho 
vhodného nemůžou najít. V tu chvíli přichází Angitu. 
Španělský student Alechandro González ze sevillské uni-
verzity je jiný než jeho spolužáci. Uvědomuje si, jaká je 
situace v jeho zemi, a že pokud chce najít po vysoké ško-
le uplatnění, musí na sobě začít pracovat už teď. Skrze 
Angitu naváže spojení s českou firmou, společně vypra-
cují jeho diplomovou práci. Firma si ho na ní otestuje, 
a jelikož je spokojená, pozve ho o letních prázdninách 
na pracovní stáž. Dnes je Alechandro skvělým zaměst-
nancem a žije v České republice, protože se zamiloval 
do Marušky s dlouhými plavými vlasy a velkýma modrý-
ma očima. Právě čekají holčičku... Winwin situace pro 
Alechandra, firmu z Pardubického kraje a kulturu České 
republiky!

2. Vznik Start-upu
Studentský start-up, který vznikl za podpory coworkin-
gového centra GoUP! Startup Home Pardubice a mento-
rování panem Ing. Jiřím Janků, zakladatelem a výkonným 
ředitelem společnosti eBRÁNA s.r.o., v rámci programu 
CzechEkoSystem agentury CzechInvest. Je to zároveň je-
den z úspěšných projektů soutěže Byznys Trefa a Nápad 
mě napad, na kterém od března 2015 dnem i nocí usilov-
ně pracuje tým osmi mladých profesionálů z Univerzity 
Pardubice, Univerzity Hradec Králové, pražské Karlovy 
univerzity a zlínské Univerzity Tomáše Bati.

3. Jak vznikl název?
Angitu znamená v překladu z maorského jazyka opportu-
nity, luck, success, tedy příležitost, štěstí, úspěch. Vše, co 
student na začátku své cesty za splněnými sny potřebuje.

Propojuje studenty, firmy a univerzity s cílem pomoci studentům najít a realizovat úspěšnou 
životní cestu jak v osobním, tak profesním životě. Angitu má pro rok 2017 ambice uspět v regionu 
Evropy. Zde má platforma ten nejvyšší možný cíl – pomoci rozhýbat evropský trh práce, zlepšit 
mobilitu mladých lidí za prací, a  tím tak snížit disproporce v  jejich nezaměstnanosti. Cílem 
zakladatelů je ještě v témže roce připojit mladé lidi z Indie a dál pronikat na asijský kontinent.

Něco málo o zakladatelích...

Vojtěch Dlouhý
„Namaste, mé jméno je Vojta.“
Vojta je studentem 5. ročníku studijního 
oboru Ekonomika a  management 
podniku. Už od  mala se snaží dělat 
věci jinak, tak nějak po  svém. I  proto 
rok strávil dobrovolnictvím v  JV 
Asii, kde pracoval na  projektech rozvoje indického 
a myanmarského venkova. Uvědomil si tam, že v životě 
jde o víc, než o výši platu, a že ke štěstí stačí jen jeden 
kufr věcí. Během svých cest dospěl k  rozhodnutí, že 
chce pomáhat mladým lidem na  cestě za  poznáním, 
zkušenostmi a  pokud možno jim přinést takové životní 
příležitosti, které jim otevřou svět. A  proto je tu Angitu, 
start-up, který přesně tohle dokáže. Jeho snem je vlastní 
čajová plantáž na Sri Lance nedaleko Arugam Bay, ráje 
pro vášnivé surfaře z celého světa.

Jan Tichý
„Zdravím, mé jméno je Honza.“
Honza je studentem 4. ročníku studijního 
oboru Informatika. S  programováním 
začal už jako malý kluk na  základní 
škole, kdy si začal přivydělávat výrobou 
jednoduchých webů. Dnes je špičkovým profesionálem 
na  vývoj iOS a  Android aplikací, informačních systémů 
a  teď i  sociálních sítí. Zajímá se o  veřejné dění. Miluje 
vaření. Jednou bych chtěl vlastnit globální řetězec 
luxusních hotelů a vybudovat síť těch nejlepších lokálních 
restaurací od Prahy po San Francisco.
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4. K čemu řešení slouží?
•  Pomáhá studentům s identifikací a konkretizací jejich 

nejasných životních snů a cílů a následným plněním 
– a tím je vedeme k aktivnímu budování vlastního 
úspěšného života již během studia.

•  Dostává studenty k zajímavým pracovním příležitos-
tem, ať už jde o spolupráci na maturitních, ročníko-
vých, bakalářských nebo diplomových pracích, reali-
zaci vlastních projektů anebo o nabídky práce, 
odborné stáže či dobrovolnictví.

•  Umožňuje firmám najít a vychovat si své budoucí za-
městnance.

•  Pomáhá univerzitám s uplatněním jejich vysokoškol-
ských prací v praxi.

5. Vize a poslání
Vizí Angitu je pomoci mladým lidem splnit sny, a to pro-
pojením s úspěšnými lidmi a úspěšnými firmami a záro-
veň zlepšit globální mobilitu mladých lidí za prací. Vizí 
je rozhýbat evropský trh práce a snížit tím disproporce 
v nezaměstnanosti mladých lidí napříč regiony Evropy 
a později i mimo ně.
Posláním je motivovat a koučovat studenty směrem 
k identifikaci jejich nejasných životních cílů a snů a tím 
je vést k aktivnímu budování vlastního úspěšného ži-
vota už ve školních lavicích. Chceme efektivně začle-
ňovat studenty a absolventy do praxe. Chceme vyhle-
dávat a doporučovat firmám dobré zaměstnance 
a šetřit jejich čas a peníze díky intuitivnímu uživa - 
telskému prostředí a moderním nástrojům pro mezi-
národní nábor studentů, výběrové řízení a analytiku. 

Chceme snížit závislost univerzit na státní kase pro-
střednictvím budování dlouhodobých partnerství 
s komerční sférou.

6. Konkurence
V poslední době vzniká po světě nesčetné množství ini-
ciativ, jejichž cílem je propojit studenty a absolventy 
s praxí a firmám najít dobré zaměstnance. Za zmínku 
stojí například kanadský Riipen, estonský Jobbatical 
nebo například nám nejbližší slovenský Challengest. To 
jenom podtrhává fakt, že tato problematika je aktuální 
a ke změně potřebná. 

Angitu se v této oblasti nesnaží vytvářet něco no-
vého, revolučního, ale efektivně prostřednictvím důvti-
pu a moderních technologií využívat toho, co už tu 
máme. Mám na mysli například psaní vysokoškolských 
prací – seminárních, ročníkových, bakalářských, diplo-
mových nebo disertačních – v reálném prostředí čes-
kých i zahraničních firem. V současné době jednáme 
s vybranými univerzitami o takové malé revoluci v pře-
rozdělování jejich školních prací. Půjde o automatický 
export témat vysokoškolských prací z jejich informač-
ních systémů k nám do Angitu a přenechání další inicia-
tivy a dalších kroků na firmách a studentech, zda budou 
chtít některé z nich vypracovat společně. Studenti bu-
dou mít možnost získat první pracovní zářezy do svých 
CV. Firmám se otevřou nové možnosti, jak si otestovat 
potenciální budoucí zaměstnance a najít pro ně další 
využití po skončení první spolupráce.

Konkurence jménem LinkedIn. Na profesní sociální 
síti LinkedIn jsou lidé, kteří už nějakou praxi mají. Pre-
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Jak probíhal finish první fáze Angitu?
Pronikání do tajemství polyfázického spánku po vzoru Alberta Einsteina, když sepisoval teorii relativity. Desítky 
probdělých nocí a hektolitry vypitého zeleného čaje z naší spřátelené čajové plantáže na Sri Lance, kde jsem před 
dvěma lety dobrovolničil a užíval si bezstarostného mládí.

Jakým problémům jste museli čelit?
Vztahové, technické, finanční... 
Zkrátka klasické problémy začínajících start-upů. Nyní máme spuštěnou beta verzi Angitu, kterou za účasti uživa-
telů testujeme a ladíme k brzké dokonalosti. Všem problémům není konec, ba naopak, ale vítáme je s otevřenou 
náručí, protože se na nich učíme a posouváme se vpřed.

Co chystáte dál? Aneb jaká je Vaše cesta za snem, který budete společně vytvářet?
Nápadů je spousta, myšlenek ještě víc. Chceme vytvořit aplikaci, ve které si budou moci studenti vyvěsit své sny 
a cíle, inspirovat se ostatními, vzájemně komunikovat a spolupracovat na jejich plnění. V nejbližší době chceme 
také naplnit naši vizi o inteligentní online platformě pro plnění snů mladých lidí. Půjde o algoritmus, který 
na základě naklikaného snu a vyplněného profilu určí současnou pozici uživatele a vykreslí mu doporučenou 
cestu, jak by měl efektivně postupovat, aby si sen splnil a neopakoval chyby, které už udělali lidé před ním. To 
je zároveň ta největší výzva a důvod, proč jsme s Angitu začali, proč mu věříme a proč nás baví.

Chceme také Angitu v brzké době přeložit do anglického jazyka a zapojit zahraniční partnery, a to včetně 
partnerů z rozvojových zemí. 

Kolik máte v současné době 
domluvených partnerství?
V současné době máme něco přes 225 uživatelů. Další přibývají každým dnem. Partnerství máme uzavřené s více 
než 41 úspěšnými firmami. Kromě firem spolupracujeme s fakultami více jak 17 univerzit, například s Univerzitou 
Pardubice, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, UK, VŠCHT, CEVRO institutem, studentskými kluby a organizacemi 
pro rozvoj mladých lidí, jako je například AIESEC Czech Republic nebo IAESTE Czech Republic.

ZEPTALI JSME SE VOJTĚCHA DLOUHÉHO...

zentují tam své schopnosti a dovednosti, sbírají  
connections a reference. Angitu cílí na studenty, kteří 
jsou na začátku své kariéry a teprve se hledají. Pro-
střednictvím Angitu určí svůj směr a využijí takové 

pracovní příležitosti, které jim umožní začít, otevřít oči 
a posunout je blíže jejich snům a cílům. 
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Bez dat neděláte žádný online marketing

• „Dělejte SEO!“ 
• „Bez DISPLAY reklamy o vás nikdo nebude vědět.“
• „Jak můžete existovat bez PPC?“
• „Vy nejste na Twitteru? To jako byste nebyli…“

Děláte PPC, SEO, do toho špetku sociálních sítí a sem 
tam nakoupíte nějaké bannery? Nebo naopak investujete 
hlavně do bannerové a PPC reklamy a na každý kanál máte 
samostatný rozpočet? Přemýšlíte o tom, jak efektivitu svých 
(online) aktivit zvýšit? Zkuste o online marketingu uvažovat 
jako o jednolitém celku, který komunikuje s jedním člově-
kem různými kanály.

Tím, že na stejného člověka působíme různými kanály, 
zasahujeme ho pokaždé v jiné nákupní fázi. Můžeme ho 
oslovovat ve chvíli, kdy vůbec neví, že něco potřebuje. Nebo 
když teprve o nákupu uvažuje. A jak odlišit a správně zacílit 
komunikaci podle nákupní fáze? Pomocí dat.

Data nám pomáhají zjistit, jak se jednotlivé kanály vzá-
jemně ovlivňují, jak se zákazník chová v jednotlivých rozho-
dovacích fázích a co na něj působí. Díky tomu dokážete na-
příklad jednoznačně rozpoznat, zda uživatelé, kteří přišli 
na váš web, jsou vašimi stávajícími zákazníky, nebo ne, 
a rovnou jim přizpůsobit sdělení podle informací, které 
o nich už máte. 

Jak toho dosáhnout 
V první řadě je třeba poznat celý nákupní proces zákazníka 
- od momentu, kdy nemá ani tušení o vašem produktu/služ-
bě, přes fázi, kdy začíná uvažovat o tom, že něco potřebuje, 
až po chvíli, kdy se rozhodne k nákupu a stává se vaším zá-
kazníkem. 

K tomu vám pomůže správné nastavení analytického 
nástroje, který umožňuje sledovat a měřit chování zákazní-
ka ve všech těchto fázích a následně segmentovat vaši cílo-
vou skupinu (zákazníci/nezákazníci/zákazníci konkurence, 
případně v jaké rozhodovací fázi se člověk nachází a zda jste 
jej v danou chvíli správně oslovili). 

Při správném nastavení toto umožňují už základní ana-
lytické nástroje jako například Google Analytics. Pokročilejší 
nástroje jako Google Analytics Premium, Omniture a další 
umožní jít více do detailů pro ještě cílenější komunikaci 
a zapojení dalších kanálů. Například se umí napojit na data-
bázi vašeho call centra. Můžete tak oslovit uživatele, kteří 
zanechali telefon, začali kalkulaci, ale nedokončili ji, telefo-
nickým rozhovorem, který zpravidla mívá vyšší úspěšnost 
než pouhý banner. 

Když analytické nástroje propojíte s interním CRM 
nebo platformami na servování kampaní (typu DoubleClick, 
Adform), dokážete komunikaci zacílit ještě mnohem přes-
něji. Pokud jste úvěrová společnost, dokážete například za-
cílit na uživatele konkrétní nabídkou, kterou si kalkulovali 
u vás na webu, a zároveň na ty, kteří v minulosti dobře splá-
celi a mají dobrý kreditní rating.

K čemu všemu vám data pomohou
• Vytvoříte vhodné segmenty uživatelů a na ně zacílíte 
správná sdělení. Například pokud chcete motivovat své stá-
vající zákazníky k opakovanému nákupu, stačí si vytvořit 
segment lidí, kteří jsou vašimi klienty, v posledních pěti mě-
sících nic nenakoupili, ale zároveň byli aktivní na webu 
(např. klikli na nějaký produkt nebo scrollovali na nabídce 
služby). Následně jim můžete třeba nabídnout voucher/sle-
vu na další objednávku a nasměrovat je na personalizova-
nou vstupní stránku. Motivací zákazníků k opakovaným ná-
kupům snížíte náklady na neustálou akvizici nových.
• Díky datům dokážete přehodnotit své priority a správně 
rozdělit budget. Například z více nasycených kanálů, kde 
jste již potenciál vyčerpali, přesunout rozpočet jinam, a sní-
žit tak celkovou cenu, kterou za akvizici zákazníků platíte.
• Zjistit, kde vás aktuálně „tlačí bota“ - třeba že zákazníky 
získáváte, ale nevracejí se k vám. Pak se vyplatí zaměřit 
na posílení jejich loajality. 
• Dále budete moci propojit své kampaně s webem nebo 
aktivitami na pobočce. Dokážete například odhalit, jakou 
důležitost hraje v cestě vašeho zákazníka pobočka, a domě-
řit, zda si návštěvník webu z bannerové kampaně skutečně 
produkt koupil/sjednal v „offline světě“.

Pracovat s daty se opravdu vyplácí. Například u pojiš-
ťovny Generali jsme díky rozvoji obsahu webu a nabídky 
produktů, segmentované komunikaci vůči cílovým skupi-
nám a synchronizaci aktivit v jednotlivých kanálech navýšili 
obrat online objednávek v meziročním srovnání o 16 %. Ne-
musí se ale jednat jen o velké klienty. I malý e-shop s výpo-
četní technikou Kak.cz dokázal s využitím dat a webové ana-
lytiky zvýšit konverzní poměr produktových stránek o 17 %. 
Cetelem dokázal na základě poznání skutečné cesty zákaz-
níka od prvního kontaktu s brandem až po skutečně poskyt-
nutou půjčku lépe alokovat rozpočet, a zvýšit tak objem fi-
nancovaných úvěrů z kampaní o 30 %. 

Začněte s měřením svých aktivit i vy - zvýšíte jejich vý-
kon, ušetříte a budete mít spokojenější zákazníky.

Jakub Drahokoupil
Data a  analytiku považuje za  základ 
veškerých marketingových a  obchod-
ních aktivit a rád přichází s možnostmi 
a nápady, jak data mohou pomoci konkrétním obchodním 
a marketingovým cílům klientů a jak na základě dat jed-
notlivé aktivity vhodně propojit. Součástí Hájedničky se 
stal roku 2013 a má tu na starosti především velké pro-
jekty. Kromě školení základů i pokročilého nastavení Goo-
gle Analytics vás v  navazujícím školení připraví na  test 
Google Analytics Individual Qualification.

Jakub Drahokoupil | Datový analytik
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Digital Agenda in V4 Countries

Introduction
With regards to the importance of information and 
communication technologies (hereinafter ICT), the Eu-
ropean Union seeks to maximise economic and social 
benefits from this highly innovative and dynamic sector. 
However, there are areas concerning ICT and related 
businesses in the European Union that are distinctly 
lacking. To tackle these, the European Union launched 
an initiative called Digital Agenda for Europe in 2010, 
which reflects the overall objectives of the Europe 2020 
Strategy to promote “smart, sustainable and inclusive 
growth” and is one of its flagship initiatives [1, 3]. Cruz-
-Jesus et al. [2] identified a digital gap between the ear-
lier EU15 and the newly admitted states; similarly, Ky-
riakidou [6] points out existing differences. Piotrowicz 
[9] highlights the gap in research concerned with ICT 
and the Visegrad Group (hereinafter V4), which 
underwent a startling and unique transformation from 

communist and post-communist countries to European 
Union member states. With this in mind, this paper 
aims to analyse and evaluate the mutual standings of 
the V4 countries with regard to the Digital Agenda for 
Europe strategy and achievement of its goals.

Methods
The key aims of the Digital Agenda for Europe are expli-
citly stated in Annex 2 of this document and include indi-
cators from the categories of broadband accessibility 
and coverage, digital single market, internet usage by 
the population, e-government services usage by the po-
pulation, research and innovation investments, and low-
-carbon economy [4]. As the authors were constrained 
by the lack of available data in some areas, and some of 
the criteria were set to be met in 2020 and thus not yet 
ready for evaluation, several indicators were selected for 
evaluation of the V4 countries, as indicated in Table 1.

Vladimír Kruliš, Lenka Smékalová | Tomas Bata University, Zlín

Abstract: The paper deals with achieving the aims of the European Union Agenda for Digital 
Europe among the Visegrad Group countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and 
Slovakia). The meeting of this agenda’s aims is assessed based on available key performance 
indicators mentioned in the documents, along with the target values set for 2015. Multiple 
points of view indicate that the Czech Republic and Slovakia do have a visible lead over the 
other two countries, while at the same time dealing with their own specific shortcomings. 
Poland remains the weakest country, with problems stemming from low accessibility and use 
of the internet.

Keywords: Digital Agenda for Europe, Visegrad Group, internet, accessibility, policy

Abstrakt: Příspěvek se zabývá naplňováním cílů Digitální agendy pro Evropu Evropské 
unie mezi státy Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Jejich 
dosahování je hodnoceno na  základě dostupných klíčových výkonnostních indikátorů, které 
sama Agenda zmiňuje, včetně cílových hodnot pro rok 2015. Několik pohledů na  jednotlivé 
státy naznačuje, že Česká republika a Slovensko postupují s  viditelně většími úspěchy než 
zbývající státy a přitom se potýkají s vlastními specifickými problémy. Nejslabším státem je 
Polsko, jehož problémy vycházejí především z nízké dostupnost internetového připojení, a tedy 
i menšího využití internetové sítě.

Klíčová slova: Digitální agenda pro Evropu, Visegrádská čtyřka, internet, dostupnost, politika
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The achievements of V4 countries will be 
evaluated in three steps. First, the number of aims 
achieved will simply be shown. However, not all the 
indicators are set on a per country basis, therefore the 
first step may show only partial results. The possibility 
also exists that two or more countries may achieve 
the same number of objectives. 

The second method will therefore attempt 
a more detailed overview. The total value of every 
indicator will be shown, and the best-placed country 
will be awarded a score of one, second score of two, 
and so on. When two countries show similar results 
(less than a 2 % difference), they will be ranked the 
same, and the following country will be given a + 2 
score. The resulting ranks of countries for each 
indicator will be added as per the additive aggregation 
method [8], and the lowest score will indicate the 
most successful country.

Should this method prove indecisive as well, 
a third method will be employed. The third point of 
view will work with standardized scores [7], adding 
the positively influencing or subtracting the negatively 
influencing scores, with the view that the most 
successful country should obtain the highest score. 
The scores will be unweighted.

Results
The V4 countries strived to achieve the objectives set by 
the Digital Agenda for Europe; however, they were suc-
cessful only in selected cases (see Table 2). In terms of 
the Basic Broadband indicator, the evaluation is 

somewhat skewed by indicators that do not entirely co-
rrespond. The overall objective was to cover the entire 
population. The Czech Republic and Hungary were the 
most successful; while approaching, they did not quite 
reach the goal of 100 % of the population covered for 
2015, with 98.5 % and 95.2 % of registered households 
covered, respectively. The released indicator refers to 
the coverage of households; nevertheless, 100 % cover-
age of households would indicate 100 % coverage of the 
population. This was achieved in neither case. Poland 
and Slovakia were worse off, with 86.3 % and 86.2 %. 

The digital single market (B1 and B2) indicators 
showed the strong position of Slovakia and the Czech 
Republic in both overall and cross-border ordering of 
goods and services via the internet. The distinctive success 
of Slovakia in cross-border orders is also most likely related 
to the fact that, of the evaluated countries, only Slovakia is 
a member of the European monetary union, and thus able 
to avoid problems and additional costs connected with 
exchange processes when transferring payments to 
vendors located abroad. As far as the aims of the Digital 
Agenda for Europe are concerned, only Slovakia met the 
goal for cross-border ordering; all other aims remained 
unfulfilled in all countries.

The digital inclusion part of the evaluation was 
represented by three separate indicators, all focused 
on internet use. In this case, the Czech Republic 
emerged as the most advanced country concerning use 
of the internet, boasting the most regular users among 
general populations as well as among disadvantaged 
people, and the least share of people who have never 

Table 1: Indicators selected for evaluation
Indicator group Indicator Indicator name Description 2015 target

Broadband targets A1 Basic broadband % of households covered 100 % of citizens

Digital single market B1 Promoting eCommerce % of individuals ordering online 50 % of citizens

B2 Cross-border 
eCommerce

% of individuals ordering 
cross-border online 20 % of citizens

Digital inclusion C1 Regular internet use % of individuals 75 % of citizens

C2 Regular internet use by 
disadvantaged people % of disadvantaged individuals 60 % of citizens

C3 No internet use % of individuals who have 
never used internet 15 % of citizens

Public services D1 eGovernment use % of inidividuals who interacted 
online with government 50 % of citizens

D2 eGovernment forms % of individuals who completed 
an online form for government 25.1 % of citizens

Research and 
innovation E1 Public investment

Government budget 
appropriations or outlays for 
R&D, mil. € per 100,000 
inhabitants

200 % (no target 
year given)

Source: authors based on [4, 5]



DIGITAL AGENDA

ROČNÍK 2 | ČERVEN 201636

in their lives accessed or used the internet. At the other 
end of the spectrum is Poland, where regular internet 
use by the general population is a much less frequent 
occurrence than in any of the other three countries; 
while the disadvantaged population of Poland ranks 
slightly better in comparison with the rest of the V4, 
Poland is still its weakest member. The indicator of no 
internet use whatsoever in the population was also 
higher in Poland, followed by Hungary, with very similar 
positions for the Czech Republic and Slovakia. Although 
Slovakia was very close in two criteria, the Czech 
Republic alone met all of them, making it by far the 
most successful in terms of digital inclusion.

The eGovernment section of the evaluation 
showcased the success of governments in Hungary and 
Slovakia. Both countries are relatively better off than 
their other Visegrad counterparts. While Slovakia has 
higher overall use of eGovernment, Hungary boasted the 
most users who actually sent a complete eGovernment 
form. The authors, however, decided to keep these 
categories equally weighted, since many services 
provided online by the government may have a more 
informational character, and not all require completion 
of a form. The Czech Republic, on the other hand, 
represents a rather poignant failure in the promotion of 
eGovernment systems, with generally low citizen–
government e-interaction, and the smallest share of the 
population who actually completes and submits a form. 
The eGovernment part of the Digital Agenda for Europe 
was problematic for all countries. Slovakia met the 
criterion for government–citizen interaction via the 
internet, as indicated by the D1 indicator value; all others 
were unsuccessful. The target set for form completion 
was not reached in any country presented.

Unlike the other indicators, public investments are 
shown for the year 2012. While some may argue that 
a single year has poor predictive value, this indicator 
generally shows at least a three-year trend in these 
countries. This can also be briefly summarized: Poland 
invests heavily in infrastructure in terms of the total sum 
of investments; however, these investments are diluted 
not only by Poland’s sheer land area but also because it 
has the largest number of inhabitants of the V4 countries. 
The Czech Republic is steadily improving its investments 
of public resources into the field and, considering its 
population size, has by far the most extensive involve-
ment. Hungary has been going through a noticeable dip 
in investments, starting from 2008; only in 2012 was 
there a slight improvement on about the level of 2010. 
Slovakia, much like the Czech Republic, has recorded 
steady increases, which remained constant in 2011 and 
2012. Even though Slovak involvement is the smallest in 
total, given the country’s population, Slovakia achieved 
second place overall. The Digital Agenda for Europe aim 
of doubling public investments gives no target year for 
this objective, nor does it provide per-country con-
tributions. It is therefore difficult to evaluate target 
achievements at the country level. Certainly, no 
evaluated country doubled its investments in the period 
2009–2012; Slovakia and Hungary even recorded 
a decline compared to 2009.

Given the available data, it was possible to rank the 
V4 countries. Purely visually, as per Table 2, it can be seen 
that the Czech Republic met three of the nine indicators; 
however, as not all of them are available for evaluation on 
a per-country basis, other methods were employed.  
The second type of ranking, revealed in Table 3, indicates 
the very close positions of Slovakia and the Czech 
Republic, where the Czech Republic recorded the best 

Table 2: Achieving targets  
of the Digital Agenda for Europe

Indicator Czech 
Republic Hungary Poland Slovakia

A1 98,50% 95,20% 86,30% 86,20%
B1 45,30% 35,80% 36,90% 49,60%

B2 9,00% 10,70% 3,50% 20,30%

C1 77,20% 71,60% 64,80% 74,20%

C2 66,50% 51,60% 46,90% 53,50%

C3 13,40% 21,20% 27,10% 16,30%

D1 32,30% 42,20% 26,60% 50,70%

D2 10,00% 24,00% 15,70% 13,10%

E1 9,89 3,42 3,6 5,45

Source: [5], bold denotes achieving target

Table 3: Raking by indicator value by country
Indicator 
designation

Czech 
Republic Hungary Poland Slovakia

A1 1 2 3 3
B1 2 3 3 1

B2 2 2 4 1

C1 1 2 4 2

C2 1 2 4 2

C3 1 3 4 2

D1 3 2 4 1

D2 4 1 2 2

E1 1 3 3 2

Total 16 20 31 16

Source: authors’ calculations based on [5]
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position of the V4 countries in five of the nine criteria. 
Slovakia recorded only three best places, but was never in 
the worst position. Poland, on the other hand, was in the 
worst position for all but one (D2) indicator.

To further evaluate the difference between the 
Czech Republic and Slovakia and determine the final 
positions of Poland and Hungary, an even more precise 
method was employed. Aggregating the unweighted 
normalized values of the indicators gives the results in 
Table 4, which shows the Czech Republic slightly 
surpassing Slovakia. However, one must account for 
the limitations of standardization, as well as for the fact 
that the indicators were unweighted for this analysis.

As per the results in Table 4, the Czech Republic 
emerged as the first-ranked country, followed by Slovakia, 
then Hungary at a noticeable distance. Poland recorded 
the last position with quite a large distance interval.

Conclusion
The Digital Agenda for Europe set multiple targets to in-
dicate success in achieving key objectives, meeting with 
only limited success in the V4 countries. The paper pre-
sented an evaluation of a given target insofar as the indi-
cators were available. Currently, it is clear that when 
comparing only this group of countries, we can see that 
they are far from cohesive and show visible differences, 
although they do represent a joint community within 
the European Union itself. As far as the targets of Digital 
Europe are concerned, Slovakia and the Czech Republic 
lead this group, even though the Czech Republic has se-
vere shortcomings, especially in the eGovernment part 
of the evaluation. The largest issue in Slovakia is broad-
band coverage. Hungary remains apart from the two 
countries just mentioned, but also surpasses Poland or is 

at the same level in every aspect. Poland represents the 
most problematic of the V4 economies, with issues 
emerging especially from its relatively lower broadband 
penetration and internet use in general.
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European Union Support for ICT  
in the Czech Regions

Introduction
Information and communication technologies (ICT) 
play an important role in current economies, which are 
shifting more and more towards services and knowledge 
in developed countries. European Union (EU) member 
states are encouraged by the Union itself to invest in 
ICT through, for example, a flagship initiative called the 
Digital Agenda for Europe under the Europe 2020 
strategy, or through the more current Digital Single 
Market strategy [7, 8].

The influence of ICT and related investments on 
economic growth in the European Union in the 1990s 
was a topic of research for Vijselaar and Albers [14], 

who concluded that while these investments are 
influential, other factors play a role as well. Later, 
Venturini [13] asserted the positive effects of ICT 
development on economic growth in the EU15. 
Similarly, Amiri and Rerif [1] carried out a study of the 
correlation between internet connection penetration 
and GDP, concluding that there is a positive correlation, 
and a two- to three-year lag in GDP. The positive effect 
on companies is not disputed either. A paper by Tarute 
and Gatautis [12] highlights the importance of ICT for 
small and medium-sized enterprises and their 
competitiveness. Ollo-López and Aramendía-Muneta 
[11] indicate that the use of ICT supports the emer - 
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Abstract: This paper is focused on the issues of EU cohesion policy investments in the 
ICT sector in the Czech Republic. Multiple studies have shown that ICT investments and 
development support economic growth. The authors set out to verify whether there is 
a  relationship between investments from the Operational Programme Entrepreneurship for 
Competitiveness and either the GDP per capita or the share of ICT specialists in the employed 
workforce, at the level of the NUTS 3 regions in the Czech Republic. The results support the 
theory that there is in fact a relationship between GDP and ICT investments funded by the EU; 
however, there is no significant relationship between those investments and the share of ICT 
specialists in the workforce.
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Abstrakt: Práce se zabývá otázkami investic kohezní politiky Evropské unie do oblasti ICT 
v České republice. Mnoho studií indikuje, že investice do ICT a rozvoj tohoto odvětví podporuje 
ekonomický růst. Autoři chtějí ověřit, zda existuje vztah mezi investicemi z  Operačního 
programu Podnikání pro konkurenceschopnost a  hrubým domácím produktem na  osobu, 
případně podílem ICT specialistů na  zaměstnané populaci, a  to na  úrovni krajů, jednotek 
NUTS 3, v České republice. Výsledky podporují teorii o existenci vztahu mezi hrubým domácím 
produktem a investicemi do ICT, které podpořila Evropská unie, nicméně nenachází významný 
vztah mezi těmito investicemi a podílem ICT specialistů na pracovní síle.
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gence of innovations, thus positively influencing the 
com petitiveness of companies.

In view of research endorsing the positive influ-
ence of ICT on economic growth, the aim of the paper 
is to evaluate whether EU support for ICT investments 
in private companies yielded results in either change in 
GDP per capita, or in the share of people employed as 
ICT specialists, in a given region.

Methods
The relationship between EU support for ICT invest-
ments in private companies is tested on two levels. First, 
it was necessary to compose a database of the Czech 
NUTS 3 regions and appropriate indicators (see Table 1). 
The indicators included the following variables:
•  EU – describes the amount of investments in ICT in 

private companies as recorded by Czechinvest in the 
reference period 2007 – January 2013 within the EU 
cohesion policy Operational Programme Entrepre-
neurship for Competitiveness; the amount is re-
calculated in CZK per capita;

•  GDP – describes the difference in GDP per capita in 
2007 and 2013; for the purposes of time comparison, 
the original values are given in 1995 baseline;

•  Employment – describes the difference in the share 
of ICT specialists in the employed workforce between 
the years 2007 and 2013.

A first hypothesis was then stated. H1: EU 
investments in ICT in private companies have a signi-
ficant relationship to the change in GDP per capita in 
the reference period. The second hypothesis is H2: the 
same investments have a significant relationship to the 
change in the share of ICT specialists in the employed 
workforce.

To find out whether there is a significant rela-
tionship between the aforementioned variables, the 
authors chose to use a correlation coefficient. However, 
given the characteristics of the dataset, the commonly 
used Pearson correlation coefficient was of no use, as 
the data violated the normal distribution assumption. 
The position of the Jihomoravský region is such that it 
represents a significant outlier, to which Pearson’s 
coefficient is sensitive. Both Spearman’s correlation 
coefficient and Kendall’s tau deal better with the 
outliers, are non-parametric [2], and can manage an 
even smaller sample size [10].

Results
The distribution of ICT investments in the Czech regions 
follows a settlement pattern related to that indicated in 
Hájek et al. [9] and suggests a relative dependence on 
the overall position of ICT in the region, as well as on 
the presence of the largest Czech cities. Thus, the Jiho-
moravský Region is in first position and followed, albeit 

at a great distance, by the Středočeský Region. 
This settlement-related pattern obviously does not 
explain the position of Prague. The capital recei-
ved the third smallest allocation per capita. In this 
instance, it must be noted that Prague has a speci-
al place among the Czech regions and, in the refe-
rence period, belonged among the more develo-
ped regions; the investments into its development 
were therefore limited [15]. Similarly, the Jihomo-
ravský Region recorded the most significant incre-
ase in GDP per capita in the reference period, as 
well as the second largest increase in the share of 
ICT specialists in the workforce, apart from Prague.

In terms of general tendencies, half the Czech 
regions indicated a decline in GDP per capita in the 
reference period, influenced, no doubt, by the 
adverse global economic situation in that period. 
Four regions indicated a decline in the share of ICT 
specialists in the employed workforce. Three out 
of the four were also among those registering 
decreasing GDP per capita.

When testing the first hypothesis, on the 
relationship between EU investments in ICT in 
companies and the change in GDP per capita, the 
following results were obtained (see Fig. 1). There is 
evidence for a significant positive relationship 
between EU investments and the change in GDP per 

Table 1: Regional GDP per capita, employment  
of ICT specialists and EU investments into  
ITC sector in the Czech NUTS 3 regions 
Region EU GDP Employment
Hlavní město Praha 403 -3,8 0,025
Jihočeský 307 -3,8 -0,002

Jihomoravský 2 176 14,7 0,023

Karlovarský 220 -11,4 -0,004

Královéhradecký 721 1,5 0,011

Liberecký 523 3,8 0,002

Moravskoslezský 783 -5,3 0,011

Olomoucký 575 4,4 -0,004

Pardubický 715 -2,7 0,006

Plzeňský 462 4,6 0,009

Středočeský 929 8,9 0,015

Ústecký 517 -7,2 0,005

Vysočina 585 -1,3 -0,002

Zlínský 903 9,8 0,001

Source: authors’ calculations based on [3, 4, 5, 6]
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capita. This relationship is evidenced by both Spearman’s 
rho and Kendall’s tau correlation coefficients and 
supports the aforementioned results, indicating that 
there is a relationship between ICT investments and 
economic growth. The strength of this relationship, 
however, suggests that many other factors have an 
impact on GDP.

When testing the second hypothesis, on the 
relationship between the investments by which the EU 
supported ICT in private companies and the change in 
the share of ICT specialists in the workforce, the results 
obtained (see Fig. 2) indicate no statistically significant 
relationship that could be detected. This could be the 
result of a geographical detachment of the work of ICT 
specialists. The products they create and work with 
could be purchased by companies who will eventually 
gain from their use (evident in GDP per capita), while 
the specialists necessary for the creation, maintenance 
and operation of those products may reside partially or 
fully outside of the region, which reflects the 
geographical flexibility of that particular job. This 
represents an obvious limitation of the presented 
research. To overcome this limitation, more detailed 
research would be needed on this particular group of 
projects, and particularly on the nature of public 
procurement of ICT for companies. The origin of the 
contractors may prove more enlightening as to the 
geographical origin of the software and the employers 
who create it.

Conclusion
Investments into ICT are regarded as one, though cer-
tainly not the sole, way to improve the competitiveness 
of companies and positively influence economic growth 
in a territory. Therefore, this paper aimed to evaluate 
investments in ICT funded by the European Union, 

contributing to a better understanding of these proce-
sses in the Czech Republic under the auspices of the 
European Union investment-oriented cohesion policy. 
The results are mixed. The hypothesis concerning the 
existence of a relationship between EU investments in 
ICT in private companies and the change in GDP per 
capita in the reference period 2007–2013 showed, at 
the 5 % level of significance, that there is a positive re-
lationship. However, the second hypothesis, concer-
ning the existence of a relationship between those in-
vestments and the change in the share of ICT 
specialists in the employed workforce did not show 
a statistically significant relationship, opening the way 
to a new avenue of research concerning the mobility of 
ICT specialists and public procurement involvement in 
the dispersion of EU investments.
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Komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu
Komise zveřejnila své plány, jak pomoci evropskému průmyslu, malým a středním podnikům, vědcům a veřejným orgánům co 
nejlépe využít nové technologie, a předložila soubor opatření, která podporují a propojují vnitrostátní iniciativy v oblasti digitali-
zace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice. 
Komise rovněž navrhuje konkrétní opatření k urychlení vývoje společných standardů v prioritních oblastech, jako jsou 5G komu-
nikační sítě nebo kybernetická bezpečnost, a modernizaci veřejných služeb. V rámci dnešních plánů zřídí Komise evropský cloud, 
jehož prvním cílem bude poskytnout 1,7 milionu evropských výzkumníků a 70 milionům vědeckých a technických odborníků vir-
tuální prostředí, v němž bude uchováván, spravován, analyzován a opětovně používán velký objem výzkumných dat.
Digitalizace průmyslu
Zatímco mnoho sektorů ekonomiky rychle přijalo digitální technologie a procesy, na evropský průmysl napříč odvětvími a nehledě 
na velikost společností plné využití příležitostí digitalizace teprve čeká, má-li být konkurenceschopný v celosvětovém měřítku. 
Tradiční odvětví (např. stavebnictví, zemědělsko-potravinářský, textilní nebo ocelářský průmysl) a malé a střední podniky ve své 
digitální transformaci obzvláště zaostávají. Nedávné studie odhadují, že v příštích pěti letech přinese digitalizace produktů a slu-
žeb průmyslu v Evropě více než 110 miliard eur příjmů ročně.
Několik členských států EU již zahájilo strategie na podporu digitalizace průmyslu. Je však potřeba komplexní přístup na evropské 
úrovni, aby nedocházelo k tříštění trhů a aby bylo možné získat přínosy z vývoje v oblasti digitalizace, například ty, jež nabízí  
Internet věcí.
V rámci tohoto přístupu Komise:
•  pomůže koordinovat vnitrostátní a regionální iniciativy týkající se digitalizace průmyslu, a to prostřednictvím trvalého celoevrop-

ského dialogu se všemi zúčastněnými stranami. Rámec řízení bude zaveden za účasti členských států a představitelů průmyslu,
•  zaměří investice do evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru a bude výrazně podporovat využívání příležitostí, 

jež nabízí investiční plán EU a evropské strukturální a investiční fondy,
•  investuje 500 milionů eur do celounijní sítě středisek pro digitální inovace (center technologické excelence), v nichž budou 

podniky moci získat poradenství a testovat digitální inovace,
•  realizuje rozsáhlé pilotní projekty zaměřené na zdokonalení Internetu věcí, vyspělé výroby a technologií pro inteligentní města 

a domácnosti, propojené automobily a mobilní zdravotnické služby,
•  přijme legislativu připravenou pro budoucnost, která bude podporovat volný tok dat a vyjasní otázku vlastnictví dat vytvářených 

senzory a inteligentními zařízeními. Komise rovněž přezkoumá předpisy o bezpečnosti a odpovědnosti autonomních systémů,
•  předloží agendu dovedností EU, která občanům pomůže získávat dovednosti nutné pro pracovní místa v digitální době.
Součástí tohoto balíčku je také evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, která Evropě pomůže dostat se v oblasti globální 
ekonomiky založené na datech do čela. (EU)



Introduction
To eliminate online threats these days, traditional 
solutions based on IP and browser detection are 
insufficient. The next generation online fraud detection 
solution should be able to spot traditional as well as 
modern threats (even those not yet seen) that 
jeopardize Internet banking, transaction systems, and 
online applications. This is currently possible using 
a combination of machine learning and big data 
processing. 

The ultimate goal in the fight against fraud is to be 
able to tell users and fraudsters apart. In our research, 
we concluded that this could be effectively done using 
a set of methods we later began calling Digital Identity 
Sensing Technology (DIST). This is a unique combination 

of device fingerprinting (the ability to clearly distinguish 
one user’s device from others) and, more importantly, 
user identification techniques. The latter are based on 
the assumption that every user is identifiable by his or 
her behavior patterns, biometric markers, and typical 
actions. Through the analysis of such parameters, using 
the latest advances in machine learning and artificial 
intelligence, we are able to detect suspicious changes 
on the user side and spot the fraud even in the creation 
phase, which was previously impossible.

Behavioral biometrics and anomaly detection
As a part of DIST, we track user actions during online 
sessions and unite them into what is called “user 
behavior”. Behavioral biometrics deals with our habits, 
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Fraud Detection in AI era
Michal Tresner, Anton Salykin | ThreatMark

Abstract: Dangers for digital payment and online services are growing in terms of attacks 
faced and their volume. The majority of detected threats use specialized remote access or 
hacking tools during at least one stage of the attack. Alongside malware-driven attacks, 
different fraudulent schemes based on social engineering methods, as well as attempts to 
misuse the application or bypass application business logic and limits, are starting to appear 
much more often. One of the possible answers to these threats will be changing how online 
services can authenticate users and track their identity during the entire period of activity. 

Keywords: fraud detection, machine learning, behavioral biometrics, AI

Abstrakt: Prostředí internetových plateb a online platebních služeb je stále více ohrožováno 
nejrůznějšími útoky, z  nichž převážná většina využívá nedostatečně zabezpečených stanic 
a  neznalosti uživatelů. Ať už se jedná o  útok pomocí sociálního inženýrství využívajícího 
podvodné stránky nebo sociální sítě za  účelem vylákání citlivých dat od  uživatelů, nebo 
speciální útočný software (banking malware), jehož prostřednictvím útočník ovládá zařízení 
klienta, společným jmenovatelem těchto útoků je nedostatečná schopnost včas odhalit nový 
útok. Příčinou je zejména neustále se měnící strategie útoků, ale i skutečnost, že současné 
technické prostředky neposkytují dostatečnou úroveň detailu ani analytické schopnosti pro 
odhalování vzorů nových útoků v těchto datech. Jedním z možných řešení uvedených problémů 
mohou být nové autentizační systémy, založené na sledování aktivity uživatelů a kontinuálním 
vyhodnocování pravosti jimi deklarované identity.

Klíčová slova: detekce podvodů, strojové učení, behaviorální biometrie, umělá inteligence



physical features, and environment. It cannot be stolen 
or transferred from one user to another (unlike 
passwords). Thus, the utilization of behavioral bio-
metrics is a very promising approach to handling many 
different authentication procedures. Unlike other 
biometrics authentication techniques (fingerprinting, 
retinal scan, voice recognition, etc.), behavioral 
biometrics does not need any additional devices, and 
therefore does not disturb the user experience. In 
addition, it is also helpful for the continuous tracking of 
user identity during their online session.

Machine learning (especially with the current sta-
te of IT development) is what drives the analysis of user 
behavior and facilitates the utilization of a large amount 
of various data related to the specific user. However, to 
make behavioral biometrics work it is impractical to 
compare many different users among each other (“su-
pervised classification” task). Instead, to avoid com-
putational costs, decrease time, and increase the accu-
racy of prediction, it is better to compare the user with 
him/herself. In this case, the user behavior for every 
new session is compared with the available historical 

data for that user‘s pre-
vious sessions (“anomaly 
detection” task). If the de-
viation is big enough, one 
should consider such a be-
havior anomalous. 

Anomaly detection is 
a common choice for fraud 
analytics [2], as it allows 
the use of a large amount 
of non-anomalous data 
along with a few anomaly 
examples. It starts to be 
even more practical when 
data analysts face many 

types of possible “anomalies” which have never been 
seen before.

Machine learning and user behavior features
User interaction with a computer is usually via 
keyboard and mouse. This interaction (usage 
“behavior”) is quite unique for each specific user 
(taking into account not only the type of computer, 
mouse, or keyboard, but also the user working 
position, his/her physical features, environment, 
etc.). According to several research teams [1, 3] it is 
possible (with some accuracy) to identify the person 
sitting in front of a computer by tracking mouse 
movements and keystroke dynamics.

The current approach to mouse movement 
assessment is represented by an analysis of the mouse 
speed and acceleration, as well as investigation of the 
cursor trajectory curve (Figure 1, A). [1, 4] For behavior 
biometry assessment related to the keyboard, the main 
features to analyze are key dwell time and flight time 
(Figure 1, B). [5]

In our solution, we use the mouse movement 
analytic model suggested by [1], where we calculate 
several features related to the direction of mouse 
movement as well as features of a triangle made by 
two sequential mouse movement vectors (Figure 1, 
A). For keystroke dynamics, we calculate dwell and 
flight time for several pre-defined key sequences. 
After data preprocessing we get >120 features for 
mouse movement and >250 features for keystroke 
dynamics that can describe each and every user 
session.

We utilize two different algorithms to detect 
anomalies in mouse and keyboard data. The first one is 
an artificial neural network (autoencoder) in the form 
of a multi-layer perceptron with single hidden layer. 
The second one is a kernel-based least-squares anomaly 
detection classifier (LSAD) [6], used together with 
a bagging meta-algorithm.
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Fig. 1: Features derived for mouse movement (A) and keystroke dynamics (B) analysis. (A) – A, B, 
C – recorded mouse cursor positions, a – movement direction, b – angle between adjacent move-
ment vectors, c – distance from point B to AC vector (adopted from [1]); (B) – illustration of dwell 
time (upper row) and flight time (lower row)

Fig. 2: Interface of online banking demo application develo-
ped for testing and demonstration of the DIST approach.
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Results for behavioral biometrics
To test our anomaly detection models, we collect data 
via a specifically developed demo application, closely 
simulating native user behavior in a generic online 
banking application (Figure 2). We collected data 
from 12 users, where each user performed >15 
sessions. It is important to note that the session time 
window was relatively small – around 20-30 seconds. 
During this time, users made, on average, 5-7 short 
mouse movements (between application forms) and 
performed 46 key presses. Such a time-constrained 
scenario allows for testing our approach to detecting 
an anomaly immediately after the session begins.

We measure the general performance of each 
algorithm on mouse movement (3 models) and key-
stroke dynamics (2 models) individually by con structing 
a receiver operating characteristic (ROC) curve and 
calculating the corresponding area under that curve 
(AUC). For keystroke dynamics and mouse movement 
models we were able to obtain, on average, 90% and 
71% AUC, respectively (Figure 3). 

After a combination of predictors (5 models in 
general) by majority voting, we received a  false 
accept rate (FAR) of 18.5% and a false reject rate (FRR) 
of 19.2%. By increasing the session time, the FAR and 
FRR values could be much smaller. However, our goal 
was to show that it is possible to identify suspicious 
patterns in user behavior as early as within 30 seconds 
from the beginning of an online session. Nevertheless, 
a reasonable amount of historical data (previously 
recorded sessions) is a crucial requirement. The 
recommended number of sessions in training data is 
case/model dependent and can also relate to the 
consistency of user behavior, as well as to its evolving 
nature (i.e. users tend to change their behavior over 

time). A reasonable empirical estimation would be 
20-30 last user sessions.

Discussion
Our models and feature engineering approach has 
shown that it is possible to detect anomalies with an 
acceptable FAR and FRR within 20-30 seconds after 
user login. It is difficult to compare our results with 
other research teams (reviewed in [7]), as they mainly 
use classification approaches (which is difficult and im-
practical to use in a production environment) instead 
of anomaly detection. However, taking into account the 
ranges of FAR and FRR (classification task, from 1% up 
to 24% [7]) together with the significant amount of 
data required (from 4 min. of continuous mouse move-
ment up to 3600 mouse “actions” [7]), it is possible to 
conclude that our approach has a similar discriminati-
on ability with much less data required (5-7 mouse mo-
vements within 30 seconds in an online banking appli-
cation environment). Moreover, anomaly detection 
design allows for implementation in an online envi-
ronment with thousands of users per day (and genera-
lly can accept any amount of users in the service sys-
tem, as we do not compare users with each other, but 
rather the user with him- or herself). 

It needed to be underlined that fraud detection 
(using a production-ready unsupervised anomaly 
detection approach) represents a very difficult branch of 
machine learning applications. In its current state, it 
should by no means be viewed as a password substitution 
solution. Instead, our behavioral anomaly detection 
method may be used together with a standard two-
factor authentication approach, but can provide some 
unique possibilities for online banking service providers. 
For example, by tuning our current approach to reduce 

Fig. 3: ROC curves with AUC score for generic keystroke dynamics model (A) and generic mouse movement model (B).  
FP – false positive rate, TP – true positive rate.
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FAR and increase FRR, the second part in two-factor 
authentication can be skipped in up to 70% of logins/
transactions, which would result in reduced costs (no 
need to send an SMS) and an enhanced user experience 
(less user disturbance from additional verification). In 
addition, nowadays it is probably the only way to detect 
an account takeover automatically (even in the middle 
of a valid user session).

Conclusion
Overall, DIST is just a part of the complex Advance 
Fraud Detection System (AFS), which uses a layered 
approach to protection (Figure 4). At each stage of user 
interaction with the protected application, security 
checks are applied to detect differences in assumed 
identity. If the current profile differs from the learned 
model by a certain statistically defined threshold, an 
alert is raised. One of the many advantages of the mo-
dern solution compared to traditional fraud detection 
systems is the ability to collect and evaluate in-session 
data (speed and timing of actions, user activity, user 
interaction with an application, and many more). This 
greatly increases fraud detection chances, and it im-
proves the quality of information about the users of an 
online service, without distorting their private life or 
compromising their identity.

In order for such detection capabilities to be 
possible, the system performs a correlation of data 
from probes, working hidden on a client’s station, and 
from server components analyzing traffic between the 
application and users. This approach is supported by 
advanced machine learning methods, statistics, 
predefined rules, and detection capabilities of 
individual modules designed for specific attacks found 
on different layers of the user access. United into one 
anti-fraud solution, such a system does not just react to 

known threats and 
attacks which intimidate 
modern applications and 
their users, but also 
enables reaction to new, 
not yet known online 
dangers.
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Introduction 
The Sharing Economy has been a phenomenon of the 
past several years. Its rapid expansion has been attribu-
ted to the last economic crisis and the development of 
information technologies. Nonetheless, mutually pro-
vided services between people have existed since time 
immemorial; however, its character was just local.

Experts have been discussing the apt name of the 
economy based on a direct contact between the provi-
der and the user. The most frequently used word, i.e. 
the Sharing Economy, does not depict precisely the 
very heart of the matter in some experts’ opinion and 
they prefer alternative names, such as Trust Economy, 
Collaborative Consumption, On-Demand Economy or 
Peer-to-Peer Economy. 

Sharing Economy Characteristics 
Since time immemorial people have provided various 
services in return to one another. Neighbours lend 

tools, make a shelf, mend a leaking water tap, babysit 
children, water flowers or make a cake. However, only 
with the expansion of the Internet and internet platfor-
ms people started to realize that these are assets and 
they have skills which are not fully used and which they 
could offer to other people. They explore new business 
opportunities where no-one have expected them so 
far. Apart from common areas of sharing (transport, 
hotel and restaurant services, or entertainment) it is 
possible to lend a dog, exchange toys, books or clothes, 
to invite “street people” or strangers home for dinner, 
to share working space, etc. nowadays. 

The Sharing Economy changes relationships 
between the transaction participants. The provider 
participating in the Sharing Economy is neither an ent-
repreneur nor employer from the point of view of law. 
Most frequently, the provider is called independent 
contractor. The independent contractor is flexible to 
a large extent as far as working hours and activities are 
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The Sharing Economy  
– Opportunities and constraints
Blanka Bejdáková | Financial expert

Abstract: This paper deals with the contemporary phenomenon called the Sharing Economy. 
On the one hand, its benefits for both the provider and the user are highlighted here, on the 
other hand, problematic parts are mentioned more and more often, i.e. responsibility for the 
transaction and safety of the participants. What are the possibilities and limits of the Sharing 
Economy? Will it become a significant part of the economy or is it a mere bubble which is 
being taken upwards by the participants’ enthusiasm and which will burst soon? 

Keywords: Sharing Economy, Sharing Economy Subjects, costs and benefits of Sharing Economy

Abstrakt: Článek se zabývá novodobým ekonomickým fenoménem označovaným jako sdílená 
ekonomika. Na jedné straně jsou vyzdvihovány její přínosy pro poskytovatele i uživatele, na 
druhé straně se stále častěji poukazuje na problematická místa, tj. zodpovědnost za transakci 
a bezpečnost účastníků. Jaké jsou tedy možnosti a omezení sdílené ekonomiky? Stane se 
v budoucnu významnou součástí ekonomiky, nebo se jedná o bublinu, kterou táhne vzhůru 
počáteční nadšení účastníků a která brzy splaskne? 

Klíčová slova: sdílená ekonomika, subjekty sdílené ekonomiky, náklady a přínosy sdílené 
ekonomiky
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concerned, able to use free time better and to harmo-
nize family and work or studies. The contractor is also 
much more versatile as they can avoid various bure-
aucratic and regulatory obligations in forms of licences, 
Labour Code, hygiene and safety conditions, etc. 

From the point of view of the Sharing Economy de-
velopment, the Internet is crucial. Its contents started 
to change at the turn of the millennium from passive 
transfer of information to active involvement of making 
contents for all. The first social networks with virtual 
communities and mobile applications started to appear 
which enable us to interact virtually from anywhere.

The internet and mobile applications have helped 
to reduce the largest obstacle of the Sharing Economy 
expansion significantly, i.e. transaction costs of the bar-
ter. These can be divided in three parts: 
•  Costs related to searching potential parties of the 

barter – on-line platforms where necessary informa-
tion is to be found and where finding the other party 
is a matter of a few seconds, 

•  Costs related to negotiations and conclusion of con-
tract – on-line payment systems have simplified the 
entire process of payments and pricing is also easy 
due to fast comparison of competing offers, 

•  Checks and contract enforcement – internet platfor-
ms use the so called reputation mechanisms with re-
ciprocal feedback which motivates the Sharing Eco-
nomy participants to act responsibly.

The Sharing Economy expansion is dependent on 
the existence and mutual interconnection of these ele-
ments:
•  Digital platforms which enable us to connect offer 

and demand in real time. 
•  Transactions which offer an alternative to ownership, 

such as renting, lending, subscribing, reselling, swa-
pping and donating. The value added may be repre-
sented by deeper social interaction between con-
tractors. 

•  Emotional relation to the brand, which is formed and 
changed through experience sharing of participants 
on social networks.

•  Trust based on mutual reviewing. Reviews become 
arbitrator of quality more and more often.

•  Reassessment of the barter value, which changes the 
user’s behaviour when shopping. This can lead to 
two different consequences: when making decisions 
related to what to buy, the user may choose a better 
product (more comfortable car, bigger flat, more effi-
cient tools, etc.) while having an idea of profiting 
from sharing in mind. On the other hand, the same 
user may decide not to buy the thing which he or she 
will only share with other users. 

The Sharing Economy Today 
Recent studies say that the Sharing Economy segment 
is growing faster and faster. PriceWaterhouseCoopers  
studies say that currently the Sharing Economy in the 
USA generates profits the value of which is USD 15 billi-
on per year and it is estimated that this sum should in-
crease up to USD 335 billion per year in 10 years. Accor-
ding to this study, the boom of the Sharing Economy is 
further supported by the fact that young generation 
aged from 18 to 24 years is not as materialistically ori-
ented as older generations and prefers practical 
knowledge and experience in general to possessions 
and ownership. 

Similar conclusions were also made in the JPMor-
gan Company study; it has been discovered that the 
number of persons who make money through the Sha-
ring Economy has increased tenfold in three and a half 
year. However, the proportion of people who earn their 
living through the Sharing Economy is still low and does 
not exceed one third. On average, the provider in the 
Sharing Economy system earns about 40 % of the Ame-
rican minimal wage per month and the income is only 
considered money on the side to traditional forms of 
employments or jobs. The JPMorgan  study also shows 
unstableness of income and lower labour protection of 
the Sharing Economy area.

The Sharing Economy has been thriving especially 
in transport, where e.g. Uber has been operating in 
more than 400 towns and cities all over the world. Ano-
ther important area is represented by tourism, where 
accommodation outside commercial forms is provided 
in 190 countries and represents about 40 % overnight 
stays when travelling abroad . 

In the Czech Republic the Sharing Economy extent 
has been insignificant so far; however, step by step va-
rious mediation platforms of local importance start to 
appear – e.g. household services Super soused (A Per-
fect Neighbour), exchange office Valuto or loan service 
Zonky. These local platforms are often developed with 
the idea to sell it later to a large foreign company, for 
example, the acquisition of LunchtimeZomato or Dáme-
jídlo by  Delivery Hero. The Czech Republic is usually not 
the first country where large international companies 
enter and it is generally better for them to buy a local 
established company including the experienced staff 
than starting from the beginning. World major players, 
such as Uber or Airbnb, then enter the domestic market. 

The Sharing Economy Subjects 
The Sharing Economy brings various benefits and op-
portunities to various subjects; however, there are also 
limits and weaknesses. 
1) Users 

The reason people use services within the Sharing 



Economy is, in majority of cases, purely economic. They 
want to satisfy their needs in the most straightforward, 
simple, cheap way and save their time. If the other par-
ty offers these benefits to them, they do not care if the 
provider is a company (common taxi services, hotel) or 
a community member (Uber driver, host). Only small 
part of users prefers services of sharing community due 
to social relations with the provider. For all users, the 
service quality is the most important. In the case of 
a company, the quality is guaranteed by the existing le-
gislation (e.g. the consumer protection act). In the case 
of the Sharing Economy provider the quality is guaran-
teed through reviews (users choose providers with high 
ratings); sometimes the quality may also be guaranteed 
by the middleman (the platform keeper). Compensati-
on claims through courts have been quite rare so far. It 
is important to solve the question of the other party’s 
identity. 

2) Providers 
Providers are motivated by economic rather than 

altruistic reasons. Their income from the Sharing Eco-
nomy is in most cases supplemented by income from 
employment or conduct of business. These indepen-
dent contractors have not been defined in the law yet. 
They are neither entrepreneurs nor employees, the La-
bour Code does not apply, the tax system or health 

insurance system do not take them into ac-
count, and they can avoid various bureaucra-
tic and regulatory obligations. Providers wel-
come any system of the other party’s 
identification too.

3) Middlemen 
Offers and demands in the Sharing Eco-

nomy are linked together by middlemen, 
who develop and operate internet platforms. 
To make your business idea a success means 
a lot of time, money, and effort must be in-
vested. On the one hand, middlemen must 
master the technical side of the platform 
and, at the same time, they must master the 
project marketing to attract sufficient num-
ber of visitors. Since the Sharing Economy is 
based on trust and participants’ reviews, 
marketing is the main decisive factor when it 
comes to success of the business plan. There 
are competitors among middlemen even on 
the Czech market, while most projects face 
very low interest of providers and users.    

4) Companies 
Nowadays, the Sharing Economy takes 

away customers from companies in economic 
industries, such as transportation, restaurant 

and hotel services and entertainment, resulting in inco-
me decrease of these companies. The companies justi-
fiably complain about the competitors not respecting 
various restrictions (e.g. licences, hygiene measures, 
etc.), due to which they can offer lower prices. 

However, even companies which do not conduct 
business in the industries where competitors from the 
Sharing Economy spread, should react to the Sharing 
Economy expansion. Especially companies producing 
durable goods (cars, bicycles, garden machinery, etc.) 
can experience stagnation or decrease in sales due to 
higher sharing of these products. For example, car pro-
ducers are well aware of the situation; apart from manu-
facturing and selling cars, some of them started to offer 
car-sharing services. Higher proportion of sharing can 
also lead to higher demands on the part of the customer 
as far as the quality and lifespan are concerned.

Many companies nowadays see the Sharing Eco-
nomy as an opportunity. They must decide if they want 
to operate in the role of providers, i.e. they will offer 
unused capacity of their tangible property, their em-
ployees’ potential or their patents and technologies for 
sharing or, on the contrary, that they will use capacities 
and potential of their partners and participate in the 
Sharing Economy as users (possible starting position for 
sharing is e.g. networking). 
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5) Altruists 
Typical feature of advanced countries in the new 

millennium is the growing number of persons who are 
set against consumerist society, sort the waste, and pre-
fer green technologies, organic products, etc. For them 
the Sharing Economy is a great opportunity as it enables 
them to form communities of people with the same in-
terests through internet platforms. There are active pro-
jects, primarily abroad, to share space for work and li-
ving, share toys, books, tools, means of transport or to 
exchange their own agricultural produce. 

Conclusions 
The Sharing Economy brings several major changes; it 
enables us to use the dead-so-far (very little used) capi-
tal, lowers transaction costs, increases competition, 
creates various flexible job opportunities, avoids va-
rious bureaucratic and regulatory restrictions, forms 
trust between parties of strangers. All these “revoluti-
ons” have their strengths and weaknesses and every 
participant in the Sharing Economy system must consi-
der benefits, costs, and risks.

The Sharing Economy surely has plenty of space to 
grow; however, there are several limiting factors which 
will affect it: 
•  Provider expects the sharing of assets or skills will ge-

nerate income. Assets sharing (flat, car or tools), 
however, also means expenses related to main - 
tenance, demands for flexibility when handing over, 
etc. Skills sharing (cleaning services, web projects, 
etc.) is time consuming for the provider. By far not 
everyone is willing to bear these costs of sharing. 

•  Users expect services which are available, cheap, fine 
quality, and safe. They choose providers based on the 
provider’s rating. If the user is offered the same servi-
ce by a company, he or she is likely to prefer the com-
pany to the Sharing Economy provider due to the 
lower risks. Especially middle-aged and older genera-
tions tend to be more conservative and choose time-
-proven methods. 

•  Middlemen expect their activities to generate profit. 
To achieve it, their internet platform must be used by 
a sufficient number of participants. In many cases 
(e.g. when mediating household services or assets 
sharing) concentration of services in large cities po-
ses a problem; outside these big agglomerations it is 
difficult to match offers with demands. In the future, 
the Sharing Economy market is likely to be controlled 
by big players like Uber or Airbnb, the others will only 
get the leftovers.

•  Some companies participating in the Sharing Econo-
my found a niche in the market and are involved not 
only as middlemen (e.g. the Home Credit company 

offers peer-to-peer loans Zonky). Nowadays, there 
are even companies providing services to providers 
(for example, they arrange tenancy and other related 
activities). The professionalization of the Sharing Eco-
nomy brings expenses which are paid by the user 
(they pay higher prices) or by the provider (they have 
lower income) and the question is if the transaction 
remains advantageous. 

•  Altruistic communities do not expect their activities 
to be primarily profitable from the financial perspec-
tive; they are not important from the point of view of 
economy. However, through their activities they may 
affect the general public opinion and in this way also 
demand for products and services. The weakness of 
these communities usually lies in their local charac-
ter and the concentration of members in large agglo-
merations.

The Internet and internet platforms obviously 
open many opportunities for the economy to expand; 
on the other hand, however, there are many limiting 
factors affecting these opportunities. The Sharing Eco-
nomy is definitely not expected to become the econo-
mic growth motor. It is very likely that its peripheral 
importance is not going to change. 
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Digital Economy World je recenzovaný populárně-
-vědecký časopis zabývající se nejnovějšími trendy 
v oblasti e-commerce a podnikání na internetu 
s využitím moderních informačních a komunikačních 
technologií. Zveřejňovány jsou především ekonomické 
články, studie a analýzy, které souvisejí s tzv. „novou“ 
nebo také „digitální“ ekonomikou. Obsahově se 
časopis zaměřuje na nejnovější aspekty a ekonomické 
studie s informační tematikou z oblasti digitalizace, 
gamifikace, virtualizace, streamingu, mobility 
internetu či globalizace ekonomiky apod.

Toto periodikum je určeno odborné veřejnosti 
z ekonomických, informačních či dalších souvisejících 
oblastí. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro 
shromažďování vědeckých poznatků a originálních, 
dosud nepublikovaných textů z oblasti digitální 
ekonomiky. Kromě možnosti získávat a obohacovat 
své znalosti v této oblasti bude mít odborná veřejnost 
zároveň i příležitost publikovat a prezentovat výsledky 
svých výzkumů.
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